
REFLECTIES

20   04 2021

Frans Schaepkens, 

directeur WFZ

Frans Schaepkens, 

directeur WFZ

EXPERIMENTEREN

A
ls u deze bijdrage leest, beginnen de dagen 

alweer korter te worden en is de zomer voor-

bij. Deze zomer vond ik een mooie gelegen-

heid om dit keer een wat beschouwender bij-

drage te leveren aan Fizier. Geïnspireerd door de nodige 

rapporten en onderzoeken in de afgelopen tijd neem ik u 

graag mee in enkele bespiegelingen over beleid.

De gouden standaard

In veel wetenschappelijke disciplines is het doen van 

experimenten heel gebruikelijk. De gouden standaard 

in medisch onderzoek is het dubbelblinde experiment. 

Deel patiënten willekeurig in in groepen, geef de ene 

groep de experimentele behandeling en de andere 

groep een placebo, doe dat dubbelblind (noch behande-

laars, noch patiënten weten wie wat krijgt) en vergelijk 

de uitkomsten tussen beide groepen. Is de behandelde 

groep beter af? Dan heeft het middel kennelijk effect en 

kan het, onder strikte voorwaarden, toegepast gaan 

worden. Actualiteit: op deze manier zijn vaccins tegen 

corona getest. Ook in psychologische disciplines zijn 

experimenten gebruikelijk: onderwerp personen aan de 

ene of aan de andere test, bijvoorbeeld hoe zij zich een 

oordeel vormen over een vraagstuk en kijk wat hun  

reacties en wat de uitkomsten zijn. In beide gevallen 

wordt voorafgaand aan het experiment goed nagedacht 

over de relatie tussen oorzaak en gevolgen, over de op-

zet en over de uitvoering van het experiment. Met goed 

doordachte psychologische experimenten verdiende  

Daniel Kahneman een Nobelprijs.

Hebben experimenten eenmaal geleid tot een staande 

praktijk dan wordt die ook nog vaak gemonitord. Het 

verzamelen van bijwerkingen door Lareb is zo’n voor-

beeld maar ook het later nog eens herhalen van experi-

menten is een goede manier om te blijven toetsen of 

iets ‘werkt’. Vanuit mijn achtergrond als controller:  

de Plan, Do, Check, Act-cyclus wordt zo systematisch 

doorlopen.

En dan beleid

Bij beleid zien we vaak een ander beeld. Met beleid wor-

den bepaalde doelstellingen nagestreefd. Vaak is het erg 

Voordat een medicijn of vaccin op mensen wordt toegepast vinden uitgebreide en zorgvuldige  
experimenten plaats. Ook na ingebruikname wordt onderzoek gedaan naar de werking en even-
tuele bijwerkingen. Voordat beleid op mensen wordt toegepast, wordt heel wisselend gebruik  
gemaakt van beschikbare kennis en inzichten. Wel worden in toenemende mate experimenten 
gedaan en wordt meer aandacht besteed aan evaluatie van beleid. Zouden beleidsmakers nog 
kunnen leren van de wetenschap?

moeilijk om te ontdekken hoe het verband is tussen de 

maatregel die men voorstelt en het effect dat gesorteerd 

wordt. Beleid wordt vaak toegepast in omgevingen waar 

heel andere factoren óók een rol spelen. Zo is het best  

mogelijk om beleid ten aanzien van preventie en volks- 

gezondheid te formuleren, maar kunnen bijvoorbeeld 

woonomgeving, baanonzekerheid of afkomst eveneens 

een grote rol spelen. Die treden dan op als verstorende 

factor waardoor het beleid niet de gewenste effecten heeft. 

Naarmate het moeilijker is een harde en eenduidige rela-

tie te leggen tussen voorgenomen beleid en de beoogde 

uitkomsten, is het ook moeilijker om gedegen beleid te 

formuleren en ontstaan er meer mogelijkheden tot wens-

denken en intuïtieve besluitvorming. Vaak kunnen weten-

schappelijke inzichten wel een bijdrage leveren maar ook 

(politieke) overtuigingen en aannames spelen hierbij een 

rol. Daarnaast kan het soms zo zijn dat bepaalde beleids-

matige prikkels ongewenst zijn. Stel dat bekend is dat een 

eigen bijdrage voor iedere behandeling de zorgconsump-

tie remt – een gewenst effect – dan nog stuiten dergelijke 

maatregelen op weerstand omdat we uitgaan van solidari-

teit, toegankelijkheid van zorg voor iedereen en tegen-

gaan van ongewenst uitstel van zorg. Van wetten is wel 

eens gezegd: ‘Wetten zijn als worstjes. Je kunt maar beter 

niet weten hoe ze gemaakt zijn.’ Soms lijkt dat ook wel 

voor beleid te gelden. Maar dat doet groot onrecht aan het 

feit dat beleid belangrijk is, omdat de maatschappij en  

organisaties bepaalde doelen willen en moeten nastreven.

Beleid is een belangrijk richtsnoer is voor het handelen 

van mensen en zonder beleid boeken we geen vooruit-

gang. Daarom is het ook belangrijk te onderzoeken hoe 

we beleid kunnen verbeteren.

Experimenteren met beleid

Experimenten met beleid zijn vaak omgeven door com-

plexiteit. Je kan bijvoorbeeld willen onderzoeken wat 

het effect is van beperking van hypotheekrenteaftrek  

op de huizenmarkt, maar als je die maatregel slechts 

op een deel van de Nederlanders toepast dan is sprake 

van rechtsongelijkheid en dat wil niemand. Ook is dan 

de relatie met bijvoorbeeld de huizenprijs moeilijk te 

leggen omdat er nog genoeg Nederlanders zijn die niet 

in dat experiment zitten. Bij beleid zijn er vaak dus- 
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danig veel determinanten van invloed op de uitkomst, 

dat oorzaak en gevolg niet zonder meer aantoonbaar 

zijn. De hoge huizenprijzen kunnen bijvoorbeeld toe-

geschreven worden aan het beleid met betrekking tot  

hypotheekrente, maar ook het monetaire beleid en het 

ruimtelijke beleid zijn van invloed. Het is de facto on-

mogelijk om wetenschappelijk aan te tonen wat de in-

vloed van elk van deze determinanten is. Vergelijkend 

onderzoek met bijvoorbeeld andere landen is ook lastig 

omdat cruciale factoren te veel afwijken, waardoor een 

vergelijking tussen appels en peren ontstaat.  

Bij medische experimenten is meestal sprake van nogal 

wat deelnemers waar het effect bij elk individu wordt 

gemeten; bij beleid is vaak sprake van een maatschap-

pelijk gewenst effect dat van een andere orde is dan een 

effect bij een individu.

Toch zien we in de praktijk voorbeelden van experimen-

ten met nieuw beleid. Om er een paar te noemen: de  

zogenaamde Fieldlabs waren bedoeld om te onderzoe-

ken hoe een samenleving waar corona een gegeven is 

toch bepaalde bijeenkomsten en evenementen kan orga-

niseren. Hoewel op de opzet van die Fieldlabs kritiek 

was, is het ook interessant om te zien dat toen in juli de 

resultaten gebruikt konden worden om de samenleving 

deels weer te openen, bij de vormgeving van het beleid 

afgeweken is van wat er experimenteel getoetst is. Bij-

voorbeeld de geldigheid van een testuitslag – in het ex-

periment 24 uur en voor één evenement – werd opgerekt 

naar 40 uur. Het resultaat mag duidelijk zijn.  

Ook de experimenten zoals bijvoorbeeld in en met zie-

kenhuis Bernhoven en het Beatrixziekenhuis zijn goede 

voorbeelden van het zoeken naar mogelijkheden om  

beleid anders vorm te geven. De kracht van deze experi-

menten met beide ziekenhuizen is dat ze langer lopen 

en dat er ook een stelselmatige evaluatie heeft plaatsge-

vonden van de effecten. Als bijvoorbeeld de bekostiging 

van ziekenhuizen veranderd zou moeten worden, dan 

kunnen de lessen die hier getrokken zijn meegenomen 
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worden in de vormgeving van nieuw beleid. Natuurlijk 

is dit geen dubbelblind onderzoek volgens de gouden 

standaard, maar dat is bij beleid vaak ook ondoenlijk; 

alle betrokkenen weten wie in de experimentele groep 

zit en welk experiment wordt gedaan. Toch levert dit 

zeer waardevolle inzichten op. Ook wil ik nog verwijzen 

naar experimenten die gedaan worden met Value Based 

Healthcare (VHBC). Met name in Amerika maar ook in 

Europa en Nederland worden experimenten gedaan om 

VBHC toe te passen. Aangezien de doelstellingen van 

VBHC zeer lovenswaardig zijn – betere zorg, betere ge-

zondheid en lagere kosten – zijn dit heel belangrijke 

experimenten die ons zouden kunnen helpen de zorg op 

een andere manier vorm te geven. Veel van die experi-

menten worden ook gedegen geëvalueerd, wat bijdraagt 

aan het lerend vermogen en de noodzakelijke kennis. 

Wat veel moeilijker lijkt, is om de ervaringen die opge-

daan worden in deze experimenten stelselmatig te veran-

keren in de reguliere zorgverlening.

Een voorbeeld van een gebrek aan evaluatie van beleid 

is de volgende constatering van de Algemene Rekenka-

mer in de Staat van de rijksverantwoording 2020 (pagina 

40). ‘In de periode 1999-2021 deed de Algemene Reken-

kamer regelmatig onderzoek naar fi scale regelingen. 

Meestal concludeerden we dat de doelstellingen vaag zijn, 

de onderbouwing gebrekkig en het resultaat onduidelijk. 

Toch wordt de vraag of een regeling nut heeft of beter kan 

worden afgeschaft zelden gesteld.’ 

Mogelijk dat wensdenken bij de totstandkoming maar 

ook het in stand houden van deze regelingen een be-

langrijke rol speelt.

Wat kunnen we hiervan leren?

Als we kijken naar de vormgeving van nieuw beleid, 

dan is dus van belang voorafgaand aandacht te schen-

ken aan de doelen die bereikt moeten worden, de mid-

delen die daartoe ingezet worden en vooral de relatie 

tussen middelen en doelen. Naarmate er meer kennis 

is van die relatie en er – bijvoorbeeld met experimenten 

– meer zicht is op hoe die relatie werkt, is het ook be-

ter mogelijk om nieuw beleid vorm te geven. Het moet 

altijd van belang zijn om vooraf de te bereiken doelstel-

lingen klip en klaar vast te leggen zodat een evaluatie 

achteraf ook kan vaststellen of, en zo ja in hoeverre die 

doelen bereikt zijn. Het opzetten van experimenten 

helpt ons om meer inzicht te krijgen in de gevolgen 

van beleid, ongewenste bijwerkingen en bij de invoe-

ring te nemen maatregelen. Daarnaast is het van belang 

om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de oorzaak- en 

gevolgrelatie tussen de inzet van middelen en de be-

oogde doelen. Naarmate die relatie ‘harder’ is, zijn nut 

en noodzaak van beleid beter aan te tonen. Tot slot is 

het van belang om beleid regelmatig te evalueren. Dat 

betekent dus dat ook beleid onderworpen wordt aan 

een Plan, Do, Check, Act-cyclus.

Het placebo-effect

Van medische experimenten is bekend dat ook de groep 

patiënten die een nepmiddel krijgt verbetering in de 

gezondheidstoestand kan ervaren. Dit wordt het place-

bo-effect genoemd. Al sinds de jaren 30 van de vorige 

eeuw is bekend dat dit effect ook optreedt bij sociaal-

psychologische experimenten: het zogenaamde 

Hawthorne-effect. Dat komt er kort gezegd op neer dat 

individuen hun gedrag aanpassen vanuit de weten-

schap dát ze geobserveerd worden en in een experi-

ment zitten. Dit effect kan deels het succes van experi-

menten verklaren. Bijvoorbeeld bij Value Based Health-

care-projecten is vaak sprake van betrokken en enthou-

siaste deelnemers die graag ’de kar willen trekken’.

Dat neemt echter niet weg dat experimenten en evalua-

ties ons belangrijke nieuwe inzichten kunnen opleve-

ren die omgezet kunnen worden in een betere kwaliteit 

beleid.


