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Knutselen
Trombonist en knutselaar
MauritsWoudenberg
werd ondernemer
in escaperooms
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‘Verrassend om
nieuwe inzichten te lezen.’
– Managementboek.nl

ONS FEILBARE
DENKEN

OP HET WERK
Betere beslissingen enminder denkfouten

CHANTAL VAN
DER LEEST

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

De Steen
In het jaarlijkse feuilleton
van columnistMathijs
Bouman raast een
asteroïde op de aarde af
a PAGINA 7
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‘Zesduizenduittreksels doorspitten?’
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W E T E N S C H A P

Softwarebespaartwetenschappers
duizendenuren lezenper jaar
Universiteit Utrecht zet algoritme in omeerdere onderzoeken te beoordelen

Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

Kunstmatige intelligentie kan een be-
langrijk deel van het onderzoek naar
ziektenenpsychischestoornissenover-
nemen.Nieuwesoftware vanonderzoe-
kersaandeUniversiteitUtrechtkanzelf
studies selecteren,diewordengebruikt
ombehandelingen te verbeteren.

Hiermeewordt wetenschappers tijd-
rovendwerk uit handen genomen.Het
gaat in Nederland om tienduizenden
werkdagen per jaar, stellen deUtrecht-
sewetenschappers.Deloonkostenhier-
voor lopen indemiljoenen.

De software is ontwikkeld door Rens
vandeSchoot,pasbenoemdalshoogle-
raar statistiek voor ‘kleine databestan-
den’. Het algoritme—het slimmehart
vanhetprogramma—selecteertstudies
diewordengebruikt inzogeheten‘syste-
matischeoverzichtsartikelen’ofreviews.

Bij veel ziekten enmentale stoornis-
senwordthet aantal studiesnaar thera-

pieën te groot om te overzien. Daarom
schrijven wetenschappers regelmatig
overzichtsartikelen, waarin ze alle pu-
blicaties over een behandeling vergelij-
ken. Zowordennieuwe richtlijnen voor
artsen en therapeutenontwikkeld.
Maar het aantal studies naar thera-

pieën wordt zo groot, zegt hoogleraar
klinischepsychologiePimCuijpersaan
deVrijeUniversiteit inAmsterdam, ‘dat
ookdeanalysesvandestudiessteedsom-
vangrijkerworden’.

Zelf isCuijpers betrokkenbij eenon-
derzoeknaarbiologischeenpsychologi-
sche verklaringen voordepressie.Daar-
voor lezen twee wetenschappers elk
150.000samenvattingenvanstudies.De

gemiddelde onderzoeker leest er 43 in
eenuur.Bijeenachturigewerkdagwaar-
inzenon-stoplezen,zoudenzemetdeze
klus anderhalf jaar bezig zijn.

Dit onderzoek is wel een uitschieter,
zegtCuijpers.Meestalbeperkthetwerk
zich tot het lezen vanenkele duizenden
samenvattingen. Dat is ‘enkelemaan-
den’werk voor tweeonafhankelijke on-
derzoekers,zegthij.Vooreengemiddeld
onderzoek in de psychologie rekent hij
met15.000samenvattingen(leestijd:bij-
natachtigdagenvoortweeonderzoekers
samen). Die worden teruggebracht tot
2200 studies omvolledig te lezen.
Onderzoekers lezen zoveel samen-

vattingenomdathet selecterennogeen
grof proces is. Ze typen zoektermen in
een digitale bibliotheek, en krijgen ver-
volgensveleduizendensamenvattingen.
Demeeste zijn niet relevant,maar dat
wetenzepasalszealleshebbengelezen.

‘Jewiltnietéénartikelmissendatrele-
vant isvoor jeonderzoek’, zegtCuijpers.
‘Daaromkost het zoveel tijd.’ Als het al-

goritme van deUtrechtse projectgroep
100%betrouwbaar is, zegt hij, ‘dangaat
dat onsheel veel tijd schelen’.
Het algoritme, dat nog verder wordt

ontwikkeld, reduceerthetaantalsamen-
vattingentotnutoemetbijna80%,door
automatischallestefilterenwatnietrele-
vant is.Bijdiescorewordtmaximaaléén
studie tenonrechte geschrapt.
De Universiteit Utrecht registreerde

dit jaar 283 onderzoeken als systema-
tische overzichtsartikelen. Als elk on-
derzoek begintmet 6000 samenvattin-
gen (een aanname van de groep-Van
de Schoot), dan zatenUtrechtse weten-
schappers dit jaar ruim 11.000 werk-
dagen te lezen. ‘Onze software kan dat
binnenééndag’, zegt VandeSchoot.

Wetenschappers zijn nu
nog veel tijd kwijt aan
het inventariseren
en beoordelen van
bestaande publicaties

Ook op zondag geopend van 12:00-18:00
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