op zetten.1 Het gemiddelde cholesterol

Vandaar het bekende advies altijd twee-

was in de dieetgroep 5,46 mmol/l, in

zijdig te toetsen: niet alleen zien of

de controlegroep 5,43 mmol/l. Dat kan,

p < 0,05, maar ook of p < 0,95.

Co l u m n

Te mooi om waar
te zijn (p > 0,95)

maar de standaardafwijkingen bleken
Regelmatig worden onderzoekers ge-

0,352 en 0,296 mmol/l, en dat kan niet:

Het is duidelijk: vrijwel alle recente

confronteerd met data die niet geheel

p = 1 x 10-7. Ook andere data konden on-

gevallen van verdichting die de data-

aan hun verwachtingen of hypotheses

mogelijk afkomstig zijn uit echte steek-

politie de laatste jaren aan het licht

voldoen, of nog erger, met een tekort

proeven. De onderzoeker viel hard door

bracht, zijn te wijten aan het feit dat de

aan geschikte data. Zeker in vakgebie-

de mand. Tegenwoordig zijn op internet

delinquent de meettheorie onvoldoende

den waar de publicatiedruk hoog is en

overigens uitstekende programma’s te

beheerste. Het zou al enorm schelen als

de concurrentie moordend, wordt dan,

vinden die tot op elke gewenste deci-

die een vast onderdeel van het curricu-

zo blijkt uit de recente geschiedenis,

maal nauwkeurig dit soort data wel

lum wordt. ▪

geregeld gebruik gemaakt van data-

goed kunnen aanmaken – maak daar-

verdichting, ook wel ‘fraude’ genoemd:

van gebruik.

het gegevensbestand wordt net zo lang

Hans van Maanen
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Dat voorkomt ook twee andere veel

opgewerkt en verrijkt tot er alsnog een

gemaakte fouten. De laatste cijfers van

publicabel resultaat uitrolt. De recente

Singhs getallen bleken in het geheel

geschiedenis leert echter ook, dat deze

niet uniform verdeeld, wat wel zou

fraude niet altijd even oordeelkundig

moeten bij echt willekeurige getallen.

2

geschiedt, waardoor de pleger na ver-

Wederom voor cholesterol bijvoorbeeld

3

loop van tijd toch tegen de lamp loopt

was het resultaat bepaald onaanne-

en zijn handelen alom en luidkeels

melijk: p = 6 x 10-221. Andersom mogen

wordt veroordeeld. De perfecte misdaad

begincijfers juist niet altijd even vaak

blijkt nog niet zo eenvoudig te plegen

voorkomen: die dienen volgens de wet

(of wel natuurlijk, dat kunnen we niet

van Benford logaritmisch verdeeld te

weten).
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Het meest moeten aspirant-frau-

voorzien geven wij een korte handlei-

deurs echter letten op resultaten die

ding voor aspirant-fraudeurs. Waarop

‘te mooi zijn om waar te zijn’ – nauw-

moeten zij vooral letten? Wat onder-

keuriger dan de meettheorie toestaat.

scheidt echte data van verdichte data?

Beroemd is de affaire rond de Franse

Wat zijn de beste technieken, en hoe

immunoloog Jacques Benveniste, die in

werden beroemde voorgangers ontmas-

Nature publiceerde over het homeopa-

kerd?

thisch geheugen van water.3 Hij stelde
basoﬁelen bloot aan steeds verder ver-

Het belangrijkste principe van fraude

dunde anti-IgE, en liet zijn medewerk-

is: doe het niet. Althans, niet zelf. Ge-

ster tot driemaal toe tellen hoeveel er

bruik altijd een computer om data te

waren gedegranuleerd. Dan vond zij

genereren of te adjusteren. Mensen

bijvoorbeeld een gemiddelde van 49,

zijn fameus slecht in het verzinnen

met een standaardfout van 1,7. Dat

van willekeurige getallen, zeker als

kan weer niet: de standaardfout moet

die ook nog aan bepaalde statistische

rond de √49 liggen. Ook hier kan men

regels moeten voldoen. Het is voor

uitrekenen hoe groot de kans is op zo’n

mensen al onmogelijk een echte reeks

kleine standaardfout als er echt blind

kop-of-muntworpen te verzinnen, laat

geteld is: p = 2,6 x 10-20. (Had Nature dat

staan een lijst van twintig normaal

meteen gezien, dan was de hoofdredac-

verdeelde scores met een gemiddelde

teur vast niet zo potsierlijk het lab van

van 86,7 en een standaardafwijking van

Benveniste gaan inspecteren.)

23,1. Leerzaam in dit verband zijn de

Wie beweert dat zijn munt zo eerlijk

lotgevallen van de Indiase onderzoeker

is dat hij na 360 keer gooien precies 180

Ram Bahadur Singh, die in de jaren

keer kop kreeg, wordt vreemd aangeke-

negentig zeer veel schreef over voeding

ken, en wie beweert dat zijn gekruiste

en cholesterol. Zoveel, dat de redacties

erwten precies in de mendeliaanse

van tijdschriften argwaan kregen, zijn

verhouding 313 : 106 : 103 : 34 uitkomen,

ruwe data opvroegen, en er statistici

is al even ongeloofwaardig: p = 0,996.
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