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Ballen
We waren gebleven bij de constatering 

dat wie alleen op significantie let, zich 

om de tuin laat leiden en verzuimt 

naar de echt belangrijke cijfers te kij-

ken, zoals de grootte van het effect en 

de nauwkeurigheid van de meting. 

Een mooie aanleiding om die draad 

hier weer op te pakken is een bericht 

onder op de tweede pagina van de 

Volkskrant enige tijd geleden: ‘Man met 

grotere ballen zorgt slechter voor zijn 

kinderen’.1

Maar voordat we het over effect-

grootte en zo gaan hebben: geloofde u 

dit bericht? Of meer specifiek: waarom 

geloofde u het niet? Is het zo erg ge-

steld met de wetenschapsjournalistiek 

(of de wetenschap) dat u aanneemt dat 

u dat soort berichten zonder wroeging 

ongelezen kunt laten? Ook al staat het 

op de op één na belangrijkste plek van 

de op één na belangrijkste krant van 

Nederland? Daar zouden we het ook 

nog wel eens over kunnen hebben.

We doen echter voor deze column 

net alsof we het bericht nog serieus 

nemen. Om snel te bepalen of een we-

tenschappelijke vinding van belang 

is of niet, hoeven we eigenlijk alleen 

maar het antwoord te zoeken op de Al-

lereerste Vraag: hoe groot is het effect?

Het is tekenend dat het krantenbe-

richt ons onmiddellijk in de steek laat, 

maar het oorspronkelijke artikel geeft 

enige duidelijkheid.2 De correlatie tus-

sen testikelgrootte en zorgzaamheid is 

gelijk aan -0,29. Dat betekent dat ver-

schillen in balmaat −0,29 × −0,29 = 8% 

van de verschillen in zorg voor de baby 

ophelderen. Men kan erover twisten of 

dat voor de wetenschap veel of weinig 

is, maar het betekent in elk geval dat 

92% van de zorgzaamheid aan andere 

factoren ligt.

Een wat ouder voorbeeld. Roken is 

‘riskanter voor vrouwen’, meldden de 

media ergens in mei 2013, want roken-

de vrouwen hadden een 19% verhoogd 

risico op de ziekte, terwijl rokende 

mannen een 8% verhoogd risico had-

den.3 Hoe groot was het effect werke-

lijk? Van 600.000 mensen kregen er in 

de loop van 14 jaar 4000 darmkanker, 

oftewel 67 op 10.000. Dat zijn rokers, 

ex-rokers en niet-rokers samen, dus 

zeg voor de vuist weg dat van de niet-

rokers 61 op 10.000 darmkanker krij-

gen. Dan is het risico bij (ex-)rokende 

vrouwen verhoogd tot 73 op 10.000, 

bij mannen tot 66 op 10.000. Verschil 

tussen vrouwen en mannen: 7 op elke 

10.000 diagnoses. Een erg klein effect, 

maar de kranten stonden er vol van.

Soms is het nog wat ingewikkel-

der, als het ene effect het andere niet 

is. In september 2012 liet een onder-

zoeksgroep van de Vrije Universiteit in 

Amsterdam onder leiding van Martijn 

Katan en Jaap Seidell zien dat jongeren 

die anderhalf jaar een blikje frisdrank 

met zoetstof dronken, minder waren 

aangekomen dan jongeren die zo’n 

blikje met suiker kregen.4

Het scheelde wel: de queteletin-

dex ging in de suikergroep met 0,15 

standaardafwijkingen omhoog, in 

de zoetstofgroep met 0,02. Als alle 

Nederlandse schoolkinderen erin 

zouden slagen anderhalf jaar lang 

1 suikerdrankje te vervangen door 1 

zoetstofdrankje, wordt de schooljeugd 

1 kilo minder zwaar. Op populatieni-

veau zou dat een behoorlijk effect kun-

nen zijn, maar voor ieder kind op zich 

maakt het demotiverend weinig uit.

De rij voorbeelden zou eindeloos 

kunnen worden uitgebreid – en bij dat 

testikelartikel was zowel in de krant 

als in de oorspronkelijke publicatie 

zoveel mis dat we het zelfs bij een 

groot effect lachend terzijde mogen 

schuiven – maar het is opmerkelijk 

hoe weinig redacties van wetenschap-

pelijke tijdschriften erop lijken aan te 

dringen dat auteurs heldere effectma-

ten direct in de abstracts van artikelen 

zetten. Een eenvoudige correlatiecoëf-

ficiënt, een duidelijke d of een kant-

en-klaar verschil in absolute risico’s: 

het is een kleine moeite, maar het zou 

een groot effect hebben. En zowel de 

wetenschap als de wetenschapsjour-

nalistiek een grote dienst bewijzen. ▪
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