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A d v e rt e n t i e

‘Waarom ging Stapel dan niet helemaal los?’

Door onze redacteur
Bart Funnekotter
Rotterdam. Eindelijk duidelijk-
heid. Sociaal psycholoog Joris Lam-
mers (34) kreeg gisteren te horen dat
een wetenschappelijk artikel dat hij
samen met Diederik Stapel heeft ge-
publiceerd, deels op verzonnen data
berust. „Het is duidelijkheid die pijn
doet”, zegt Lammers. „Maar de onze-
kerheid is tenminste voorbij.”

De commissie onder voorzitter-
schap van voormalig KNAW-presi-
dent Pim Levelt die het wetenschap-

pelijk werk van Stapel tegen het licht
houdt, maakte gisteren de eerste re-
sultaten van haar onderzoek bekend.
Bij twaalf van de twintig weten-
schappelijke artikelen die Stapel tus-
sen 2008 en 2011 publiceerde, is
sprake van wetenschapsfraude. Ook
van drie proefschriften die hij bege-
leidde, staat vast dat daarvoor ge-
bruik is gemaakt van gemanipuleer-
de data.

Joris Lammers, die werkt aan de
Universiteit van Tilburg, staat op de
gisteren geopenbaarde lijst. Samen
met Stapel publiceerde hij in 2011
‘Racist biases in legal decisions are
reduced by a justice focus’ in het Eu-
ropean Journal of Social Psychology. Het
artikel gaat over racisme onder rech-
ters en hoe dat te bestrijden. Stapel
leverde daarvoor een deel van de data
aan. Gegevens die hij verzon, staat
nu vast.

Om wat voor data ging het?
„Stapel had rechters vragenlijsten la-
ten invullen, zei hij. Als hoogleraar
had hij rechters als vrienden, vertel-
de hij me toen ik vroeg hoe hij aan de
data was gekomen. Maar hij loog. Hij
heeft voor dit onderzoek geen rech-
ter gesproken.”

Vertrouwde u de data die u van hem
kreeg?
„Ja, hij was een vooraanstaande
hoogleraar. Er was geen reden om
aan te nemen dat hij sjoemelde.

„Achteraf kun je zeggen: die gege-
vens waren wel érg mooi. Er was geen
enkele proefpersoon die ooit vergat
een vraag in te vullen. Met de kennis
van nu concludeer je dat dit een
waarschuwing had kunnen zijn.
Maar op dat moment dacht ik daar
heel anders over. Ik schaamde me er-
voor dat de resultaten van mijn on-

derzoek nooit zo helder waren als die
van hem. Stapel was een topper en ik
moest kennelijk nog veel leren, dacht
ik.”

Wat was uw reactie toen u vorig jaar
zomer hoorde dat uw onderzoek moge-
lijk besmet was?
„Ik was geschokt. Gelukkig gaat het
bij mij maar om één artikel. Bij colle-
ga’s heeft Stapel de dissertatie bege-
leid. Zij zitten nu met een proef-
schrift dat deels op valse data berust.
Stapel was een van mijn promotoren,
maar niet de directe begeleider van
mijn onderzoek.

„Ik heb me erover verbaasd dat
Stapel bij zoveel artikelen heeft ge-
fraudeerd. Ook bij kleine onderzoe-
ken, zonder enorm wetenschappe-
lijk belang. Ik vind dat vreemd. Als je
alles kunt bewijzen wat je wilt, dan
ga je toch helemaal los?”

Wat heeft Stapel bewogen?
„We hebben het daar intern natuur-
lijk wel over gehad, maar we kwa-
men er niet uit. En ik ga er niet over
speculeren. Het is een goede ge-
woonte in de psychologie dat je geen
uitspraken doet over mensen die je
niet hebt onderzocht.”

Heeft u nog iets van Stapel gehoord
sinds hij is ontmaskerd?
„Nee. Ik denk dat het wel prettig was
geweest als hij sorry had gezegd. Het
is niet veel, en de vraag is natuurlijk
of het gemeend zou zijn, maar het is
beter dan niks.

„Ik vind de wetenschap nog steeds
een mooie bezigheid. Maar ik vraag
me wel af: als dit allemaal onder mijn
neus gebeurd is, waar gebeurt het
dan nog meer? Het is goed dat de so-
ciale psychologie nu orde op zaken
aan het stellen is.”

Hoogleraar Diederik Stapel
hielp sociaal psycholoog Joris
Lammers aan gegevens voor
een wetenschappelijk artikel.
Verzonnen data, ontdekte een
onderzoekscommissie.

Ouders vragen andere officier om
schietende agent te vervolgen
Door een onzer redacteuren
Amsterdam. De ouders van Mi-
chael Koomen, de doodgeschoten 31-
jarige amateurvoetballer, willen dat
een andere officier van justitie de
agent vervolgt die hun zoon om-
bracht. Het verzoek daartoe heeft
hun advocaat gisteren gedaan bij het
Openbaar Ministerie in Amsterdam.

Agent Fred B. schoot Koomen vo-
rig jaar dood bij een opstootje met
feestende voetballers op de Spiegel-
gracht. De ouders deden daarop aan-
gifte wegens moord. Ze vinden nu
dat officier Jos van Leijen te lang
wacht met de beslissing B. te vervol-
gen. Volgens hen is Van Leijen niet
objectief, omdat hij twaalf jaar bij de
politie heeft gewerkt.

Na de dood van Koomen verklaar-

de B. tegenover de rijksrecherche dat
hij was belaagd door een groep dron-
ken jongeren. Hij zou in doodsnood
hebben verkeerd en uit lijfsbehoud
hebben geschoten. Uit beelden van
b e wa k i n g s c a m e r a ’s bleek echter dat
B. was geschopt door één jongen. Die
is in oktober veroordeeld. Michael
Koomen probeerde de ruzie te sussen
en werd gedood door een van de vier
kogels die de agent afvuurde.

Fred B. (59) blijkt al eerder veroor-
deeld voor geweld, tegen een geboei-
de arrestant. Het onderzoek van de
rijksrecherche naar diens schietge-
drag is inmiddels klaar.

Vorige week kreeg officier van jus-
titie Jos van Leijen de camerabeelden
van het incident te zien, laat het
Openbaar Ministerie weten. Hij zal

die beoordelen en bespreken met de
landelijke commissie vuurwapenge-
bruik. Dat is de gebruikelijke proce-
dure, volgens justitie.

Van Leijen beslist niet in zijn
eentje over „een eventuele vervol-
ging in een zaak als deze, maar sa-
men met de parketleiding”, aldus
het Openbaar Ministerie. Het wijst er
tevens op dat Van Leijen al tien jaar
weg is bij de politie.

De betrokken officier van justitie
doet veel zaken waarbij de rijksre-
cherche is betrokken. Zo vervolgde
hij in 2010 een Amsterdamse motor-
agent die een vrouw doodreed die
overstak op een zebrapad. De strafeis
was twee maanden voorwaardelijk;
de rechter gaf de motoragent een
t a a k s t r a f.

Hilariteit op Poolse tv
over Polenmeldpunt PVV
Door onze politieke redactie
Den Haag. Wie een dringende
klacht tegen Polen wilde indienen,
had even pech. De website van de
PVV waar melding gemaakt kan
worden van overlast van Midden- en
Oost-Europeanen, lag maandag-
avond plat. Dat kwam door een op-
roep in het Poolse satirische tv-pro-
gramma Szymon Live.

Dat programma, vergelijkbaar
met het Nederlandse Ko p s p ij k e r s ,
wordt gepresenteerd door de Poolse
komiek Szymon Majewski. Hij riep
zijn naar schatting 2,5 miljoen kij-
kers op massaal de PVV-website te
bezoeken.

De Nederlander Rinke Rooyens
produceert en regisseert Szymon
Live en zegt nu verrast te zijn over
het succes van de actie. „Het lukte al
tijdens de uitzending om te website
plat te leggen.”

De PVV wilde vanochtend niet re-
ageren op de oproep van de grootste
commerciële zender van Polen. Vo-
rige week werd in Szymon Live ook
al aandacht besteed aan de partij.
Toen deed Rooyens, getooid met
blonde pruik, zich voor als Geert
Wilders met op de achtergrond een
molen en een paar schapen op een

dijk. Zijn eerste woorden – „goeie
av o n d ” – leidden direct al tot hilari-
teit bij het in de studio aanwezige
publiek. Het Poolse woord ‘ch u j e ’,
dat wordt uitgesproken als ‘goeie’,
betekent ‘lul’.

Daarna zei de nep-Wilders: „Het is
niet zo dat ik Polen haat die in Ne-
derland werken, ik haat alle Polen.”
Ten slotte wordt hij door een Poolse
agent omvergelopen. De agent zegt
dan: „Op de grond, op de grond, op
de Poolse grond, schoft.”

In Polen is ophef ontstaan over
het meldpunt, dat als beledigend
wordt ervaren. Ook in Nederland
wordt de site al sinds de lancering in
februari bekritiseerd. Gisteren werd
in de Tweede Kamer een motie van
D66 aangenomen die het meldpunt
tegen overlast van Midden- en
Oost-Europeanen afkeurt.

Het CDA en ex-PVV’er Hero
Brinkman stemden voor de motie,
en dus tegen de site. De VVD en stille
gedoger SGP keurden de motie af.

De in Polen woonachtige tv-pro-
ducent Rooyens vindt het „te gek”
dat een motie tegen het meldpunt
in de Kamer is aangenomen. „Mis-
schien leuk voor de uitzending van
volgende week.”

Door een onzer redacteuren
Amsterdam. De hoofdverdachte in
de Amsterdamse zedenzaak, Robert
M. (28), heeft vandaag in de recht-
bank spijt betuigd. „Niemand heeft
deze ellende verdiend, de ouders niet
en de kinderen niet. Ik heb gefaald
als mens.”

Vandaag werden in de zedenzaak,
over seksueel misbruik van 67 zeer
jonge kinderen, de persoonlijke om-
standigheden van M. en zijn echtge-
noot Richard van O. behandeld. M.
kreeg bij aanvang van de zitting de
gelegenheid een verklaring af te leg-
gen. „Wij hebben begrepen dat u
zich daarbij meer op uw gemak voelt
dan in een dialoog”, zei rechtbank-
voorzitter Bauduin.

Het speet hem, zei M., dat hij „te
laf is geweest” om een punt achter
zijn leven te zetten. Zijn verklaring
moest niet worden gezien als „een
lijst smoezen” of een „r e ch t va a r d i -
ging”. Hij wilde er een antwoord
mee geven op vragen naar het ‘wa a r -
om’, die bij de rechtbank en ouders
leven.

Op het moment dat deze krant
naar de drukker ging, was M. nog be-
zig met zijn verklaring. Hij vertelde
over zijn moeilijke jeugd, de ontwik-
keling van zijn seksuele geaardheid
en het onderdrukken van zijn seksu-
ele gevoelens.

De Amsterdamse zedenzaak was
vandaag voor het eerst weer toegan-
kelijk voor pers en publiek. Sinds af-
gelopen maandag zijn er alleen zit-
tingen achter gesloten deuren ge-
weest. Sommige ouders hebben die
zittingen over hun eigen kind bijge-
woond. Ook heeft een deel van de ou-
ders de mogelijkheid gebruikt om te
spreken over de gevolgen voor hun
gezin. Vorige week woensdag heb-
ben de rechters en de advocaten van
de verdachten een selectie van kin-
derpornobeelden bekeken.

Het Openbaar Ministerie heeft uit
de politieverhoren van M. een com-
pilatie van beelden samengesteld.
Vanmorgen stond nog niet vast dat
die ook getoond zou worden. In de
beelden laat M. „verschillende emo-
ties” zien, zegt een woordvoerder,
die „anders zijn” dan zijn gedrag op
de zittingen. Het OM zou van de ver-
klaring van M. laten afhangen of de
beelden werden vertoond.

Komende vrijdag is er nog een
openbare zitting. Dan komen de des-
kundigen van het Pieter Baan Cen-
trum aan het woord die M. en Van O.
hebben onderzocht. Beiden hadden
zich voorgenomen niet mee te wer-
ken aan dit onderzoek, maar zij zijn
daar maar ten dele in geslaagd. M. en
Van O. zijn er deels gelijktijdig geob-
serveerd.

S p ij t b e t u i g i n g
van Robert M.
in zedenzaak

‘Niemand verdient deze ellende’

Door onze redacteur
Elsje Jorritsma
Rotterdam. Babyhelmpjes zijn een
goed voorbeeld van de wet van de on-
bedoelde gevolgen. De opkomst van
de vrolijk gekleurde helm is een
rechtstreeks – en onvoorzien – ge-
volg van het terugdringen van de
wiegedood.

Vroeger zag je ze nooit, helmen
voor baby’s van zo tussen de vijf en
twaalf maanden oud. Maar vroeger
kregen verse ouders ook niet het
dringende – en succesvolle – advies
hun baby op de rug te leggen om wie-
gedood te voorkomen.

Sinds begin jaren negentig ge-
beurde dat wel, en toen bleek dat veel
baby’s daar platte achterhoofden van
krijgen. Als dat niet vanzelf of met
wat fysiotherapie wegtrekt, is een zo-
geheten redressiehelm de beste ma-
nier om de hoofdjes weer rond te
krijgen – als ouders dat willen.

Dat willen ze inmiddels op grote
schaal. Ruim drieduizend baby’s per
jaar dragen een helm. En nu lijkt het
erop dat vanaf volgend jaar de hel-
men niet langer vergoed worden on-
der de basisziektekostenverzeke-
ring .

Over de effectiviteit van die hel-
men is geen discussie, zegt Léon van
Adrichem, plastisch chirurg in het
cranio-faciaal team van het Erasmus
Medisch Centrum in Rotterdam. Dit
ziekenhuis heeft het belangrijkste
centrum voor schedelafwijkingen in
Nederland. Maar het heeft lang ge-
duurd voordat huisartsen en consul-
tatiebureaus wisten wat ze aan-
moesten met die epidemie van platte
hoofden. „En nog steeds zijn die niet
altijd alert”, weet chirurg van Adri-
ch e m .

Terwijl inmiddels wel duidelijk is
hoe de afplatting ontstaat en hoe je
ermee om moet gaan. Bij relatief veel
kinderen wordt de schedel geduren-
de hun eerste maanden scheef of af-
geplat. Met drie maanden is dat 15
tot 25 procent van de baby’s, zegt Van
Adrichem. Dat komt omdat ze te veel
op hun rug liggen, en vaak ook een
voorkeurshouding hebben: ze liggen
steeds met hun hoofd naar dezelfde
kant.

Ouders zijn door de wiegedood-
adviezen bang geworden om hun
kind op de buik te leggen, of op de
zij, zegt Janny Tanis, die al tientallen

jaren als kinderfysiotherapeut
werkt. Maar zolang je er zelf bij bent,
is het juist goed de baby op zijn buik
of zij te leggen. Ook als ze pas een
paar dagen oud zijn. „Dat stimuleert
de ontwikkeling.”

Een voorkeurshouding kan heel
snel ontstaan, weet Tanis. „Als baby’s
bijvoorbeeld na een zware bevalling
een paar dagen moeten bijkomen, en
wat slap zijn, kunnen ze in die korte
tijd al een voorkeur krijgen voor één
kant, met ook een afplatting.” En als
het hoofd eenmaal afgevlakt is, blijft
die kant lekkerder liggen.

„Uit onderzoek blijkt dat dat niets
met blokkades in de nek te maken
heeft, zoals ouders soms denken”,
benadrukt Tanis.

Zij vindt dat kraamverzorgsters –
ter voorkoming – en consultatiebu-
reaus beter op moeten letten. Met
wat houdingadvies en oefening
komt het namelijk vaak vanzelf
goed. Tussen de drie en zes maanden
groeit de schedel erg hard, en als de
voorkeurshouding dan verdwenen
is, wordt die meestal weer mooi
rond.

Maar bij zo’n 5 tot 7 procent van de
kinderen gaat het niet vanzelf. Dat
zijn een kleine tienduizend baby’s
per jaar, rekent plastisch chirurg Van
Adrichem voor. Zij hebben met zes
maanden nog een scheef hoofdje, en
daarna groeit het hoofd zo langzaam
dat voortdurende druk nodig is om
de vorm nog te veranderen. Bij onge-
veer eenderde van die kinderen is de
afwijking zo groot, en zijn de ouders
daar zo gevoelig voor, dat ze kiezen
voor behandeling met een helm:
ruim drieduizend kinderen per jaar.
In 2004 waren dat er nog achthon-
derd.

Naarmate bij ouders en behande-
laars het bewustzijn over scheve
hoofdjes groeit, neemt ook het aan-
tal voorzieningen toe en groeit de
vraag. Zo zijn er inmiddels in elf zie-
kenhuizen kenniscentra voor sche-
delvormafwijkingen, waar ouders te-
recht kunnen als hun baby een scheef
hoofd heeft. Die centra hebben de
ziekenhuizen opgezet in samenwer-
king met Livit Orthopedie, de be-
langrijkste maker van de redressie-
helmen.

Helmen maken is arbeidsintensief
en lucratief. De helm moet bij iedere
baby speciaal worden aangemeten.

Strak waar het hoofdje te bol is, ruim
waar het hoofd te plat is – die kant
moet het hoofd dan op groeien. En
opgebouwd uit laagjes die eruit kun-
nen naarmate het hoofd groeit. Kos-
ten: ruim 1.000 euro.

In de kenniscentra kunnen specia-
listen onder meer onderzoeken of er
andere oorzaken zijn voor de scheef-
groei, zoals de gevaarlijke voortijdi-
ge sluiting van schedelnaden. Dat is
een aandoening die niet zonder ope-
ratieve ingreep kan worden verhol-
pen.

Ook meten ze de ernst van de
scheefgroei, en schrijven ze een helm
voor als de afwijking ernstig genoeg
i s. Tenminste, als de ouders dat wil-
len, want er zijn geen aanwijzingen
dat de platte hoofdjes nadelig zijn
voor de ontwikkeling van de kinde-
ren, zegt plastisch chirurg Van Adri-
chem. Er is wel literatuur waarin
aanwijzingen staan voor bijvoor-
beeld motorische stoornissen, maar
waarschijnlijk klopte in die gevallen
de opzet van het onderzoek niet, zegt
hij. „Ik zie het echt als esthetisch pro-
bleem. En dat zeggen we ook zo te-
gen de ouders.”

Overigens gaat het niet alleen om
de vorm van het achterhoofd, ver-
duidelijkt Van Adrichem. Bij sterke
asymmetrie kan ook het voorhoofd
scheef worden. Sommige kinderen
kunnen een vreemd breed voor-
hoofd krijgen, met oren die aan
weerszijden op een andere positie
staan.

Maar omdat de overheersende me-
ning is dat de helmtherapie puur
cosmetisch is, willen de zorgverzeke-
raars de vergoeding ervan nu stop-
zetten. In december van het afgelo-
pen jaar adviseerde het College voor
Zorgverzekeringen minister Schip-
pers (Volksgezondheid, VVD) de
helmtherapie aan te merken als puur
cosmetisch, en die niet langer te ver-
goeden. Opbrengst: zo’n 3,5 miljoen
euro. De minister zal tegen begin juli
beslissen, maar niemand verwacht
echt dat de vergoeding in stand
b l ij f t .

Dat is in lijn met het beleid van de
zorgverzekeraars, zegt Van Adri-
chem. „Verzekeraars willen af van al-
les wat met het uiterlijk te maken
heeft.”

Terwijl de toename van deze afwij-
kingen wel degelijk het gevolg is van
het medisch advies om kleine kinde-
ren op hun rug te laten liggen. Van
Adrichem: „De discussie of Neder-
land dit kan betalen of niet, is reëel.
Maar we moeten oppassen dat er niet
een zichtbaar klasseverschil ontstaat,
omdat minder welgestelde ouders
dit soort behandelingen niet kunnen
betalen.”

Jaarlijks krijgen zo’n drieduizend jonge kinderen een redressiehelm aangemeten, maar de zorgverzekeraars willen vergoeding ervan staken

Helmtherapie voor
een mooiere baby
Een plat hoofdje is niet mooi,
maar het levert geen fysieke
problemen op. Minister
Schippers overweegt het
corrigerende helmpje niet
meer te vergoeden.

Als het hoofd eenmaal
afgevlakt is, blijft die
kant lekkerder liggen

Valentijn Kraan met de redressie-
helm. Foto Vincent van den Hoogen

Valentijns hoofd
week 15,9 pct af,
erger kan bijna niet

Ingeborg Riedstra, moeder van
drie, onder wie Valentijn (1):

„Als Valentijn in zijn wiegje lag,
keek hij altijd naar links én om-
hoog. Hij had al vanaf twee we-
ken fysiotherapie, en daarmee
was die voorkeurshouding snel
verholpen. Maar zijn hoofd was
toen al heel scheef, en dat is niet
meer rechtgetrokken.
„Ik ben doorgegaan met fysio-
therapie, maar dat had geen ef-
fect meer. Het hoofd van Valen-
tijn had een flinke afwijking, van
15,9 procent: erger kan nauwe-
lijks. Linksachter was helemaal
afgevlakt en zijn oren stonden
uit het lood.

„Met 6,5 maand kreeg Valentijn
een helmpje. Dat is aan de late
kant. Door de zomerperiode
duurde het vier weken voordat
het helmpje klaar was. Hij heeft
het helmpje gedragen tot 1 jaar
en 2 weken. Na een jaar heeft
het geen effect meer.
„Ze hebben me verzekerd dat
het een puur cosmetische afwij-
king is, bij de Scheve Hoofden
Poli in Veghel. Het was ook echt
onze keus, die helm. Het hoeft
niet. Maar het viel met zijn vlassi-
ge haartjes erg op dat zijn hoofd
zo scheef was. Bovendien: wie
zegt mij dat het geen kwaad kan?

„Valentijns hoofd is nog steeds
een beetje scheef, maar het ziet
er nu gewoon mooi uit. Ik vind
het wel jammer dat het consul-
tatiebureau niet meer vaart heeft
gemaakt, omdat het beter was
als hij de helm vanaf vijf maan-
den had gehad. Dat heb ik ze ook
gezegd, maar ze zeiden dat ze er
niet veel verstand van hadden.
„Zo’n helm ziet er radicaal uit,
en als ouder is dat best even slik-
ken. Maar Valentijn had hele-
maal geen last van de helm. Hij
heeft nooit tegengestribbeld als
hij ’m op moest. En ik was heel
consequent, hij had het helmpje
elke dag ruim 23 uur op.

„Sommige mensen zeggen dat
ze het zielig vinden voor de ba-
by, maar op het schoolplein
hoorde ik vaak: had ik het ook
maar gedaan. Dat zeiden men-
sen die te laat hadden gehoord
van de helmpjes, of te lang had-
den getwijfeld.
„Het was niet eenvoudig ge-
weest als we de helm zelf had-
den moeten betalen, maar ik
had het zeker gedaan. Mijn part-
ner heeft een plat achterhoofd,
en steil haar. Zoiets blijf je altijd
zien.”


