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ogenschijnlijk onschuldige selectie.4 
Met het blote oog onzichtbare voorkeu-
ren, afrondingen en bijstellingen in 
een enkele meting kunnen onderscheid 
aanbrengen tussen in feite identieke 
groepen; door hermeting en andere 
voorzorgen om bias te voorkomen, 
wordt het vaak alleen maar erger.

Shun-Shin en Francis geven in hun 
artikel ettelijke adviezen over het voor-
komen en ondervangen van de hope 
bias – het belangrijkste is het advies dat 
aan het begin van deze column staat, 
maar dan iets netter geformuleerd: 
schrijf het protocol zodanig dat als uw 
ergste vijand het onverhoopt zou moe-
ten uitvoeren, zij toch geen enkele kans 
zal zien het oneerlijk te laten verlopen. 
Alleen zo weet u zeker dat u het zelf ook 
niet kunt. ▪

Hans van Maanen
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Hope bias
Het protocol voor een wetenschappelijk 
onderzoek moet worden geschreven 
door een genie (u dus) maar het onder-
zoek moet worden uitgevoerd door een 
blind paard (uw vijand dus). Alleen zo 
kunt u vertekening, questionable re-
search practices en fraude voorkomen. 
Wel is het lastig dat uw vijand dan 
noodgedwongen tweede auteur wordt 
en u voor het volgende onderzoek op 
zoek moet naar een ander blind paard.

De belangrijkste, maar weinig on-
derkende bedreiging van wetenschap-
pelijk onderzoek is misschien wel de 
hope bias: niemand begint een onder-
zoek zonder hoop op een goede afloop. 
Veel andere vormen van vertekening 
zijn een eerste of tweede afgeleide van 
die hope bias, en de enige manier om 
die tegen te gaan, is hem te neutrali-
seren door iemand die het onderzoek 
volstrekt geen warm hart toedraagt, die 
geen enkel belang heeft bij het welsla-
gen van uw onderneming, en die deze 
liever ziet mislukken dan slagen.

De kwaliteit van wetenschappelijk 
onderzoek, zo leert reeds de vluch-
tigste rondgang door de Cochrane-
bibliotheek, wordt het meest bedreigd 
door mislukte blindering. Er is bijna 
geen meta-analyse te vinden waarin 
niet de kolom ‘blindering’ de meeste 
rode stippen krijgt: het risico op bias 
door onvolledige blindering achtten de 
meta-analytici hoog. Blindering is de 
zwakke stee in misschien wel elk we-
tenschappelijk onderzoek.

Natuurlijk, bij chirurgische ingre-
pen, zoals knieoperaties, is blindering 
moeilijk (al zijn er ingenieuze oplos-
singen voor bedacht), maar de Captopril 
Prevention Trial is het andere uiterste: 
daarin moeten een of meer onderzoe-
kers geregeld stiekem in de randomi-
satie-enveloppen hebben gekeken om 
ervoor te zorgen dat hun ernstigste 
patiënten niet in de placebogroep te-
rechtkwamen.1

En wie herinnert zich niet het on-
derzoek van de Franse immunoloog Jac-
ques Benveniste, die in 1988 beweerde 
dat basofielen nog op homeopatische 
verdunningen van antigenen reageer-

den. Het groeide uit tot een enorme 
rel, maar een eenvoudige statistische 
analyse had direct duidelijk kunnen 
maken dat de tellingen in zijn lab, op-
zettelijk of onopzettelijk, onvoldoende 
geblindeerd waren. Over de te mooie 
uitkomsten van Gregor Mendel bij diens 
kruisingsproeven wordt nog steeds ge-
debatteerd, en in de sociale psychologie 
schijnt dit soort ingrepen bijna de nor-
male gang van zaken te zijn – ‘iedereen 
doet het’.

Diezelfde sociale psychologie leert 
ons ondertussen wel dat het voor 
onderzoekers onmogelijk is geheel 
vertekeningsvrij te werken. Er zijn een-
voudig te veel valkuilen. De grondleg-
ger van de evidence-based medicine, 
David Sackett, onderscheidde al 35 
soorten bias,2 Bernard Choi en Anita 
Pak gaven er in hun artikel over in de 
Encyclopedia of biostatistics3 al 65, later 
kwamen ze tot 109, plus nog eens 48 die 
in vragenlijsten kunnen sluipen. Op 
Wikipedia staat een voorproefje.4

De hope bias is het verschijnsel dat 
iedereen, bewust of onbewust, de resul-
taten in een zo goed mogelijk daglicht 
stelt. Niet alleen in wetenschappelijk 
onderzoek: dokters schijnen de neiging 
te hebben een akelig hoge hartslag van 
de jonggeborene altijd iets lager op te 
geven dan de apparatuur. In weten-
schappelijk onderzoek kan deze al te 
menselijke neiging echter desastreus 
uitpakken: wie drie metingen moet 
doen (en wie moet dat tegenwoordig 
nu niet?) en weet dat volgens de onder-
zoekshypothese het gemiddelde zo laag 
mogelijk moet zijn, ontkomt bijna niet 
aan de neiging drie metingen te nemen 
die het laagste gemiddelde geven. Som-
mige waarden variëren niet alleen van 
hartslag tot hartslag, maar ook van uur 
tot uur, van middag naar avond, van 
lente naar winter. De keuze is onuit-
puttelijk, de geringste deblindering kan 
al leiden tot selectie.

En het effect van die vaak on-
bewuste selectie is veel sterker dan 
veelal wordt aangenomen. Matthew 
Shun-Shin en Darrell Francis lieten 
in een fraai artikel in 2012 zien hoe 
gemakkelijk niet-significante resulta-
ten omslaan in significante puur door 

Hans van Maanen is wetenschapsjournalist.


