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Fysiotherapie-gerelateerde berichten uit de media besproken en becommentarieerd.

R. Lulofs
Ronald Lulofs
Fysiotherapeut-Manueel Therapeut
Particuliere Praktijk, Leidschendam

Wetenschappelijk aangetoond

B

innen de betalende instanties (zoals de zorgverzekeraars) in de gezondheidszorg heerst steeds
meer de overtuiging dat de werkzaamheid van de behandelingen die zorgverleners uitvoeren
zoveel mogelijk wetenschappelijk dienen te zijn aangetoond. Voor het voorschrijfgedrag van de
huisarts, de interventie van de specialist en de behandelingen van de fysiotherapeut moet voldoende
wetenschappelijk bewijs te zijn. Zo op het oog klinkt dat heel redelijk. Wie wil er nu niet dat de huisarts
exact weet wat de werking is van het medicijn dat hij aan zijn patiënt voorschrijft? Ook binnen de
fysiotherapie lees ik steeds vaker dat het effect van behandelvormen wetenschappelijk is aangetoond.
Het krijgt daarmee een soort keurmerk.
Enkele voorbeelden daarvan vond ik op diverse fysiotherapie-sites op internet;
“Wel is wetenschappelijk aangetoond dat obesitas ( overgewicht) een belangrijke prognostische factor

is voor de ontwikkeling van artrose”.

“Om die reden is binnen de St. Maartenskliniek een oefenprogramma ontwikkeld dat zich richt op de
vermindering van de factoren die de valkans vergroten. De resultaten hiervan zijn wetenschappelijk
aangetoond en veelbelovend.
Vanwege dit succes zijn inmiddels fysiotherapeuten opgeleid om dit programma aan te bieden. “.
“Het positieve effect van voldoende lichaamsbeweging op de gezondheid is wetenschappelijk
aangetoond. “
“Het is wetenschappelijk aangetoond dat regelmatig bewegen kan leiden tot een verbetering van het
maximale duuruithoudingsvermogen, een vergroting van de spierkracht, een afname van overgewicht
en een verhoging van het algemeen welbevinden.”
Prachtig natuurlijk, maar de vraag dringt zich op: ”hoeveel bewijs is er dan voor dergelijke uitspraken
en klopt dat wel in alle gevallen?” In het voortreffelijke boek, Nietzsche en Kant lezen de krant, van de
filosoof Rob Wijnberg worden wat kanttekeningen geplaatst bij de uitspraak dat iets ‘wetenschappelijk
is aangetoond.’(1) Wijnberg schrijft in zijn boek dat bijvoorbeeld het anti rookbeleid van minister Klink
vooral is gestoeld op de veronderstelling dat het passief meeroken longkanker veroorzaakt maar dat
die veronderstelling niet of nauwelijks hard kan worden gemaakt. Wel werd er echter steeds door het
ministerie van Volksgezondheid beweerd dat het wetenschappelijk is aangetoond dat passief
meeroken longkanker veroorzaakt. Deze tactiek van het gebruiken van de term ‘wetenschappelijk
aangetoond’, in dit geval van de kwalijke gevolgen van het passief meeroken, wordt vaak gebruikt om
beleid te maken of beleid te verdedigen. Zodra de woorden ‘wetenschappelijk aangetoond’
verschijnen wordt die publicatie of dat beleid door de publieke opinie namelijk als waar aangenomen.
Wijnberg ontrafelt het mysterie van het begrip; ‘wetenschappelijk aangetoond’ op een prachtige wijze
en verwoordt het ook nog op een heldere manier. Rob Wijnberg aan het woord:
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Nietzsche & Kant lezen de krant.
“ Sommige onderzoeken naar de schadelijke gevolgen van passief meeroken vonden echter geen
enkel verband tussen gezondheidsproblemen en passief roken. De hoogste schattingen wezen uit dat
het risico op longkanker met 20 procent toeneemt in geval van passief meeroken.
Dat lijkt veel, maar let wel, dat is een verhoogde kans; dus 20 procent van de reële kans op kanker, en
die schommelt tussen de 0,0024 procent (voor 20 plussers) en 3 procent (voor 85 plussers). Een
gemiddelde horecamedewerker, die meestal niet veel ouder is dan dertig jaar, ondergaat dus
verwaarloosbare risico’s tijdens zijn werk.
Natuurlijk, het gezonde verstand zegt dat dagen achtereen in de rook staan in ieder geval niet goed
kan zijn. Maar ‘wetenschappelijk aangetoond’ zijn de gevaren nauwelijks.
En dat kan ook eigenlijk niet: er spelen zo veel factoren een rol, dat een eenduidig verband met
meeroken bijna niet te leggen is. Eet iemand wel gezond? Sport hij veel? Komt kanker in de familie
voor? Hoe vaak en hoe lang wordt iemand blootgesteld aan hoeveelheid rook? Over al deze factoren
is vrijwel niets bekend.
Sterker nog; wie wat langer nadenkt over de woorden ‘wetenschappelijk aangetoond’ komt bijna
onvermijdelijk tot de conclusie dat ze hoe dan ook weinig definitieve betekenis hebben. Omdat een
ontelbaar aantal factoren van invloed is op nog eens een ontelbaar aantal situaties, en de meeste van
die factoren in de wetenschap buiten beschouwing moeten worden gelaten, kan men in principe alle
verbanden aantonen of ontkrachten.
Wetenschappelijk aangetoond betekent eigenlijk genoegen nemen met een verklaring. Die verklaring
zou je in ieder geval kunnen trekken uit het werk van de Franse wetenschapsfilosoof Pierre Duhem
(1861-1916). Zijn kritiek op bewijzen in de wetenschap is bijna allesvernietigend geweest. Duhem
stelde dat wetenschappelijke theorieën alleen in totale samenhang met elkaar op waarde kunnen
worden geschat en dus afzonderlijk niets voorstellen. Hij bedoelde daarmee dat er bij ieder onderzoek
zo veel impliciete aannamen worden gedaan, dat het in het ongewisse blijft wat er nu eigenlijk
‘bewezen’ wordt.
Duhem liet hiermee zien dat de wetenschap eigenlijk niet veel meer is dan een piramide van talloze
onuitgesproken conventies- aannamen, die tezamen uitmonden in iets wat men ‘aangetoond’ noemt.
Maar omdat iedere afzonderlijke aanname zelf ook onderdeel van de ‘wetenschappelijke piramide’ is
en dus slechts hypothetisch van aard, zal er van onweerlegbaar bewijs nooit sprake kunnen zijn,
hoogstens van correlaties en waarschijnlijkheden die logisch uit door de mens aangenomen theorieën
volgen.
Het probleem met de vaststelling van causale relaties (meeroken veroorzaakt longkanker) werd
overigens twee eeuwen eerder ook al geconstateerd door de invloedrijke Schotse filosoof David Hume
(1711 – 1776). Op de vraag hoe je het bestaan van bepaalde verbanden kunt aantonen, had hij een
zeer sceptisch antwoord: niet. Volgens Hume waren de verbanden die werden gelegd tussen het ene
gegeven en het andere, niets meer dan habits of the mind – gewoontes van ons brein. Daarmee
bedoelde hij: we leggen verbanden tussen dingen wanneer we maar vaak genoeg ervaren dat het ene
op het andere volgt. De ervaring leert ons dus wel dat we ons branden als we een hand in het vuur
steken, maar het verband tussen het een en het ander definitief vaststellen is niet mogelijk. Causale
relaties, zegt Hume, zijn op zijn hoogst waarschijnlijk maar nooit a priori (dat wil zeggen zonder de
ervaring) waar, en dus nooit zeker. Hume: ‘Er bestaan geen dingen waarvan we slechts door analyse,
zonder de toets der ervaring, kunnen vaststellen dat ze de oorzaak van iets zijn, zoals er ook geen
dingen bestaan waarvan we zeker weten dat ze niet de oorzaak van iets zijn.’
De waarde van de wetenschap is dus strikt empirisch van aard: er worden bepaalde waarnemingen
gedaan. Maar de conclusies die aan die waarnemingen worden verbonden, zeggen vooral iets over de
waarnemer; hij bedacht de hypothese en was uitvoerder van de proef. De moraal van het verhaal van
Duhem en Hume is dan ook dat de wetenschap is zoals haar beoefenaars zijn: feilbaar.” Einde citaat
Rob Wijnberg.

Conclusie.
Heeft het verhaal van Wijnberg consequenties voor de fysiotherapie? Ach, helaas of misschien dus
wel gelukkig, is heel weinig binnen de fysiotherapie ‘wetenschappelijk aangetoond’. Is dat erg? Daar
valt dus over te redetwisten. Maar een gezonde dosis twijfel en argwaan ten aanzien van
‘wetenschappelijk aangetoonde’ behandelmethodes lijkt op zijn plaats, ook binnen de fysiotherapie.
Aan de andere kant; op welke andere wijze zou je iets moeten aantonen dan op de wetenschappelijke
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wijze, op niet wetenschappelijke wijze? Oftewel; is ‘wetenschappelijk aangetoond’ niet een
pleonasme?
Persoonlijk voel ik nog het meest voor de uitspraak van de Franse schrijver Andre Gide
“ Geloof hen die de waarheid zoeken, twijfel aan hen die ze gevonden hebben. “
Misschien een aardig item voor een ‘wetenschappelijk‘ congres van de beroepsgroep?
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