
“Wetenschappers moeten minder terughoudend zijn”
Vorige week ging eredoctor en wetenschapsjournaliste Rita Carter in 
discussie met Vlaamse wetenschappers en journalisten over de zin en 
onzin van communicatie van wetenschappelijk onderzoek naar een 
breed publiek.

WOUTER GOUDESEUNE
Sommige onderzoekers zijn niet uit de me-
dia weg te slaan. Bijna iedere Vlaming die 
af en toe de tv aan zet of de krant openslaat, 
kent Paul De Grauwe, tot voor kort eco-
noom aan de KU Leuven, en Dirk Drau-
lans, de bioloog-journalist. Maar de meeste 
professoren en onderzoekers komen nooit 
in de media. Is het de taak van wetenschap-
pers om zich bezig te houden met commu-
nicatie, of spenderen ze beter hun tijd aan 
onderzoek?

Drie minuutjes
Volgens Dirk Draulans moet de weten-
schapper zelf beslissen: “Sommige on-
derzoekers kunnen goed communiceren, 
anderen niet. De rol van de journalist is 
belangrijk en bepaalt in welke mate de spe-
cifieke vaktaal vertaald moet worden door 
de wetenschapper zelf."

"Soms word ik gevraagd om iets weten-
schappelijks te vertellen in talkshows of op 
de radio, en dan probeer ik om de media 
door te verwijzen naar professoren. Maar 
dat is heel moeilijk aangezien professoren 
tijd willen om alles tot in detail voor te be-
reiden en te vertellen. Nochtans gaat het 
meestal slechts om drie minuutjes toelich-

ting op de radio. Wetenschappers moeten 
minder terughoudend zijn en zelf commu-
niceren.”

Emre Yaksi, deeltijds docent aan de Fa-
culteit Geneeskunde, ziet niet genoeg sti-
mulans voor wetenschappers om hun tijd 
te spenderen aan communicatie. “Onder-
zoekers kunnen wel mediatraining volgen, 
maar waarom zouden ze dat doen? Ze wor-
den er niet voor beloond, en ze worden niet 
gestraft als ze het niet doen.”

Manuel Sintubin, hoogleraar aan de Fa-
culteit Wetenschappen, denkt er anders 
over: “De motivatie moet vanuit de weten-
schapper zelf komen. Er is als het ware een 
continuüm in de communicatie: je kunt erg 
specifieke kennis gebruiken als je praat met 
je mede-onderzoekers, en minder speci-
fieke kennis als je les geeft aan eerstejaars. 
Iedere professor is dus gewoon om op ver-
schillende niveaus te communiceren. Het 
publiek is enkel het uiteinde van het conti-
nuüm. Je moet proberen om het volledige 
continuüm te behandelen."

Flatterend
”Het is natuurlijk flatterend als je ge-
vraagd wordt om uitleg te geven over een 
topic,” meent Rudi D’Hooge, vicedecaan 

Onderzoek aan de Faculteit Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen. “Aan de 
andere kant kun je je de vraag stellen of we 
dan niet te veel eisen van een onderzoeker. 
Een professor moet niet alleen een goede 
onderzoeker zijn, maar ook een goede leer-
kracht en moet vaak nog een team mana-
gen ook.”

Draulans is het daar niet mee eens. Hij 
vindt dat communicatie geen grote last 
hoeft te zijn. “Het hoeft echt geen groot deel 
van je dagelijkse bezigheden in te nemen, af 
en toe openstaan voor een telefoontje van 
vijftien minuten is genoeg. Velen reageren 
defensief omdat ze denken dat ze bekriti-
seerd zullen worden door hun collega’s. Een 
wetenschapper moet het risico nemen om 
iets interessants te zeggen. Als er iets mis-
loopt, kun je het altijd nog op de journalist 
steken.”

Bizarre resultaten
Onderzoek leidt meestal niet tot exacte 
resultaten. Vaak is er sprake van statis-
tische onzekerheid of soms ontdekt men 
later dat het onderzoek niet volledig cor-
rect was. Toch is dat geen reden om niet te 
communiceren, vindt Carter: “Het doet er 
vaak niet echt toe of wat in een tijdschrift 
gezegd wordt, later gedeeltelijk onwaar 
blijkt te zijn. Het gaat erom dat je mensen 
aan het denken zet. Heel veel mensen heb-
ben immers geen idee over wat er allemaal 
mogelijk is, wat er allemaal onderzocht 
wordt.” 
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