
Kennis kost wat  

‘Opinions are cheap, knowledge is expensive’ las ik onlangs in een artikel. In deze tijd waarin 

waarheden onder druk staan, ‘nepnieuws’ gebruikt wordt en gevoelens van mensen zwaarder tellen 

dan feiten, was dit voor mij een eye opener. Dit is wat ik met mijn Kennisbureau voor Pleegzorg en 

Adoptie voor ogen heb.   

Wetenschappelijke kennis 

Ik ben een groot voorstander voor het gebruik van wetenschappelijke kennis. En zeker binnen zulke 

emotionele thema’s als pleegzorg en adoptie. Wijs beleid vraagt volgens mij afgewogen omgaan met 

kennis en ervaring.  

Kennis wordt opgebouwd door zorgvuldig interpreteren van 

informatie. Informatie ontstaat uit het ordenen van data. Dat 

proberen we in de wetenschap.  

Ook wetenschap staat ter discussie, zeker als resultaten uit het 

verleden voorspellend moeten zijn voor de toekomst. Kijk maar 

naar de klimaatdiscussie, naar economie. Studies vanuit de 

psychologie, die ik voornamelijk gebruik, blijken soms niet 

herhaalbaar en ook hier komen misstanden voor.  

Voordeel 

Maar het grote voordeel van wetenschappelijk onderzoek is dat dit iets 

uitzoekt bij een zo onbevooroordeeld mogelijke groep en bij grote(re) aantallen (kwantitatief), of 

zorgvuldig uitpuzzelt welke factoren een rol kunnen spelen bij een vraagstuk (kwalitatief). 

Persoonlijke ervaringen kunnen kleur geven aan argumenten, maar kunnen niet als algemeen 

geldend neergezet worden. Uitkomsten bij een grotere groep geven meer kans iets te zeggen over de 

hele groep dan de eigen ervaringen. En zeker bij emotionele onderwerpen, zoals adoptie en 

pleegzorg, is dat belangrijk. 

 

Zorgvuldig werken 

Ik ben op dit moment zelf bezig met het schrijven van een 

wetenschappelijk artikel. Ik was mij eerder niet bewust wat een 

zorgvuldigheid en controles dit vereist. Er worden hoge eisen 

gesteld aan je gegevens, aan hoe je ze verwerkt en hoe je ze 

interpreteert. Alles wat ik schrijf wordt meerdere malen door 

meerdere wetenschappers gecheckt. En dan kan je verwachten dat 

je na de peer-review nog een keer een herschrijfsessie krijgt. Het 

kan je maanden kosten voor je artikel geaccepteerd wordt. Ik heb 

nog een lange weg te gaan. Door deze ervaring heb ik nog meer 

respect voor de artikelen die ik gebruik. 

 

Hoe dan? 

In KennisBureau ter Meulen maak ik gebruik van grote wetenschappelijke zoekmachines om 

artikelen over pleegzorg en adoptie te vinden. Ook maak ik gebruik van gespecialiseerde peer-

reviewed tijdschriften. Uiteraard neem ik al mijn ervaring en kennis vanuit het ADOC1 mee, en ik kan 

processen soms beter begrijpen vanuit mijn persoonlijke ervaringen. Ik probeer met mijn Bureau de 

                                                           
1 Tot 2017 was ik de onderzoeker van het ADOC, Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg. Het ADOC moest in 
2017 stoppen, met het KennisBureau neem ik dit werk grotendeels over. 

De kennispiramide 



voor de praktijk meest relevante wetenschappelijke kennis toegankelijk en beschikbaar te maken. Ik 

hoef niet in concurrentie met andere organisaties in pleegzorg en adoptie – ik ben volgens mij de 

enige in Nederland die de internationale literatuur op deze manier scant. Ik werk liever samen. 

 

Ik verkondig geen waarheden. Ik verzamel kennis die als argumenten gebruikt kunnen worden in het 

streven naar een betere opvang van kinderen die niet thuis konden wonen. En misschien leidt dit 

soms tot wijsheid. Van mij en de mensen die mijn diensten gebruiken. Als dat tot verbetering van het 

leven van kwetsbare kinderen leidt, dan is mijn missie geslaagd.  

Bilthoven, 22 mei 2017, 
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