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Wetenschap

K
erst vind ik altijd al een
 lange tunnel met weinig
licht, blij als het weer
 februari is en ik om vijf uur

’s middags de zon nog zie. Ik kook
graag uitgebreid voor mijn  familie,
maar het is geen ramp dat het deze
week niet kan. Ook is het geen
 onoverkomelijk drama dat we niet
naar ons net geboren kleinkind kun-
nen, zes tijdzones verderop. Dankzij
big tech kan ik haar elke dag zien en
horen. Hoe anders zou dat 10, 20 jaar
of nog langer geleden zijn geweest.
Bijna de helft van de kinderen van
mijn ene oma en opa vertrok in de
 jaren vijftig naar Canada. Zij zagen
hun kleinkinderen pas jaren later.
Nimmer zagen ze dat als een ramp.

Ik schat dat veel Volkskrant-lezers
de lockdown ook wel doorkomen.
Maar niet iedereen heeft dat geluk.
Zoals de kindertjes die ik op hun

 laatste schooldag uit de basisschool
naast mijn huis zie komen, school-
werkjes onder de arm. Ze worden de
‘levende enkelbanden’ voor hun
 ouders die zo worden gedwongen
thuis te werken, zoals Rob Jetten die
dag zei. De dagen waarop ze minder
leren dan normaal zullen niet gelijk
heel dramatisch zijn, maar politici
vergeten dat terwijl anticovidmaat-
regelen ons in kleine stapjes uit de
tweede golf helpen, alle nadelen ook
in kleine beetjes stapelen, vooral bij
kinderen die toch al minder kansen
hebben. Ik vind het – net als de Kin-
derombudsman – een blamage van
volwassenen dat het niet gelukt is
die sluiting te vermijden.

Ook de onverzekerde vreemdelin-
gen die ik op mijn spreekuur zie, krij-
gen een sombere Kerst. Hun zwarte
schoonmaakbaantjes vallen vaak
weg, of ze gaan met postcovidklach-
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ten noodgedwongen te snel weer
aan de slag, waardoor ze helemaal
 instorten.

In tegenstelling tot de onmiddel-
lijke en behoorlijk ruimhartige
steun voor ondernemers, lijkt er
geen helder plan te zijn hoe kinde-
ren hun onderwijsachterstand moe-
ten inlopen, laat staan dat onverze-
kerde dak- en thuislozen op enige
 extra consideratie kunnen rekenen.

Ik kijk net iets te lang naar dat
 Kamerdebat over de lockdown en
hoor daar het ‘enige ondernemende
Kamerlid’ van een splinterpartijtje
zeggen dat de zorgbelasting wel
meevalt, covid een griepje is en het
vaccin niet nodig, en je ivermectine,
een antiwormmiddel, moet slikken.
Een ander beweert op hoge toon dat
alle winkels en horeca open kunnen
omdat daar bijna niemand wordt
 besmet. Het virus is pech, maar naast

zwalkend overheidsbeleid heeft die
verloochening van feiten en weten-
schap door politici en een te grote
groep regelrandzoekers de crisis
 verergerd.

Kinderen en daklozen zijn kwets-
baar voor achterstand en andere
 ellende, maar vergeet niet dat voor-
lopig vrijwel iedereen nog kwets-
baar is voor het virus zelf. Die drei-
ging verdwijnt niet door kerstwens-
denken. Het licht komt van slimme
wetenschappers en deze keer ook
van ‘big pharma’ met goede vaccins
(ook via uw huisarts).

Kijk naar dat licht in februari, het
komt, zij het met kleine en ingewik-
kelde stapjes. Lieve zorgcollega’s:
houd intussen vol.

Verloochenen
van feiten en
wetenschap
heeft
de crisis
verergerd

Het kerstlicht komt niet van virusrelativeerders
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H
et was een van de
gekste studies uit
2020. Op welke
klompmaat leveren
medewerkers op de
intensive care de
snelste zorg: op
maat 38 of maat 47?

Intensivist Paul Elbers van het Amster-
dam UMC haalde er onlangs het weten-
schappelijk tijdschrift Journal of Critical
Care mee. Medische klompen worden
door veel ziekenhuizen gratis verstrekt.
Wie welke maat krijgt, is een kwestie van
‘persoonlijke voorkeur in plaats van
 solide wetenschappelijk bewijs welke
schoenmaat de beste resultaten geeft’,
aldus de studie.

Elbers liet vijftig personeelsleden
 rennen, van de koffiekamer naar de lift
die toegang geeft tot de eerste hulp. De
ene helft – ongeacht hun schoenmaat –
op maat 38. De andere helft – eveneens
ongeacht hun schoenmaat – op maat 47.
De medewerkers op maat 38 waren
4,4 seconden sneller.

Wat wilt u hiermee aantonen?
‘Het is natuurlijk een parodie. In veel
 wetenschappelijke studies over de beste
zorg op de intensive care worden twee
vrij extreme interventies vergeleken.
Vervolgens wordt gekeken waar de
 patiënten gemiddeld genomen het best
op reageren. Maar dat vertelt maar een
gedeelte van het verhaal. Dat laat de
klompenstudie zien. De gemiddelde
zorgverlener loopt 4,4 seconden harder
op maat 38 dan op maat 47. Maar voor de
gemiddelde zorgverlener pakt dit
 natuurlijk niet goed uit, want de gemid-
delde zorgverlener bestaat niet. De
 gemiddelde patiënt evenmin.’

Kunt u voorbeelden noemen van
wetenschappelijk onderzoek waar u
ongelukkig mee bent?
‘Neem de vraag bij welk bloedgehalte je
een bloedtransfusie moet geven. Om
daar antwoord op te geven, vergeleken
onderzoekers het effect van transfusies
bij 4,3 millimol hemoglobine per liter
bloed met 6,2 millimol per liter. De
 conclusie luidt dat het beter is om bij
4,3 millimol tot een bloedtransfusie
over te gaan. Dat is een prima studie,
maar het gaat voorbij aan het feit dat het
beste moment voor een bloedtransfusie
voor iedere patiënt anders is. Afhanke-
lijk van de doorbloeding van de orga-
nen, hoeveel zuurstof er in het bloed zit
en ga zo maar door. We moeten dus niet
blind doen wat zulke studies zeggen.’

Gebeurt dat wel?
‘Nou, elke intensivist weet in principe
wel dat een gemiddelde uitkomst
 minder houvast biedt voor jouw patiënt
dan je zou willen. Maar als zo’n studie

In een experiment dat op de lachspieren werkt, drijft
intensivist Paul Elbers de spot met wetenschappelijk
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Respondenten op klompmaat 38 waren eerder bij de lift. Foto Eva Faché

wordt gepubliceerd, werkt het toch zo
dat je eerder doet wat in zo’n onderzoek
als de beste aanpak komt bovendrijven.
De hele geneeskunde laat zich toch
 leiden door dit onderzoek. En dan
 hebben wij als intensivisten nog het
voordeel dat wij onze patiënten heel
 frequent zien en daarmee direct zicht
hebben op het effect van ons handelen.
Voor de meeste artsen geldt dat niet.’

Kunt u nog een voorbeeld noemen
waarom een gemiddelde patiënt
niets heeft aan gemiddelde uit -
komsten?
‘Een actueel thema: beademing. Kun je
mensen beter met kleine teugjes of
 grotere teugen beademen? Patiënten
worden in twee groepen verdeeld en
dan blijken kleine teugjes beter te
 werken. Maar in de praktijk moet je
 natuurlijk meewegen hoe stug de
 longen zijn, hoe goed de zuurstof wordt
opgenomen en ga zo maar door.’

U bekritiseert rct’s (randomized
controlled trials) die proefpersonen
door loting verdelen over verschil-
lende groepen om de beste behan-
deling vast te stellen. Dat is wel de
gouden standaard in het medisch
onderzoek.
‘Ja, ze zijn zeker belangrijk. Maar het is
niet de heilige graal, we willen enig
 tegenwicht bieden. We moeten wel
 kritisch blijven. De mooie resultaten in
deze studies zijn vaak een beetje kunst-
matig. Neem het onderzoek naar het
 beademen met kleine of grote teugen.
Dat is begonnen met een studie waarbij
zeer grote teugen van 12 milliliter per
kilo lichaamsgewicht werden getest. Ja,
dan geven die kleine teugjes al snel
 betere resultaten. Dan creëer je kunst-
matig een groot effect, met meer kans
op publicatie in een wetenschappelijk
tijdschrift. Daarom kozen wij in onze
klompenstudie voor maat 47. Die is zo
groot dat maat 38 wel beduidend beter
moest scoren.’

Hoe moet het anders?
‘Nou, als het om de klompen gaat, zou je
kunnen kijken of je de snelste tijden en
het meeste comfort bereikt als je de
klompmaat afstemt op de grootte van
de voet. Hoe wild is dat – in tijden waarin
iedereen de mond vol heeft van geperso-
naliseerde zorg?’

In het kerstnummer van het gezag-
hebbende British Medical Journal
staat elk jaar een reeks met dit
soort grappige studies met een
 serieuze ondertoon. U werd afgewe-
zen?
‘Ja. Ze vonden het niet grappig genoeg.
Wat op zich wel weer grappig is.’

Margreet Vermeulen

De snelste zorg lever je
op klompmaat 38
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