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Maar wat  
wilt u nou 

onderzoeken? 

We weten niet of het 
beter is om het blauwe 

medicijn te geven... 

4. Hoe werkt medicijnonderzoek?

We willen onderzoeken hoe kinderen sneller beter worden... 

... met het roze 
medicijn.. 

... of met het blauwe 
medicijn.

Als je meedoet met 
ons onderzoek, krijg 
je dus een roze pil of 

een blauwe. 

Een computer bepaalt 
dat willekeurig. 

Waarom 
mogen wij dat 
niet kiezen?

En mag ik  
dan zelf kiezen 

welke? 

Nee, helaas. 
Ik ook niet.

persoon 
JGT0243 krijgt 
de blauwe pil!

We willen een 
medicijnonderzoek 

doen.

... of het roze medicijn 

Dit is dus 
interventie-
onderzoek! 

Stel je voor dat alle jongens 
de blauwe pil kiezen, en alle 

meisjes de roze pil. 

En als kinderen zelf mochten kiezen, kan het ook 
dat de groepen straks niet meer vergelijkbaar zijn. 

En stel nou dat alle 
jongens dan sneller 

beter worden.

Dan weten de dokters 
nog steeds niet welke 
pil nou beter werkt!

Komt dat dan door dat de 
blauwe pil beter was, of omdat 
jongens misschien sneller beter 

worden dan meisjes?

Als ik zou mogen kiezen, dan zou 
ik kinderen kunnen voortrekken. 
Dan zou ik kunnen valsspelen.

En als kinderen zelf mochten 
kiezen, krijgen ze misschien ruzie 
omdat ze bijvoorbeeld allemaal 

de blauwe pil willen. 

4. Hoe werkt medicijnonderzoek? 

Dat is niet 
eerlijk. 
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Of misschien kiezen kinderen die goed 
slapen wel allemaal dezelfde pil. Of kinderen 

die graag sporten, of gezond eten, of ...

Precies. Ze weten dan niet of de 
jongens van zichzelf sneller beter 

geworden zijn, of door de pil. Terwijl ze 
juist willen weten welke pil beter werkt. 

En zo zijn er een heleboel dingen 
die invloed kunnen hebben op 

hoe snel je beter wordt... 

Bijvoorbeeld! Of dat 
hun oma’s blauwe 

ogen hebben, of dat 
ze later automonteur 

willen worden.  

Ik wilde 
vroeger 

automonteur 
worden… 

Maar dat kunnen de dokters 
toch niet allemaal onderzoeken! 
Dan ontdekken ze nooit welke 

medicijnen werken!

En daarom laten we de computer 
beslissen welk medicijn je krijgt. De 
computer kan dat willekeuriger dan 

mensen ooit zouden kunnen. 

Klopt.

4. Hoe werkt medicijnonderzoek? 

Zoals of kinderen 
van kauwgomballen 

houden? 

nummer 
728!

willekeurig
random

Ja! Een dobbelsteen is 
ook willekeurig. 

Dat willekeurig kiezen  
heet randomisatie. “Random” 
is het Engelse woord voor 

“willekeurig”.

De groepen kinderen 
met de blauwe pil en 

met de roze pil zijn dan 
goed vergelijkbaar. 

Ze verschillen  
alleen in de soort pil  

die ze krijgen.

Als kinderen met de nieuwe  
blauwe pil eerder beter worden dan met de 
roze, dan weten de dokters zeker dat dat 
door de pil komt, en niet door iets anders.

“Willekeurig” betekent op een toevallige manier. 
Dus niet in een bepaalde volgorde.

4. Hoe werkt medicijnonderzoek? 

Willekeurig?! 
Zoals met een 
dobbelsteen?

Of je kunt het 
vergelijken met 

een loting. 

Maar pap, 
dat weet ik 

toch! 
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Duidelijk!

En voor jou? 
Is het voor jou 

allemaal duidelijk? 

Als je nog vragen hebt, schrijf die dan hieronder op. Stel je vragen aan 
je ouders of je dokter. 

Waarom moet de computer kiezen wie welke pil krijgt? 
EvEN HERHAlEN

4. Hoe werkt medicijnonderzoek? 

Alles duidelijk 
zo? 

Een beetje, maar 
het is wel een 

stuk duidelijker.

Nee, eigenlijk niet. 
Ik snap het nu 
voor het eerst. 

Wisten jullie dit 
allemaal al? 
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