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REPORTAGE ‘HERSENDOOD’ IS EEN MODERN BEGRIP

De dood,

A
da Brons, de jonge cel-
liste uit De ontdekking
van de hemel, raakt in
coma na een verkeers-
ongeval maar in haar
buik groeit haar onge-
boren kind gewoon

door. Al snel is duidelijk dat ze nooit
meer bij bewustzijn zal komen, de beel-
den op het EEG duiden op hersendood,
maar haar baarmoeder functioneert als
couveuse en haar zoon komt via een kei-
zersnede terwereld.

SchrijverHarryMulischmoetzichheb-
ben gebaseerd op de verhalen over her-
sendode zwangere vrouwen, overwie in
de jarenvoorzijnromanuitkwamdeeer-
ste wetenschappelijke publicaties ver-
schenen. De teller staat wereldwijd op
twintig geboorten, noteert de Ameri-
kaansewetenschapsjournalistDickTeresi
inTheUndead, zijnbestselleroverdegrens
tussen leven en dood. In een geval werd
een hersendode moeder drie maanden
kunstmatig in leven gehouden omwille
vanhaarkind.Hetis, schrijftTeresi,geheel
instrijdmetonze intuïtie:dedoodenhet
leven, verenigd indezelfdepersoon.

Wie aan het bed staat van een hersen-
dode patiënt, voelt hoe hetwringt: daar
ligt iemand die zelf lijkt te ademen, die
warm is. Het immuunsysteemruimt on-
gewenste indringers op, lever ennieren
doenhunwerk, inde cellenwordthet af-
val keurig gerecycled.Maar boven, in de

regiekamer, ishetdonkerenhetlijf kanal-
leenmaardoorwerkendoordatdeadem-
halingvanbuitenaf wordtaangestuurd.

Nu de grenzen van het leven door de
technologischevooruitgangkunnenwor-
den opgerekt, lijkt de scheidslijnmet de
dood diffuser te worden. Vorige week
pleittenbuitenlandseanesthesiologenop
eenEuropeescongresvoorinternationale
afspraken over de vraag:wanneer ben je
dood?Hunkritiek richt zichopdeproce-
duredievoorafgaataaneenorgaandona-
tie.Daarvoorverschillenderichtlijnenen
datkanvolgenshen leidentot controver-
ses enzelfsmisdiagnoses.

Testenomdehersendoodvasttestellen
variëren soms per land. Zo zou je in het
enelandeerderdoodkunnenwordenver-
klaard dan in het andere. De Wereldge-
zondheidsorganisatieWHOgaat nupro-
beren tot een scherpere definitie te ko-
men voor de dood voorafgaand aan
orgaandonatie.

Nederlandseartsenenethici ziengeen
probleem. Er zijn verschillendeprocedu-
res om dood te worden verklaard en de
eerste, als iemand bijvoorbeeld thuis in
bedoverlijdt, levert geenproblemenop,
zegthoogleraarklinischeneurofysiologie
GertvanDijk.Voorhetconstaterenvandat
‘gewoondoodgaan’, volstaathetomlang
genoegtewachten,zegthij. ‘Hethartstopt
en na enige tijd zie je dan wat iedereen
ziet, daarhoef je geenarts voor te zijn. Ie-
mand wordt stil, koud en bleek. Een se-
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Opeens is er discussie
over hersendood.
Buitenlandse artsen
vragen eenduidige
richtlijnen. Collega’s
inNederland zien
geenprobleem: ‘De
belangrijkste vraag
luidt: is hier nog
iemand?’
DoorEllen deVisser

M
isschien kunnenwe op de valreep, voor deze
enekeer, denaamvande rubriek veranderen
inHoop. Het ziet ernaaruit datde socialepsy-
chologie, naalle klappendiehet vakheeft ge-
kregen van fraudeurs en sloddervossen, be-

zig is zich uit het dal omhoog te werken. Daarbij sleurt het,
opmerkelijk genoeg, misschien ook nog wel de rest van de
wetenschapmee. Er lijkt vanaf dewerkvloer een tegenbewe-
ging op gang te zijn gekomen waarin weer voor zorgvuldi-
ge, weloverwogen en desnoods dan maar wat minder snel
ensexyonderzoekwordtgepleit.Die stemmingoverheerste
in ieder geval op een congres Solid Psychological Science afge-
lopen dinsdag, georganiseerd door de twee in Nederland
zwaarstgetroffenuniversiteiten,NijmegenenTilburg.
Wat iedereenvooralgeleerdheeft vandeaffaires vande

afgelopentijd, ishoemakkelijkhet isomdezaak te flessen.
Of,nettergezegd,omgebruik temakenvandevrijheden
die jealspsychologischonderzoekeraltijdhebt.Mensen
zijnnueenmaal lastiger teonderzoekendanmuizenen
elektronenenerzijnaltijdomstandighedentebedenken
waardooreenexperimentniethet verwachte resultaatop-
levert.Misschienwasdeonderzoeksgroep teklein,mis-
schienwerdendeproefpersonenafgeleid,misschienzat
hetweernietmee? Indegoedeoude tijdkon jedanalson-
derzoekernet zo langduwenentrekkenaan jeuitkomsten
tot je een ‘significant’ (lees:publicabel) resultaathad.Onder
psychologenheetdat ‘p-hacking’,maardat, zomaakteon-
derzoeker JoeSimmonsophet congresduidelijk,magnu
nietmeer.Althans,hetmagdesnoodswel,maardanmoet je
dat eerlijk zeggen in jeartikel ennietnetdoenalsof je ei-
genlijkal van tevorenwistdathetweerdeonderzoeksresul-
tatenzoubeïnvloeden. Simmonsschudde in2011 sociaal
psychologennogeens flinkwakkermeteenartikelwaarin
hij, samenmetLeif NelsonenUri Simonsohn(zewarener
alledrie, ophet congres,hetwaseen feest), aantoondehoe
eenvoudighet is eenonderzoekzooptezettendat zelfs vol-
strekteonzinstatistischsignificantwordt –nahet luisteren
naarWhen I’msixty-fourdaaltde leeftijdvanproefpersonen
metbijnaanderhalf jaar, terwijldienaKalimbagelijkblijft.
Invervolghieropbepleittendezelfdedrieonderzoekers

vorig jaarhet voortaanopnemenvaneensoortgarantiebe-
paling inelkpsychologischartikel – ‘Wij rapporterenhoe
weonze steekproefgroottehebbenbepaald,welkedatawe
hebbenweggelaten, allebewerkingen, enallemetingen in
destudie.’Ook inhetEngels zijndat21woorden, vandaar
dat zehunvoorstelde21-word solutionhebbengenoemd
(papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2160588).
Enhetmooie is:het ziet ernaaruitdat zij gehoorkrijgen

bijdewetenschappelijkebladen.Aandegretigheidwaar-
meepsychologische tijdschriftenzoalsPsychological Science
leuke flutonderzoekjespublicerenomdeaandachtvande
media te trekken, lijkt eeneind tekomen.Ookdaarworden
de touwtjes strakkeraangetrokkenendat zou, zobleekwel
indewandelgangenvanhet congres, eenommekeerkun-
nenbetekenen.Depublicatiedrift, endeslodderweten-
schap,wordt immersmedeaangewakkerddoordeconcur-
rentie tussen tijdschriftenendebehoefte indekrant teko-
men–nietgoedschiks,danmaarkwaadschiks.OokNature
en Science (die laatstenognietofficieel), hebbenzichstevig
achterdeorengekrabdenzijndoendederegiemeer inhan-
den tehoudenenmeerverantwoordingbij onderzoeksre-
sultaten teeisen. Enals tijdschriftenhogerekwaliteit eisen,
neemtdekwantiteit vanzelf af enwordthet steedsonzinni-
gerdekwaliteit vanonderzoekers tebepalenaandehand
vandekwantiteit vanhunpublicaties.
Hetprobleemiswelhet schrijnendstnaarvorengeko-

men indesocialepsychologie,maarer is vooranderewe-
tenschappersgeenredenzelfgenoegzaamwegtekijken.
Daarvoorzijndeschandalen inbijvoorbeeldhetmedisch
onderzoek, endeslappehappenvandevoedings- endeneu-
rowetenschap, te talrijk. Alsdewetenschaphaargoede
naamgaat terugveroveren,begint indesocialepsychologie
misschienweldevictorie.Dat is tochredentothoop?

Bewering:
‘De sociale psychologie is bezig

uit het dal te klimmen’

Minder snel en sexy,
het kan
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Onderzoeker Joe Simmons: ‘Geen p-hackingmeer.’

Hersenscans van een levende (links) en hersendode patiënt. Foto’s Coma ScienceGroup /Nature
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