
JES, één stukje van de puzzel

LEIDEN – Vijf jaar geleden kreeg Lei-
den ter gelegenheid van het eerste 
wereldwijde placebocongres, dat 
hier werd gehouden, de bijnaam 
‘Placebocity’. Een fijne geuzennaam 
als je bedenkt dat placebo in het 
latijn ‘ik zal je behagen’ betekent. Op 
4 april is ‘placebo’ het dagonderwerp 
van Leiden2022. Een gesprek met 
Andrea Evers, hoogleraar gezond-
heidspsychologie. 

HOE ZOU JE ZELF ‘PLACEBO’ OMSCHRIJ-
VEN? “Bij het woord placebo wordt 
al snel aan de welbekende suiker-
pil gedacht, maar het placebo-ef-
fect is veel meer dan dat. Het is de 
kus op je knie van je moeder nadat 
je gevallen bent, de witte dokter-
sjas die zorgt voor jouw vertrou-
wen in een zorgverlener, maar 
ook jouw positieve ervaring met 
paracetamol, die de pijn al doet 
verminderen zodra je het pilletje 
ziet. Ook heeft het placebo-effect 
een ‘negatief broertje’, het noce-
bo-effect. Een voorbeeld van een 
nocebo-effect is het krijgen van 

hoofdpijn direct na het lezen van 
de bijsluiter van een medicijn.”
MET WELK ONDERZOEK HOUD JE JE VOOR-
NAMELIJK BEZIG? “Samen met mijn 
team doe ik veel onderzoek naar 
hoe placebo- en nocebo-effecten 
werken en hoe ze ingezet kun-
nen worden om gezondheid van 
mensen te verbeteren. Momenteel 
zijn we bezig met het ontwikke-
len van een Virtual Reality trai-
ning voor zorgverleners. Hierin 
leren we zorgverleners hoe ze het 
beste kunnen communiceren met 

patiënten om placebo-effecten te 
vergroten, en nocebo-effecten te 
verminderen. In de ontwikkelde 
communicatie training leren we 
aan zorgverleners hoe ze dit het 
beste kunnen doen. Een voor-
beeld: Wanneer een dokter voor 
het geven van een prik tegen je 
zegt: dit kan even pijn doen, dan 
zorgt dit voor een negatieve ver-
wachting en kan dit er ook daad-
werkelijk voor zorgen dat je meer 
pijn voelt.”
WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “Op de foto 

zie je iemand die onze Virtual Rea-
lity training aan het doen is. Zorg-
verleners gaan in onze VR training 
in gesprek met een virtuele pati-
ent, bijvoorbeeld een patient die 
ze medicatie gaan voorschrijven. 
Er wordt aan hen gevraagd dit op 
een dusdanige manier te doen dat 
ze rekening houden met het opti-
maliseren van placebo-effecten en 
het minimaliseren van nocebo-ef-

fect.”
WAT IS ER TE DOEN OP MAANDAG 4 APRIL 
TIJDENS DE DAG VAN HET PLACEBO-EF-
FECT? “Tussen 08.00 en 09.00 uur 
ben ik te gast bij Radio Weetlust. 
In de middag tussen 15.00 en18.00 
uur organiseren we een event op 
het Vijf Meiplein om mensen een 
inkijkje te geven in het placebo-on-
derzoek wat wij doen”. x

 

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Hoogleraar Andrea Evers (rechts) tijdens een virtual reality-training (Foto: 
LAFV/Rob Oudshoorn).

LEIDEN - Dat veranderen heel erg las-
tig is is min of meer bewezen door 
het symposium dat stichting Jeugd 
en Samenleving (JES) organiseerde 
vanwege haar vijftienjarig jubileum. 
Te vaak werd daar gezegd dat wat 
we te zien en te horen kregen ook 
jaren geleden al te zien en te horen 
was. Niet dat het om moedeloos van 
te worden is, wel blijkt het hardnek-
kig waaraan onder meer JES werkt: 
kansengelijkheid. En met name de 
wetenschappelijke kennis maakt de 
boodschap niet eenvoudiger.

JES begeleidt jongeren. Dat doen 
bijna tweehonderd vrijwilligers 
en een compacte betaalde kern. 
“Gebrek aan geld, een beperkt 
opleidingsniveau van je ouders of 
de wijk waar je opgroeit, mag niet 
bepalend zijn voor je toekomstper-
spectief”, valt te lezen op de site. 
Daarmee past JES in een tendens 
van meer aandacht voor kansenon-
gelijkheid. Directeur Carolien de 
Groot zegt daarover zelfs dat er 
“weer meer bewustzijn is voor 
kansenongelijkheid”. Ze doelt dan 
op bijvoorbeeld media-aandacht 
door tv-programma’s als Klassen 
of Sander en de kloof. Hoogleraar 
Eddie Denessen pleit er dan ook 
voor dat moment te pakken.
Denessen is echter ook degene die 
op het symposium erop wijst dat 
dat geen sinecure is. Al decennia 
wordt onderzoek gedaan naar het 
verschijnsel, zoals het Talenten-

project (1961-1967) van de Leidse 
hoogleraar Van Heek. En al die 
tijd lijkt er weinig veranderd. 
Denessen prikkelt door te wijzen 
op drie aspecten die volgens hem 
belangrijk zijn bij het vinden van 
een oplossing: optimisme, geduld 
en solidariteit. En in feite staan 
alle drie haaks op de hedendaagse 

(onderwijs)praktijk. Tijdens een 
kort gesprek na afloop valt de con-
statering dat we eigenlijk zoeken 
naar een andere maatschappijor-
dening. JES is in dat opzicht één 
stukje van de puzzel. Woorden 

als ‘integraal’ of ‘meer samenwer-
king’ wijzen in diezelfde richting: 
kansen(on)gelijkheid is een com-
plex maatschappelijk probleem en 
niet uitsluitend een uitdaging voor 
het onderwijs.

Dit alles betekent ook dat een orga-
nisatie als JES lastig te definiëren 
is (in beleidstermen). Misschien 
ook daarom dat directeur De Groot 
wethouder Dirkse zei dat de sub-
sidieafname “dertig procent is”, 
maar, zoals Dirkse antwoordde, 
ook dat “wij elkaar de waarheid 
kunnen zeggen”. De vrijwilligers 
ondersteunen door bijvoorbeeld 
kinderen voor te lezen, en daar-
mee lezen en voorstellingsvermo-
gen te stimuleren, of door mentor 
te zijn en daarmee ook een maatje, 
klankbord en stimulans ineen. 
Maar nadrukkelijk géén hulpver-
lener! Overigens heeft ook JES 
een vraag naar vrijwilligers, zeker 
naar mentoren. Op de website is 
daarover informatie te vinden en 
uiteraard aanmeldingsmogelijk-
heden voor ondersteuning van 
0-18-jarigen én hun ouders.
Het symposium bood zat voorbeel-
den van de noodzaak van kansen: 
van Pleun (23) die vanuit de Haard-
stee gretig afgenomen brownie’s 
serveerde, via de in de rol groeien-
de co-dagvoorzitter Noura (13) tot 
BplusC schakelklaskoor Zuidwest. 
Of de mensen uit de film van het 
vorig jubileum; met meer en min-
der realistische dromen, met ver-
wachtingen en met vragen. Denes-
sen zei het al: “Het gaat over ons 
allemaal, niet individuele kansen. 
Niet om competitie, maar om soli-
dariteit.” En vooralsnog over ‘wat 
verdien ik later hiermee?’. x

Tijdens het symposium werd ook voorgelezen en opgetreden door een kinder-
koor (Tekst en foto: Jan van der Sluis).

Kansengelijkheid heeft gevolgen voor ons allemaal
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN- Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


