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Het zal je maar gebeuren: je schrijft een

mooi artikel en dan plaatst de redactie er

een commentaar bij. Soms beginnen tijd-

schriften met een verhaaltje van de hoofd-

redacteur over het moois dat er deze

maand te lezen is, soms zijn er commenta-

ren over ontwikkelingen in de wetenschap,

de zorg of de wereld. Gezaghebbende clini-

ci of wetenschappers lichten de resultaten

van een onderzoek nog eens toe. Emi-

nenties wikken en wegen en maken zich

een heel enkele keer kwaad. 

De redactie pikt voor een commentaar in

H&W – net als de krant – een onderwerp uit

het grote aanbod aan mogelijkheden.

Commentaren zijn echter geen redactie-

standpunt, zelfs niet als ze door een redac-

tielid geschreven zijn, laat staan een

standpunt van het NHG zoals sommige

briefschrijvers wel eens denken. Onze

commentaren kunnen wijs en bedaagd

zijn, maar we proberen de laatste tijd com-

mentaar vooral kort en scherp te laten for-

muleren. Geen mitsen en maren; er moet

af en toe zoals onze nationale dichter

Gerrit Komrij het uitdrukt, eens stevig wor-

den gevloekt en ruziegemaakt. Weten-

schap komt immers niet verder met het

poldermodel. Commentaren zijn bedoeld

om een probleem van een andere kant te

belichten en dat betekent per definitie een

andere mening dan die in het besproken

artikel of de gangbare trend. En dat op het

speelveld van één pagina. 

Aan die scherpe positiebepalingen verbin-

den we vanaf nu ook formele spelregels. Zo

spelen we niet op de man. Redactieleden

mogen wel commentaren schrijven, maar

niet als ze methodologische kritiek op een

artikel hebben. En misschien wel het aller-

belangrijkste, we zullen auteurs voortaan

waarschuwen als we een commentaar bij

hun artikel plaatsen. Schrikken hoeft dan

niemand meer en een commentaar is dan

vooral de aanbeveling: lees dat stuk! (JZ) 
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Kwalitatief onderzoek 
minder gewaardeerd
Huisartsen en specialisten vinden kwanti-

tatief onderzoek wetenschappelijker dan

kwalitatief onderzoek. Zweedse onderzoe-

kers vroegen zich af of huisartsen en spe-

cialisten de uitkomsten van kwalitatief

onderzoek anders waarderen dan de uit-

komsten van kwantitatief onderzoek. Zij

legden 1637 artsen twee gefingeerde ab-

stracts voor waarin hetzelfde onderwerp,

de behandeling van rugpijn, werd be-

schreven. In het ene abstract werd een

kwalitatieve onderzoeksopzet beschreven,

in het andere een kwantitatieve. De artsen

kregen het verzoek beide abstracts te

beoordelen op 5 punten; 42% van hen

leverde bruikbare gegevens. Huisartsen

en specialisten vonden het kwantitatieve

abstract wetenschappelijker. Maar huis-

artsen vonden de klinische relevantie van

het kwalitatieve abstract groter dan van

het kwantitatieve abstract. Specialisten

waardeerden beide abstracts relatief laag.

Kwalitatief onderzoek vinden we dus wel

relevant, maar minder wetenschappelijk.

In H&W beginnen we binnenkort met een

serie artikelen over kwalitatief onderzoek

zodat onze lezers de wetenschappelijk-

heid van een kwalitatief onderzoek zelf op

zijn waarde kunnen schatten. (HvdH)
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