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13. Woordenlijst

Biobank p.27
Een grote computer en 
vriezer voor je gegevens 
en lichaamsmateriaal

Bijwerkingen 
p.29
Extra effecten  
van een  
behandeling

Diagnostisch onderzoek p.7
De dokter onderzoekt 
hoe hij of zij jou 
beter kan maken

Geblindeerd onderzoek p.23
De patiënt weet niet welk medicijn hij of zij 
krijgt in het  
onderzoek

Dubbelblind onderzoek p.23
De patiënt en de onderzoeker 
weten allebei niet wie welk 
medicijn krijgt in een onderzoek

Interventieonderzoek p.11
De onderzoeker test iets nieuws uit om meer te 
leren over een ziekte of behandeling

Lichaamsmateriaal p.27
Iets van je lichaam, zoals bloed,  
plas, of wangslijm

Observatieonderzoek 
p.11
De onderzoeker kijkt naar hoe 
het lichaam werkt, zonder iets te 
veranderen

Placebo p.20
Een nep-medicijn dat lijkt op een echt medicijn, 
maar niet werkt

placebomedicijn

Randomisatie p.18
De computer kiest willekeurig 
(zoals bij een loting) welk 
medicijn of behandeling 
je krijgt in het 
onderzoek

Toetsingscommissie p.13
Een groep mensen die kijkt of het 
wetenschappelijk onderzoek goed genoeg is

Wetenschappelijk onderzoek p.7
De onderzoeker wil nieuwe dingen leren over een 
ziekte

Auw! 
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ballen eten jullie 
per dag? 
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