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Goede vraag! 
Een placebo is een 
soort nep-medicijn. 

Kijk, 
je ziet geen 

verschil. 

Nee. 

Het lijkt precies 
op het echte medicijn, maar 
er zitten geen werkzame 

stoffen in. 

placebo

placebo

echte 
medicijn

medicijn

Eigenlijk is een placebo een 
soort gekleurd water of een 
neppil. Het ziet er hetzelfde 

uit, maar het doet niks. 

medicijn

placebo

5. Wat zijn placebo’s?

Zeg dokter, ik 
heb nog wel 
een vraag. 

Ze hebben het 
wel eens over een 
placebo-medicijn. 

Wat is dat 
precies? 

Dus hier zit 
geen echt 

medicijn in?

Bij sommige onderzoeken 
vergelijken we niet twee echte 

medicijnen... 

placebo

placebo

medicijn

medicijn

Helemaal 
niks. 

5. Wat zijn placebo’s?

... maar onderzoeken dokters 
of een medicijn beter werkt 

dan een placebo.

Dan is het heel snel 
duidelijk of patiënten 
vanzelf beter worden 

of niet.

Dus als je een placebo 
krijgt, doet dat niks 

met je? 

Maar als er toch 
niks in zit, heb ik 

liever ook niet een 
pil of zo’n prik in 

mijn bil.
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Dat klopt: er zit geen 
werkzame stof in. 

Haha, 
nee, dat 
begrijp ik. 

Dan kan je er toch 
ook niet beter van 

worden? 

Maar je voelt wel 
een prik, en je lichaam 
denkt dan misschien: 

nu word ik beter. 

En soms word je al 
beter als je dénkt dat 

je beter wordt. 

ik word beter 
ik word beter
ik word beter

Auw! 

joepie, 
ik word 
beter! 

En een ander voordeel is dat de dokter ook het verschil 
tussen medicijnen en placebo’s meestal niet ziet. 

Als de dokter weet 
wie een placebo heeft 
gekregen en wie het 
echte medicijn, gaat 
hij misschien beter 

kijken naar de kinderen 
die het echte medicijn 

kregen. 

Waarom 
is dat  
goed? 

?

5. Wat zijn placebo’s?

Maar soms  
worden kinderen al 

beter van een placebo-
prik in hun bil.

He?! Nu snap ik het 
niet meer. Daar zat 

toch niks in? 

een placebo 
of een  

medicijn? 

En niemand weet  
wie het placebo krijgt en 
wie het echte medicijn. De 
kinderen niet, en de dokter 

meestal ook niet. 

Dan hebben we 
geleerd dat het 

medicijn dus  
niet werkt. 

2x
= dubbelblind

Alsjeblieft!

De computer 
weet het 

natuurlijk wel!

medicijn

placebo

Een onderzoek waarbij de patiënt én de dokter  
niet weten wie welk medicijn krijgt, heet een 

dubbelblind onderzoek. 

5. Wat zijn placebo’s?

HoE Zit HEt... 

blinderen

Misschien wil hij zo graag weten hoe het 
medicijn werkt, dat hij vergeet naar de 

kinderen met een placebo te kijken.  

Daarom bepaalt 
de computer wie welk 

medicijn krijgt. 

Een onderzoek waarbij de 
patiënt niet weet welk medicijn 
hij krijgt, maar de dokter wel, 

heet een geblindeerd onderzoek.

En stel nou dat de kinderen 
met het placebo even snel 

beter worden als kinderen die 
het echte medicijn kregen? 
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En als de dokters dat 
weten, hoeven ze niet 
meer in de billen van 
kinderen te prikken!

Hetwerkt 
niet! 

!

fjieuw!

Zo is het!

Waarom worden placebo’s gebruikt? 

jouW 

situAtiE

Kruis aan wat het 
juiste antwoord is

Kruis aan wat het 
juiste antwoord is

is jouw onderzoek geblindeerd 
of dubbelblind? 

Wat wordt er bij jouw onderzoek 
vergeleken?

Dit is: 
geblindeerd 
onderzoek
dubbelblind
onderzoek

Dit is: 
geblindeerd 
onderzoek
dubbelblind
onderzoek

geblindeerd onderzoek
dubbelblind onderzoek
dat weet ik niet

Bij mij worden er twee  
medicijnen vergeleken.
Bij mij wordt een medicijn met 
een placebo vergeleken.
ik weet het niet.. maar ik ga het 
aan de dokter vragen! 

5. Wat zijn placebo’s?

EvEN 

HErHAlEN

Als je het niet 
weet, vraag 

het dan aan je 
dokter!
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