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W E T E N S C H A P

Zesduizenduittrekselsdoorspitten?
Datkan sneller, dachtdezehoogleraar

Jan Fred vanWijnen
Amsterdam

MatthijsOudmaaktrichtlijnenvoorpsy-
chiaters en therapeuten.Daarmeekun-
nen ze de beste therapie voor hun pati-
ent kiezen.Met een groep collega’s uit
Engeland enNederland vlooide hij 55
wetenschappelijkestudiesdooroverde
behandelingvaneen‘bipolairestoornis’.

Mensenmetzo’naandoeninghebben
vaak grotemoeite om sociaal te functi-
oneren: de ene keer zijn ze energiek en
overmoedig, de andere keer depressief
en teruggetrokken. Hun conclusie: bij
sommige behandelingen keert dema-
nie of de depressieminder vaak terug,
maareigenlijkkun jeniet zeggendatde
enebeterwerkt dandeandere.

Teleurstellend?Niet voor eenweten-
schapper. ‘Dit biedt therapeuten een
richtlijnvooreffectievebehandelingen’,
zegtOud.HijwerktbijhetTrimbosInsti-
tuut,waaronderzoekwordtgedaannaar
geestelijke gezondheid en verslaving.
Het was wel een enorme berg werk.

De onderzoekers zochten in negen da-
tabestanden naar wetenschappelijke
artikelen over bipolaire stoornissen. Ze
vondener13.645.Volgensde regels van
het onderzoek moest elke samenvat-
tingdoor tweewetenschappersworden
beoordeeld. Het duurde enkelemaan-
denomdestapel terugtebrengentot55
relevante studies.

WatOudenzijncollega’sdeden, toen
zedieveleduizendensamenvattingenla-
zen, wordt in dewetenschap een ‘syste-
matischoverzichtsartikel’ genoemd. In
de gezondheidszorg zijn ze onmisbaar
om behandelingen te moderniseren,
maar ze worden in alle wetenschappen
geschreven.

De ‘systematic review’namde laatste

jaren een hoge vlucht. Aan deUniversi-
teitvanUtrecht,bijvoorbeeld, ishetaan-
talsinds2008verviervoudigdtot283.Uit
eenonderzoeknaar reviewswereldwijd
blijktdatvooréénstudiesomsmeerdan
90.000samenvattingenbeoordeeldmoe-
tenworden.

RensvandeSchoot, zojuistbenoemd
alshoogleraarstatistiekvoor ‘kleineda-
tabestanden’ aan de Universiteit van

Rens van de Schoot, hoogleraar
statistiek, ontwikkelt een algoritme
dat net zo goed artikelen beoordeelt
als mensen kunnen. FOTO: PETERBOER

$ ‘Systemic reviews’
selecteren relevante studies

$ Samenvattingen lezen kost
nu vaakmaanden

$Met een slim algoritme kan
dat procesworden versneld
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Om de concurrentie met nieuwe (tech)spelers in de juridische
sector aan te kunnen, gooide advocatenkantoor Kennedy van
der Laan het traditionele besturingsmodel overboord. Te gast
is Joost Linnemann, de allereerste CEO van het kantoor.
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Utrecht, had zelf ook een frustreren-
de ervaringmet schrijven van een over-
zichtsartikel.Hijzochtrelevantestudies
over het verloop van post-traumatische
stress.Omer34tevinden,moesthij6185
samenvattingen lezen.

Dat kanbeter, vondhij.Hij vroeg een
subsidie van €25.000 bij het ‘innovatie-
fonds voor IT in onderzoeksprojecten’
van zijn universiteit. Daarmee onder-
zocht hij of het werk geautomatiseerd
kanworden.Erbestaanalverschillende
programma’senwebsitesvoor,maarde
meeste reduceren het aantal artikelen
maarmet zo’n 30%. Samenmet ande-
reonderzoekersenprogrammeurspro-
beerdehijeenslimalgoritmeteontwik-
kelen, dat net zo betrouwbaar leest als
eenmens.

Deeersteexperimentenlijkensucces-
vol.Hetalgoritmeoefendeopreviewsdie
al eerder werden gedaan doormensen.
Hetresultaat: tot80%vanallesamenvat-
tingenwerd eruit gefilterd als ‘niet rele-
vant’. Demachine negeerde steeds één
artikel,datdoordemenswélalsrelevant
werdbeschouwd.

VoorMatthijsOud is zo’nmissernog
‘eng’.Hijzegt: ‘Ikwordonzekerals ikvan
tevorenweetdat er éénartikelwordtge-
mist.’MaarVandeSchoot vindtdat zijn
algoritmenietonderdoetvoorhethand-
werk. ‘Ook eenmens kan één relevant
artikel over het hoofd zien’, zegt hij. De
besteoplossinglijkthemreviewstelaten
doen door éénmens en een algoritme,
in plaats van tweemensen. ‘Dat scheelt
al dehelft van alle leestijd.’

Deangstvoormissersbegrijpthijwel.
In de VS overleed ooit een jonge vrouw
aaneenmiddel tegenastma.Overdegif-
tigewerkingwaseenpublicatieversche-
nen,maar juist dit artikelwasnietmee-
genomen in een review.

13.645
Om55 relevante studies over
een ziekte te vindenmoesten
wetenschappers 13.645
samenvattingen lezen.

Loterij tegenontduiking
Van onze redacteur
Amsterdam

Sinds de Mongoolse fiscus in
2016 loten uitdeelt als consu-
menten btw betalen, zijn de in-
komsten van de regering flink
gestegen. Nu er op bonnetjes in
winkelseenstreepjescodewordt
geprint alsdebtwvan10%wordt
gerekend, staan veel bewoners
erop deze te betalen. Door de
streepjescodetescannenmeteen
app,maaktdedeelnemerkansop
de jackpot,meldt Bloomberg.
Vorig jaar betaaldeMongolië

volgens cijfers van de regering
ruim 5 mrd tugrik (€1,7 mln)

prijzengeld uit aan 119.254 in-
woners. Daartegenover staat dat
debtw-inkomstenmet ruim30%
stegen.
Mongolië kampt al gerui-

me tijdmet een grote schaduw-
economie. Volgens het IMF be-
sloeg die in 2015 circa 15,9% van
het bruto binnenlands product.

DeMongoolse belastingdienst
probeertdital langetijd tebestrij-
den.Het idee vande loterij blijkt
eengroot succes te zijn.Elkbon-
netje waarover btw wordt be-
taald, geeft de ontvanger kans
op een bedragvan tussen 50.000
tugrik (bijna €17) en prijzen tot
duizenden euro’s.

F I S C A A L

pagina 6, 27-12-2018 © Het Financieele Dagblad


