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Wetenschap en pseudowetenschap

binnen het logopedisch vakgebied

Aanknopingspunten om onderscheid te kunnen maken

Bea Spek

Recent hebben vele collega’s in het actualiteitenprogramma De

Wereld Draait Door (17 februari 2011) gezien dat therapie van de

middenrifademhaling stotteren voor iedereen kan oplossen. De

claim die hierbij werd gedaan is dat dit wetenschappelijk is

onderbouwd. De NVLF meldt in een persbericht naar aanleiding

van de film The King’s Speech dat een stottertherapeut een maat-

werk behandelplan opstelt bestaande uit diverse methodes

die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Wanneer is de claim

‘wetenschappelijk onderbouwd’ eigenlijk terecht en wanneer

moeten alarmbellen gaan rinkelen omdat het riekt naar pseudo-

wetenschap? Dit artikel poogt de logopedist aanknopingspun-

ten te geven bij het waarderen van dergelijke claims.

Wetenschap of pseudowetenschap: rol van
evidence-based practice
Binnen de logopedie wordt wereldwijd in toenemender mate

evidence-based gewerkt (Dodd, 2007, Roddam & Skeat, 2010).

Ook in het Nederlandse werkveld wordt het belang van evi-

dence-based practice (EBP) onderkend. In een samenwerking

tussen de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie

(NVLF), de gezamenlijke Opleidingen Logopedie (SRO) en verte-

genwoordigers uit het werkveld is het beroepsprofiel van de lo-

gopedist vertaald naar een compententieprofiel waarin de com-

petentie EBP is opgenomen (SRO,2005). Eén van de pijlers van

EBP (zie figuur 1) is de wetenschappelijke onderbouwing van het

logopedisch besluitvormingsproces (Offringa et al.2000). Tij-

dens dit besluitvormingsproces kiezen we welke diagnostiek we

gaan doen. Dit doen we op basis van evidentie, onze klinische

ervaring en de klacht en mogelijkheden van de cliënt.

Wanneer is de claim ‘wetenschappelijk
onderbouwd’ eigenlijk terecht en wanneer
moeten alarmbellen gaan rinkelen, omdat

het riekt naar pseudowetenschap?

Vervolgens wordt eenzelfde afweging gemaakt met betrekking

tot de te kiezen therapiemethode. Wetenschappelijke evidentie

die dit besluitvormingsproces ondersteunt is groeiende. Zo

wordt er binnen onze beroepsgroep meer en meer wetenschap-

pelijk onderzoek gedaan en zien we steeds meer gepromoveerde

collega’s. Onderzoeksvragen komen niet alleen uit universitei-

ten en hogescholen, maar ook vanuit het werkveld zelf. Lo-

gopedisten in het werkveld maken dan ook regelmatig deel uit

van een wetenschappelijk onderzoek. Systematic reviews vat-

ten deze wetenschappelijke onderzoeken samen en evidentie

uit de onderzoeken wordt verwerkt in protocollen en richtlijnen.

Figuur 1. Pijlers evidenced-based practice (naar Lacroix et al.

2010).

Met de erkenning binnen de beroepsgroep dat evidence-based

werken een belangrijke stap is in de professionalisering van ons

vakgebied wordt wetenschappelijke onderbouwing dus belang-

rijker. We zien de claim ‘wetenschappelijk onderbouwd’ dan ook

steeds meer terug in artikelen in ons vaktijdschrift Logopedie en

Foniatrie. Het is echter goed altijd kritisch naar dergelijke claims

te kijken, zeker als het gaat om commerciële producten of dien-

sten (Lof, 2010). Een product dat goed in de markt wordt gezet,

kan aantrekkelijk lijken zeker als het publiek en/of collega’s er

lovend over zijn. Meer en meer collega’s gaan het ook gebrui-

ken en een dergelijk product kan dan deel uit gaan maken van

de ‘folklore van de professie’. Zo’n ‘gevierd’ product of dienst

vervolgens toetsen op wetenschappelijke onderbouwing kan in

de beroepsgroep moeilijk liggen, omdat men dit niet ethisch

vindt (Lof, 2010). Hier kan EBP helderheid verschaffen omdat één

van de stappen van EBP is het op waarde schatten van de we-

tenschappelijke onderbouwing. Zolang deze stap niet expliciet

is gedaan, en het liefst is gepubliceerd, kan niet worden ver-

trouwd op dergelijke claims.

Pseudowetenschappelijke claims zijn claims die onterecht een

beroep doen op wetenschappelijke onderbouwing. Ze lijken ge-
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baseerd te zijn op objectieve en methodologisch juist uitge-

voerde en beschreven wetenschappelijke waarnemingen, maar

zijn dat niet (Finn, 2005). Ze zijn dus ook moeilijk te onder-

scheiden van wetenschappelijke claims. Zelf als logopedist de

waarde van de claims inschatten is lastig omdat wetenschap

complex is, zowel met betrekking tot methodologie als met be-

trekking tot de praktische uitvoering. Bovendien is het niet sim-

pel een kwestie van goed of fout, het is meer een glijdende

schaal van wetenschap naar pseudowetenschap. Er is echter wel

een aantal punten die veel pseudowetenschappelijke claims met

elkaar gemeen hebben.

Hoe onderscheidt pseudowetenschap zich van
wetenschap?
We kunnen pseudowetenschappelijke claims binnen ons vak-

gebied tegenkomen binnen het behandelen: ‘deze nieuwe me-

thode lost het probleem op’, maar ook binnen de diagnostiek:

‘deze meetmethode is bewezen objectief en maakt het pro-

bleem helder en meetbaar’. De meeste collega’s zullen dan al op

hun hoede zijn want we weten dat DE METHODE niet bestaat en

dat logopedische diagnostiek veelal (deels) berust op subjec-

tieve inschattingen. Dit is inherent aan ons vakgebied. We stre-

ven naar betrouwbare, valide en eenduidige diagnostiek, maar

voor veel terreinen in ons vakgebied is het niet zover en daar

verandert een zogenoemd (maar onbewezen) ‘objectief meet-

instrument’ weinig aan. Bij onderstaande bespreking van de cri-

teria (zie tabel 1) gebruik ik het woord methode, dit kan dus zo-

wel een behandelmethode als een diagnostisch methode zijn.

Hoe herkent u pseudowetenschappelijke claims:

geen plausibele wetenschappelijke basis

geen falsificatie: alleen kijken naar ondersteunend bewijs

steunt vooral op persoonlijke succesverhalen

Gebruik van onduidelijke termen en definities

Claimt grandioze effecten

Vermijding van kritische beoordeling door anderen

Slecht gedefinieerde effecten

Evaluatie is niet mogelijk

Tabel 1. Criteria (naar Finn et al. 2005).

Criteria voor het herkennen van
pseudowetenschap:
De methode heeft geen plausibele wetenschappelijke basis.

In de pseudowetenschap worden bestaande theorieën aan de

kant geschoven, wordt gemanipuleerd of gebagatelliseerd, en

nieuwe theorievorming genegeerd. Pseudowetenschappelijke

methodes blijven gelijk, ook al verandert de kennis van de we-

reld om hen heen. Ze passen zich niet aan aan veranderende evi-

dentie. Methodes gebaseerd op wetenschap nemen nieuwe in-

zichten mee en zijn dus in beweging. Bij wetenschappelijke me-

thodes is er ook een relatie met biomedische wetenschappen

en/of gedragswetenschappen en is er ook een plausibele (me-

disch) biologische en/of psychologische basis.

De verantwoording voor de methode berust enkel op ondersteu-

nend bewijs: kijk het werkt.

In de pseudowetenschap wordt steeds gezocht naar bevestiging

en bewijs die de methode ontkracht, de methode wordt gene-

geerd of heftig aangevallen. De wetenschap is juist op zoek naar

ontkrachtend bewijs (falsificatie), immers één bewijs dat het

niet werkt is genoeg: één appel die omhoog valt haalt de na-

tuurwetten overhoop. Dit criterium is in ons vakgebied soms

moeilijk in te schatten, immers onze cliëntengroep is erg divers

en wat bij de één niet werkt, werkt bij de ander misschien wel.

Blijft staan echter dat het van belang is steeds kritisch te staan

tegenover de methodes die u hanteert en deze ter discussie te

stellen. Aanhangers van pseudowetenschappelijke methodes

doen dit niet, een methode kan gelijk blijven zelfs al is er bewijs

dat het niet werkt.

In de pseudowetenschap worden bestaande
theorieën aan de kant geschoven, wordt
gemanipuleerd of gebagatelliseerd, en

nieuwe theorievorming genegeerd

De evidentie voor de methode steunt enkel op persoonlijke erva-

ringen en anekdotes.

Bij pseudowetenschappelijke methodes bestaan alle gegevens

die de waarde van de methode moeten aantonen uit verhalen

over hoe goed het ging met deze of gene cliënt en over hoe

positief de persoonlijke ervaringen van de therapeut met de me-

thode zijn. Kortom, we horen hier alleen gekleurde succesverha-

len, er is wat we noemen sprake van bias (vooroordelen die ef-

fecten vertekenen). Hierbij is het wel van belang onderscheid te

maken tussen anekdotes en casestudies. Casestudies vertellen

ook het verhaal van één cliënt/therapeut maar onderscheiden

zich van anekdotes door de gevolgde wetenschappelijk metho-

diek waarbij onbevooroordeeld wordt waargenomen en weerge-

geven. Ook bij het handelen op basis van best practices (soms

hebben we immers niet anders) is zo’n open kritische blik van

belang en mogen we niet zeggen dat dit op wetenschap berust.

Bij de methode worden onduidelijke of nieuwe termen of definities

gebruikt.

Binnen de wetenschap is het gebruikelijk termen eenduidig te

definiëren zodat we allen dezelfde taal spreken en weten waar-

over we het hebben met elkaar. Ook binnen ons vakgebied doen

we ons best helder met elkaar te communiceren, een lastige

diagnose als verbale ontwikkelingsdyspraxie proberen we

daarom ook af te grenzen. Binnen de pseudowetenschap worden

veelal termen gebruikt die ook worden gebruikt in het dagelijks

taalgebruik zonder deze nader te definiëren. Men spreekt over

methodes om problemen met taal, lezen, stotteren, slechtho-

rend, autisme en soms meerdere tegelijk te behandelen of zelfs

te genezen. Hierdoor wordt versluierd waar het eigenlijk om

gaat, gaat het bijvoorbeeld om SLI/morfo-pragmatische stoor-

nissen/fonologie? Om kernstotteren/secundair stotteren/nor-

male nonfluencies? Om CI/presbyacusis/lawaaislechthorend-



196 Logopedie en foniatrie nummer 6 2011

televisie, radio). Als het publiek warm loopt voor een methode

kan het voor de beroepsgroep soms lastig zijn de methode

vervolgens af te wijzen. Presentatie via vaktijdschriften en op

symposia is een betere weg, hoewel het niet een kritische peer-

review garandeert.

Binnen de pseudowetenschap worden
methodes vaak direct gepresenteerd aan

het grote publiek en wordt de peer-review
vermeden.

Binnen Nederland is onze beroepsgroep klein en zijn er nauwe-

lijks wetenschappelijke tijdschriften waarin gepubliceerd kan

worden. Kijk bij de introductie van een nieuwe ‘wetenschappe-

lijk onderbouwde’ methode dan ook eens of daarover in het bui-

tenland al is gepubliceerd en soms blijkt dan de methode daar

al te zijn ‘afgeserveerd’.

De methode valt niet te bewijzen of te weerleggen.

Dit is misschien wel het belangrijkste en duidelijkste crite-

rium voor pseudowetenschap. Als op geen enkele wijze een

manier te bedenken is om de methode te toetsen op zijn

effect, dan is de methode per definitie niet wetenschappe-

lijk. Pseudowetenschappelijke methodes zijn vaak moeilijk

te evalueren, omdat zij zich bedienen van vage termen, on-

duidelijke uitkomsten en soms dubbelzinnige beschrijvin-

gen. In ons vakgebied is het om meerdere redenen soms

lastig om methodes te evalueren, het wil dan niet zeggen

dat deze methodes vervolgens pseudowetenschappelijk

zijn, immers pseudowetenschap doet de claim weten-

schappelijk onderbouwd te zijn. Zolang die claim niet ge-

maakt wordt is er geen sprake van pseudowetenschap.

Wat kunnen we concluderen?
Wetenschappelijke onderbouwing van logopedische beslissin-

gen en handelingen is van belang voor een professionele ont-

wikkeling van ons vakgebied. We moeten echter niet te pas en

te onpas claimen dat iets wetenschappelijk is onderbouwd. We

zouden hiermee in de val van de pseudowetenschap kunnen lo-

pen en dat komt ons vak niet ten goede. Het is beter transparant

te zijn over waar het ons aan evidentie ontbreekt, dan onte-

rechte claims doen. Liever dus duidelijk melden waar onvol-

doende evidentie nog ontbreekt en we nog handelen volgens

zogenoemde best practices. Deze duidelijkheid over ontbrekend

bewijs is een stimulans voor onderzoekers om daarmee aan de

slag te gaan en helpt ons vak verder. Pseudowetenschap is star,

behoudend en belemmert de voortgang in ons vak. De geïnte-

resseerde lezer verwijs ik naar het artikel van Finn et al. (2005) op

welke deze publicatie deels is gebaseerd.
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heid? Omdat dit niet duidelijk is, geeft het de aanhangers van de

methode altijd een uitweg: “O, ja maar daar was het ook niet

voor”. Soms worden termen anders gedefinieerd (ga maar eens

op zoek naar definities voor dyslexie!) of wordt een gangbare

term net iets veranderd. Lof (2010, pp 4) geeft het voorbeeld van

‘oral placement therapy’ als nieuwe term voor ‘oral motor the-

rapy’ toen de laatste onder vuur kwam te liggen.

De methode claimt een grandioos effect te hebben.

Veelal de zogenoemde one-size-fits-all methode: de methode

helpt voor álle cliënten met het betreffende probleem. Gevolg

van een dergelijke claim is ook dat mocht de methode bij een

cliënt toch niet werken (zo waar, dat komt toch voor…) dan ligt

de schuld bij de cliënt. Immers de methode is onfeilbaar, de the-

rapeut heeft deze goed toegepast, dus… Het zal duidelijk zijn

dat hier de wetenschap met voeten wordt getreden, falsificatie

wordt terzijde gelegd. Alarmbellen moeten afgaan bij alle me-

thodes die beweringen doen die ‘te goed zijn om waar te zijn’.

We weten in ons vakgebied dat cliënten verschillend zijn en dat

we maatwerk zullen moeten verrichten. Een dergelijke claim

(one-size-fits-all) is altijd pseudowetenschappelijk.

De effecten die de methode claimt zijn onduidelijk gedefinieerd.

Binnen onze beroepsgroep geven we effecten van ons handelen

zo helder mogelijk aan, studenten leren behandeldoelen SMART

(tabel 2) te maken; meetbaar en specifiek zijn daarin belangrijk.

Doelen worden zo gesteld dat ze realistisch zijn, we weten dat

er grenzen zijn aan wat we kunnen bereiken. Pseudoweten-

schappelijke methodes hebben meer moeite met die realiteit en

definiëren hun uitkomsten zo dat onduidelijk is wat daaronder

wordt verstaan: probleem is opgelost, een goed effect, iedereen

verbetert. Zodra er vragen zijn over wat er dan eigenlijk is be-

reikt, is de claim ‘wetenschappelijk onderbouwd’ onterecht.

SMART

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdgebonden

Tabel 2. Doelen stellen.

Bij publicatie van de methode wordt kritische beoordeling door an-

deren gemeden.

Bij de beoordeling van de waarde van een methode is het van

belang dat er wordt gepubliceerd over de methode in zoge-

noemde peer-reviewed tijdschriften. Dit zijn wetenschappelijke

tijdschriften waarbij de publicatie kritisch wordt gelezen door

een aantal experts op het betreffende gebied alvorens eventu-

eel gepubliceerd kan worden. Binnen de pseudowetenschap

worden methodes vaak direct gepresenteerd aan het grote pu-

bliek en wordt de peer-review vermeden. Dit gebeurt zowel via

de nieuwe media (internet, Twitter) als via de oude media (krant,
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Samenvatting
Door de toenemende rol van evidence-based practice binnen het

logopedisch vakgebied wordt het belangrijker diagnostiek en be-

handelmethoden wetenschappelijk te onderbouwen. De maat-

schappij verlangt een heldere verantwoording van de effecten

van ons handelen. De claim ‘is wetenschappelijk onderbouwd’

wordt dan ook vaker gedaan. De grens tussen wetenschap en

pseudowetenschap is moeilijk te trekken. In deze publicatie wor-

den criteria aangereikt waarmee de logopedist zelf een inschat-

ting kan maken over de waarde van de zogenoemde weten-

schappelijke onderbouwing.

Summary
Evidence-based practice plays an important role in the decision

making process of speech-language therapists. Society demands

choices regarding diagnostic procedures and treatments are sup-

ported by scientific evidence. As a result the claim ‘supported

by scientific evidence’ is more and more heard in our work field.

However, the distinction between science and pseudoscience is

unclear. In this publication criteria are presented for speech-lan-

guage therapists in order to be able to determine the value of

such claims.
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