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ACHTERGROND Universiteiten moeten onderzoek doen waar we echt iets mee 
kunnen, dat is de trend. Maar wat als de maatschappij die nuttige kennis 
vervolgens gewoon niet toepast? Vijf voorbeelden van ongebruikt onderzoek. 
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Economen weten al decennia dat gedifferentieerd rekeningrijden 

dé oplossing is voor files, maar zelfs een slap aftreksel ervan is 

nog steeds niet ingevoerd. Lobby's, gevestigde belangen, knul 

ligheid , gebrek aan tijd, geld en kennis : allemaal oorzaken van het 

niet toepassen van waardevolle en soms best hapklare brokken ken
nis. En hoeveel miljoenen zouden er al over de balk gesmeten zijn · 

aan maatregelen waarvan wetenschappers weten dat ze niet werken, 
zoals strengere straffen? 

Wat kunnen we eraan doen? Er bestaan speciale implementatie

medewerkers die een brugfunctie vervullen tussen wetenschap en 

praktijk . Linda Horn is zo iemand; ze werkte zes jaar op de VU en 

is nu zelfstandige. Ze heeft nagedacht over de vraag wie er eigen

lijk verantwoordelijk is voor de toepassing van nieuwe kennis en 

methoden. Wetenschappers kun je niet vragen de verantwoordelijk

heid te nemen, vindt ze. "Ze hebben er geen ruimte voor naast hun 

andere werk, en ze missen de benodigde kennis. Wel moeten zij 

hun werk toegankelijk communiceren naar een relevant publiek van 

niet-onderzoekers. Er zou al veel gewonnen zijn als de academische 

wereld populair-wetenschappelijke Nederlandstalige publicaties nog 
wat hoger zou aanslaan." 

Ook bij de praktijk legt ze de verantwoordelijkheid liever niet neer. 

Daar mist men immers het inzicht in wetenschappelijke ontwikkelin
gen en de mogelijkheid te kunnen beoordelen welke van die ontwik

kelingen relevant zijn voor de praktijk. 

Horn pleit voor meer solide financiering van het invoeringsproces 

-maar als het goed is levert het daarna ook geld op- en voor oplei

ding van implementatiemedewerkers die vervolgens ook een serieus 

mandaat krijgen . De aanstellingen van de implementatiemedewerker 

die het ouderenonderzoek op de VU ter beschikking had en binnen

kort weer krijgt, zijn steeds mogelijk gemaakt door een extra subsi -
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die van het ministerie van Volksgezondheid . Horn : "Meestal moet je 

voor elk onderdeel van het proces opnieuw met de pet rondgaan ; dat 

kost veel tijd . De diverse fondsen sluiten niet goed op el kaar aan en 
implementatie is vaak nog een soort hobby." 

Op de VU is de aandacht voor de maatschappelijke relevantie van 

onderzoek de laatste jaren toegenomen . Rector magnificus Lex Bou

ter benadrukt dat je van onderzoekers mag eisen dat hun onderzoek 

minstens in potentie relevant is en kan leiden tot toepasbare resul 

taten . De VU stimuleert maatschappelijke relevantie, zo wordt sinds 

vorig jaar een Societaflmpact Award uitgeloofd . Die gaat over poten

tiële impact, maar er zijn plannen voor een tweede prijs die traceer

bare impact beloont. 

Toch vindt Bouter net als Horn dat je het onderzoekers niet zwaar 

kunt aanrekenen als hun onderzoeksresultaten niet worden toege

past. Wel ziet hij grote verschillen. "Er gebeurt in sommige weten

schapsdisciplines bij de VU veel op dat gebied, en te weinig in veel 
andere ." 

De VU heeft geen budget voor implementatie. "Primair is het de 

taak van de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven 

om, uiteraard met hulp van de onderzoekers, te zorgen dat de maat

schappij optimaal gebruik maakt van onderzoek", aldus Bouter. 

"Enigszins gebeurt dat ook wel: subsidieverleners dwingen onder

zoekers steeds vaker bij hun aanvraag ook al over toepassing na te 

denken." De rector weet dat het vaak misgaat met implementeren, 

maar kent ook voorbeelden van onderzoek dat wel succesvol werd 

toegepast. "Neem het l<iesl(ompas van politicologie , een stemwijzer 

die nu zelfs in de VS wordt gebruikt. En onderzoek van een van mijn 

promovendi naar tilgordels die bijna geen rugklachten bleken te 

voorkomen, speelde een belangrijke rol bij discussies in de VS, waar 
men overwoog die gordels verplicht te stellen ." 



"Til met gebogen knieën en de romp rechtop . Daardoor vermindert 
u de belasting op de wervelkolom." Dat meldt de website van het 
Ministerie van Sociale Zaken onder 'veilig werken' .l§dlt§ltjrli§l 

llli!II Al toen bewegingswetenschapper Jaap van Dieën in 1993 
promoveerde, publiceerden er kranten over de vinding dat je bij het 
tillen niet door je knieën hoeft te gaan om je rug te sparen. "Toen al 
was deze informatie niet nieuw", zegt Van Dieën. "En toch is het nog 
steeds niet doorgedrongen tot de opleidingen van bedrijfsartsen en 
fysiotherapeuten ." Volgens Van Dieën liggen er twee oorzaken ten 
grondslag aan het niet doordringen van de kennis: "Ten eerste hou-

den opleiders, net name in het hbo, de literatuur niet goed bij . Ten 
tweede bestaan er ongefundeerde ideeën over hoe je moet bewegen. 
Dat je rug zo veel mogelijk recht moet zijn, is daar één van." 
Van Dieën vindt het een taak van opleidingen om up-to-date te 
blijven, maar houdt wel lezingen waarin hij vertelt wat er bekend 
is over tiltechniek. Een deel van de professionals uit zijn publiek 
neemt zijn adviezen over, maar er is zeker ook een deel dat het 
beter denkt te weten. "Het is een veeg teken dat het niet uitmaakt 
wat je doet, dat opvattingen zo sterk zijn dat wetenschappelijke 
resultaten niet doordringen." » 
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Theo van Tilburg, hoogleraar sociale gerontologie, houdt zich al 
dertig jaar bezig met onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen. 
Hij ziet dat de aandacht ervoor onderhevig is aan "toevallige fluctu
aties" . Vaak is de aandacht oppervlakkig: "Toen we eind vorig jaar 
het boek Zicht op eenzaamheid uitbrachten, waren media slechts 
geïnteresseerd in de oneliner dat een derde van de mensen eenzaam 
is." De onderzoekers toonden aan wat de oorzaken van eenzaam
heid zijn en wat je ertegen kunt doen, maar de standaardredenering 
bleef dat een dagje uit zou helpen tegen de eenzaamheid van bewo
ners van het verzorgingstehuis. "De gedachte is dat mensen dan een 
leuke dag hebben, terwijl er ook een goede mogelijkheid tot een 
gesprek is. Maar praten doe je op zo'n dag niet veel, zeker niet over 
belangrijke dingen. En je lege huis lijkt bij thuiskomst nog leger." 
Een diepgravende aanpak, een gespreksgroep met activiteiten onder 
goede begeleiding, werkt veel beter. 
Linda Horn, die enkele jaren implementatiemedewerker was voor 
het ouderenonderzoek van de VU, legde samen met emeritus-hoog
leraar Jenny Gierveld contact met onder andere de Zonnebloem. 
Het doel was informatie over te dragen, maar ook om de praktijk te 
beïnvloeden. De Zonnebloem heeft bijna veertigduizend vrijwilli
gers die aandacht besteden aan ouderen en mensen met een fysieke 
beperking, voor wie eenzaamheid dreigt. Alle 1500 afdelingen kre
gen het boek Zicht op eenzaamheid. In sommige afdelingen worden 
initiatievengenomen om het probleem aan te pakken en de lessen 
uit het boek in praktijk te brengen. 
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Informaticus Melanie Riebacl' vond begin 2006 dat RFID-systemen 
kwetsbaar zijn voor virussen en exploits. Radio Frequency Identifi
cation Tags, ofwel RFID-tags, zijn microchips die je bijvoorbeeld aan 
supermarktproducten en bagagelabels op vliegvelden kunt bevesti
gen. Ook de OV-chipkaart is gebaseerd op deze technologie. 
Omdat de geheugenruimte op de chips beperkt is, nam iedereen aan 
dat ze niet aangevallen konden worden. Rieback toonde aan dat vei
ligheid wél een kwestie is bij RFID . Met veilige programmeertechnie
ken en andere veiligheidsprocedures kan de dreiging voor een groot 
deel worden teruggebracht, vertelde Rieback er in 2006 meteen bij. 
Inmiddels heeft ze een tooi ontwikkeld, de RFID-guardian, waarmee 
je RFID-security audits en penetratietesten kunt uitvoeren. 
Toch kon het begin dit jaar gebeuren dat de ontwikkelaars van de 
OV-chipkaart voor een voldongen feit kwamen te staan toen hac
kers een kaart wisten te kraken. In het diepste geheim hadden zij 
een systeem ontwikkeld, zonder voldoende aandacht voor de veilig
heid. Aan onbekendheid van Riebacks resultaten heeft het niet gele
gen: ze kreeg wereldwijd enorm veel persaandacht "Het is jammer 
dat ze ons er niet bij hebben gevraagd, of ons onderzoek hebben 
bestudeerd. Met onze RFID-guardian hadden ze de problemen in het 
OV-chipsysteem al vroeg in de ontwikkeling ontdekt. Dat zou nu 
veel technische en politieke problemen hebben gescheeld." 
Haar RFID-onderzoek wordt in wetenschappelijke kring goed gewaar
deerd: ze won er twee best paper awards mee. Na de publicatie van 
haar onderzoek uit 2006 merkte Rieback dat de reacties van ontwik
kelaars uiteenliepen. Sommigen nemen de informatie ter harte en zijn 
open over de mogelijkheid van aanvallen op de technologie. tmfjl§i§ri 
proberen Rieback belachelijk te maken. Maar de meeste zorgen maakt 
ze zich over bedrijven die het er helemaal niet over willen hebben en 
de boodschap negeren. Zij gaan op de oude voet door met het ontwik
kelen van RFID-technologie en zadelen hun afnemers met een gevaar 
op waarvan ze misschien niet beseffen dat het bestaat. 



In 1984 publiceerde voedingshoogleraar Jaap Seidell voor het eerst 
dat huisartsen het beste naar buikomvang kunnen kijken om over
gewicht vast te stellen. De Wereld Gezondheicts Organisatie, Hart
stichting, Gezondheidsraad enzovoort namen het advies over, maar 
in de spreekkamer van de huisarts gaat het, ook in het buitenland, 
nog steeds over glucosetolerantie, hdl-cholesterol en systolische 
bloeddruk. 
"Wij dachten dat we een simpel en adequaat advies hadden" , zegt 
Seidell erover, "maar we leerden dat zowel dokter als patiënt dat 
helemaal niet willen. Ze willen medisch gezag, geen huis-tuin-en
keukenadvies. En liever dan een leefadvies, wil een patiënt een 
cholesterolpilletj e." 
Seidell geeft niemand de schuld, hij vindt het alleen leerzaam. "Zo 
werkt het kennelijk. Zo willen mensen ook liever veel geld betalen 
voor melk met een farmaceutische toevoeging waarvan ze gezonder 
zouden worden, dan gewoon minder gaan eten." Wordt de obesi
tas-onderzoeker daar dan niet moedeloos van? "Nee, helemaal niet. 
Ik blijf op zoek naar hoe je grote groepen mensen er wél toe kunt 
brengen hun gedrag te veranderen. Zo ben ik nu betrokken bij het 
'Ik kies bewust'-logo: ik ben benieuwd of mensen met zo'n label op 
supermarktproducten zijn te beïnvloeden. En we doen onderzoek 
naar vmbo-scholieren: welke motieven hebben zij voor hun leefge
drag? De zoektocht naar factoren die een structurele gedragsveran
dering bij mensen kunnen veroorzaken is erg moeilijk, maar als we 
iets vinden, hebben we ook iets belangrijks in handen." 

Het is een groot, maar onbekend probleem: buikholteontsteking of 
peritonitis. In het VU medisch centrum overlijden er jaarlijks tachtig 
tot honderd mensen aan, veel meer mensen worden ziele Zij liggen 
twee tot drie weken op de intensive care, wat zo'n dertigduizend 
euro kost. Om maar te zwijgen van de maanden verpleging die er 
nog bij komen. Je hoort er nooit iets over (wist u dat Fidel Castro 
het had?), anders dan wanneer een paar legionellabesmettingen het 
hele land op zijn kop zetten. 
Hoewel de ziekte geen groot issue is, doet bioloog Ben Otto al 25 
jaar onderzoek naar het samenspel tussen twee bacteriesoorten dat 
de infectie zo gevaarlijk maakt. En in feite is het nu al sinds 2003 
zover dat een goed medicijn 'voor het grijpen' ligt. "In 2003 hadden 
we een stof te pakken, waarmee de farmaceutische industrie zeker 
aan de slag kon om een medicijn te ontwikkelen", zegt Otto . "We 
moesten alleen nog in een diermodel aantonen dat het echt werkte. 
Ik was ervan overtuigd dat als ik twee of drie ton kreeg om nog één 
jaar onderzoek te doen, we patent konden aanvragen op het middel 
en het konden gaan proberen bij ernstig zieke patiënten." 
Met moeite kreeg Otto het geld van zijn faculte it Aard- en Levenswe
tenschappen, maar de wet van Murphy diende zich aan. Van alles 
ging er mis: zo sloeg er een virus toe in de dierstallen, waardoor het 
onderzoek maanden stilstond. Uiteindelijk lukte het een klein effect 
aan te tonen, maar een andere stof leek veel beter te werken. lil 
laat: het geld was op. 
Otto onderhandelt nu al sinds 2004 met partijen die belang kunnen 
hebben bij een goed medicijn tegen peritonitis. Zelfs bij defensie 
heeft hij het geprobeerd: schotwonden brengen namelijk vaak peri
tonitis met zich mee. Bij artsen en verzekeraars heeft hij hopelijk 
meer succes: als zij het staartje van het onderzoek betalen, met veel 
kans op succes, kunnen ze op termijn veel zorgkosten besparen 
wanneer farmaceuten een medicijn hebben ontwikkeld. « 
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