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Voorwoord

De laatste decennia is er vanuit de samenleving steeds meer 
aandacht voor wetenschappelijk onderzoek gekomen. 
Men wordt zich meer en meer bewust van het belang van 
wetenschappelijk onderzoek, en dan vooral het belang van 
gedegen uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Met dit 
bewustzijn zijn ook de zorgen over het functioneren van 
de wetenschap gegroeid. Onderzoek moet betrouwbaar, 
verantwoord en transparant zijn. Zowel binnen als buiten de 
wetenschap vraagt men zich af in hoeverre wetenschappelijk 
onderzoek aan die criteria voldoet. 

In Nederland hebben grote fraudezaken, waarvan de 
bekendste die van Diederik Stapel is, geleid tot een verhitte 
discussie over verantwoorde onderzoekspraktijken. Maar 
hoewel er, aangewakkerd door de media, veel tumult is 
ontstaan over frauduleuze praktijken in de wetenschap, zouden 
we ons eigenlijk veel meer moeten bekommeren om de minder 
evidente misstanden in de wetenschap. Echte fraude komt in 
de wetenschap namelijk weinig voor. Veel zorgwekkender 
zijn structurele problemen binnen het wetenschappelijk 
systeem, zoals publicatiedruk, hypercompetitie, de individuele 
onderzoekscultuur, gebrekkige begeleiding van jonge 
onderzoekers, en de verleiding van perverse prikkels. 
Deze problemen vormen een bedreiging voor de validiteit 
en integriteit van onderzoek in belangrijker mate dan de 
incidentele ‘Stapeltjes’. Ze kunnen leiden tot een scala aan 
ernstige (Falsification, Fabrication and Plagiarism) en minder 
ernstige (Reasonable Research Practices) misdragingen.

Gelukkig zijn er de laatste jaren initiatieven gekomen die 
tot doel hebben de meer structurele problemen binnen de 
wetenschap aan te pakken. Aanvankelijk met name binnen 
de medische wetenschappen en de psychologie, maar 
inmiddels binnen vele onderzoeksdomeinen, waaronder 
ook de Epidemiologie. Deze initiatieven richten zich op het 
bevorderen van Responsible Research Practices: onderzoeken 
naar onderzoeksintegriteit en Questionable Research Practices, 
de publicatie van de herziene Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit, maar ook het beschikbaar stellen 
van geld voor projecten die zich richten op het bevorderen van 
verantwoord onderzoek. 

Meer aandacht voor onderzoeksintegriteit is belangrijk, temeer 
omdat we er ons niet altijd even bewust van zijn of we al dan 
niet integer bezig zijn. Ook al zijn we vol goede bedoelingen 
en denken we het (moreel) juiste te doen, de kans dat we ons 
(af en toe) bewegen op het terrein van QRP’s is niet gering. 
Met dit themanummer hopen we daarom tijdens de kerst uw 
geest te verruimen (als de wijn het werk niet al gedaan heeft) 
met informatie over en visies op onderzoeksintegriteit en de 
tegenhangers daarvan. En welke moment is meer geschikt 
voor dit thema dan eind december, een moment van bezinning 
en introspectie? Dus neem nog een hap kerststol en een teug 
glühwein en absorbeer wat onderzoeksintegriteit. 

Namens de redactie van Epistel wens ik u hele fijne feestdagen 
en een gezond 2020! 

Jonáh Stunt, voorzitter themanummer Epistel

Integriteit: tot hier en niet verder?!

Integriteit kennen we in allerlei soorten en maten; niet alleen 
onderzoek is in het geding. Ook de discussie over nepnieuws 
kan gezien worden als een discussie over integriteit van 
nieuwsgaring en - verspreiding. En wanneer integriteit in het 
geding is, gaat het om twee dingen: gevallen van non-integer 
handelen enerzijds, en pogingen, regels en richtlijnen om non-
integriteit terug te dringen anderzijds. De gevallen van non-
integriteit in de wetenschap zijn soms spectaculair en spannend, 
zeker als het gaat om bewuste datamanipulatie en fraude. 
Daarnaast zijn er richtlijnen voor het opstellen en publiceren 
van studieprotocollen, richtlijnen voor het analyseren van 
data, richtlijnen voor het opschrijven van studieresultaten. 
Maar, regels en richtlijnen om integriteit in wetenschappelijk 
onderzoek te bevorderen zijn vaak, sorry dat ik het zeg, nogal 
saai. 
De vraag is natuurlijk niet of richtlijnen saai zijn, de grote 
vraag is: bevorderen dergelijke richtlijnen de integriteit 
en daarmee de validiteit van onderzoek? De richtlijn om 
gerandomiseerde studies alleen te publiceren wanneer het 
protocol op een trialregister is gepubliceerd, heeft als doel te 
zorgen dat onderzoekers niet zomaar post-hoc eindpunten  

 
 
of analyses zouden kunnen veranderen. Een dergelijke 
eis heeft zeker bijgedragen aan transparante en valide 
rapportage van gerandomiseerde studies, maar heeft het 
post-hoc aanpassen van het primaire eindpunt niet helemaal 
kunnen uitbannen. Geen enkele richtlijn of regel is immers een 
garantie tegen intentionele non-integriteit. En hier ligt misschien 
de grootste winst van richtlijnen voor integer onderzoek: die 
zullen bewuste manipulatie weliswaar niet uitbannen, maar 
zeker helpen om non-valide onderzoek als resultante van 
onbewuste onbekwaamheid tegen te gaan. En er zou, denk 
ik, veel gewonnen zijn wanneer over de hele lijn de kwaliteit 
van medisch onderzoek iets beter zou worden. We kunnen 
immers prima met minder slecht onderzoek door onbewust 
onbekwame onderzoekers; en laten we eerlijk zijn: spannend 
of spectaculair zijn gevallen van onbewuste datamanipulatie 
ook niet. 
Dit themanummer van Epistel wil een bijdrage leveren aan 
verschillende aspecten van de discussie over integriteit in 
onderzoek. Veel leesplezier!

Olaf Dekkers, voorzitter VVE
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Dr. Michiel de Boer 
Michiel de Boer is universitair hoofddocent en opleidingsdirecteur van de Masteropleiding Health Sciences 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij geeft ruim vijftien jaar onderwijs in zowel bachelor- als master- en 
postacademische programma’s en richt zich in zijn onderzoek en onderwijs op het gebruik en misbruik van 
onderzoeksmethoden en statistiek.

Dr. Fenneke Blom 
Fenneke Blom is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker van het INSPIRE-project (www.nrin.nl/about/
inspire-project) en als 'blended learning expert' en trainer van de train-the-trainers in het VIRT2UE-project 
(virt2ueconsortium.eu). Daarnaast is ze coördinator van (de vernieuwing van) de cursus Research Integrity van 
het Amsterdam UMC locatie VUmc. Ze is een ervaren gespreksleider moreel beraad en geeft diverse cursussen, 
lezingen en workshops over wetenschappelijke integriteit. Fenneke ontwikkelt ook onderwijsmateriaal en 
cursussen rondom dit thema. Naast haar academische werk is Fenneke freelance fotograaf.

Tamarinde Haven, MSc
Tamarinde is als epidemioloog en promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doet 
onderzoek naar onderzoeksintegriteit. Ze richt zich daarbij voornamelijk op de rol van het wetenschappelijk 
klimaat in het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken. Daarnaast ontwikkelde ze de cursus 
Research Integrity in the Humanities en is ze werkgroepdocente bij de cursus Research Integrity voor het 
Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

Dr. Marissa van Maaren 
Marissa van Maaren is als epidemioloog werkzaam bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Daar 
houdt zij zich voornamelijk bezig met onderzoek naar behandeleffecten bij borstkanker in de dagelijkse 
praktijk, conditionele overlevingsanalyses en klinische predictiemodellen. Daarnaast is zij als postdoctoraal 
onderzoeker verbonden aan de Universiteit Twente, waar zij onder andere betrokken is bij epidemiologisch 
onderwijs en begeleiding van (PhD-)studenten. Marissa zit in het algemeen bestuur van de Vereniging voor 
Epidemiologie.

Dr. Ir. Marlies Noordzij
Marlies Noordzij is als epidemioloog en universitair docent verbonden aan de afdeling Klinische 
Informatiekunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Hier geeft zij onderwijs op het gebied van 
epidemiologie, statistiek en academische vaardigheden. Daarnaast is Marlies – na een lange tijd als 
onderzoeker werkzaam te zijn geweest – recent aan de slag gegaan als (freelance) wetenschapsjournalist.

Taichi Ochi, MSc
Taichi Ochi is a PhD Researcher at the University of Groningen. His research interest focuses on drug-drug-
gene interactions within pharmacogenes, looking within the LifeLines cohort. He is passionate about the 
open communication of science and working towards the integration of personalised medicine into clinical 
practice. 

Samenstelling redactie
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Dr. Gerben ter Riet
Gerben ter Riet MD PhD is klinisch epidemioloog met een grote interesse in het snijvlak van 
onderzoeksintegriteit en methodologie. Vanaf 1 januari 2019 is hij senior methodeconsultant bij het Urban 
Vitality-programma van de Faculteit der Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In nauwe 
samenwerking met de datamanager van de faculteit en anderen bouwt hij een open wetenschapscultuur 
in de Urban Vitality. Hij is PI aan het Universitair Medisch Centrum Amsterdam van de Universiteit van 
Amsterdam (afdeling Cardiologie). Hij is voornamelijk geïnteresseerd in open science transparent reporting

en linguistic hedging, misbruik van P-waarden, repliceerbaarheid en selective outcome reporting. Hij was coauteur van het 
Nederlandse onderzoeksprogramma voor het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken. Hij was methodoloog 
in de medisch ethische commissie van het AMC tussen 2013 en 2018. Gerben coördineert momenteel de VUmc Research 
Integrity-cursus voor promovendi.

Prof. dr. Sabine Siesling 
Sabine Siesling, klinisch epidemioloog, is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Twente, Enschede en 
bekleedt de leerstoel “Outcomes research and personalised cancer care”. Tevens is ze als senior onderzoeker 
werkzaam bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Ze probeert met haar onderzoek de impact van 
kanker te reduceren en houdt zich voornamelijk bezig met variatie in de zorg (bijv. in implementatie van 
(technologische) innovaties), factoren die deze variatie beïnvloeden (bijv. door organisatie van de zorg) en 
welke effecten deze hebben op de uitkomst (bijv. kwaliteit van leven of overleving). Daarnaast onderzoekt 
ze hoe keuzes in de zorg, zoals de inrichting van de nacontrole na borstkankerbehandeling, gepersonaliseerd kunnen worden 
door middel van risico-inschattingen (predictiemodellen).

Dr. Jonáh Stunt
Jonáh Stunt is als postdoctoraal onderzoeker en docent werkzaam bij de sectie Methodologie en Toegepaste 
Biostatistiek, afdeling Gezondheidswetenschappen, VU, Amsterdam. Ze houdt zich hoofdzakelijk bezig 
met het gebruik en misbruik van Nul Hypothese Signifi cantie Toetsen en de p-waarde, waarbij ze zich 
hard maakt voor een paradigmaverandering waarbinnen resultaten niet meer middels een p-waarde 
gereduceerd worden tot een simpele ja/nee-conclusie over een nul of alternatieve hypothese, maar refl ectie 
op onderzoeksgegevens en resultaten veel meer centraal staat. Daarnaast werkt ze aan het herontwikkelen 

en innoveren van de leerlijn Methodologie en Statistiek voor de opleiding Gezondheidswetenschappen. 

Dr. Frank Wolters
Frank Wolters is als klinisch epidemioloog en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC 
te Rotterdam. Daarnaast is hij werkzaam als arts in het Alzheimercentrum van het Amsterdam UMC, locatie 
VUmc.
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 1 Zie voor meer informatie over deze gedragscode pagina 8

Lex Bouter: ‘Het belang van goede wetenschap 
overstijgt altijd dat van het persoonlijke ego.’

Dr. Jonáh Stunt

Vaak in één adem genoemd: research integrity en Lex 
Bouter. Dit themanummer zou dan ook niet compleet zijn 
zonder onze integriteitsexpert aan het woord te laten. 
Bouter studeerde medische biologie, om vervolgens te 
promoveren in de epidemiologie. In 1992 werd hij als 
hoogleraar Epidemiologie bij het VUmc aangesteld en 
in datzelfde jaar werd hij wetenschappelijk directeur 
van onderzoeksinstituut EMGO. Bouter was jarenlang 
lid van de Gezondheidsraad en vicevoorzitter van de 
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. Van 
2006 tot 2013 was hij rector magnificus van de VU. Na 
een sabbatical keerde hij in 2013 terug als hoogleraar 
Methodologie en Integriteit. 

‘Research integrity past goed bij mijn twaalfjarige 
betrokkenheid als methodoloog en vicevoorzitter van de 
Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek. Ik 
ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van wetenschappelijk 
onderzoek meer zorg verdient dan het vaak krijgt. In klinisch 
onderzoek bijvoorbeeld zijn de belangen van de sponsors 
vaak groot en positieve uitkomsten zijn belangrijk voor de 
carrière van de betrokken onderzoekers. Dat impliceert dat 
er stevige conflicts of interest in het spel zijn. De verleiding 

om wat methodologische bochten af te snijden is aanzienlijk. 
Met name selective reporting in de vorm van publication bias 
en outcome reporting bias wordt bewust of onbewust ingezet 
om resultaten mooier te laten lijken dan ze zijn. Dit ondermijnt 
de kwaliteit van onderzoek. 

Tijdens mijn sabbatical na het rectoraat kreeg ik het idee om 
in dit domein mijn methodologische expertise en bestuurlijke 
ervaring te combineren. Wetenschappelijke integriteit bestaat 
uit het vermijden van gedragingen van onderzoekers die 
de validiteit schaden of het vertrouwen in de wetenschap 
ondermijnen. Ik geef daar nu onderwijs in en doe daar 
onderzoek naar. Daarnaast geef ik leiding aan het Netherlands 
Research Integrity Network en de World Conferences 
on Research Integrity Foundation. Ook ben ik een van de 
schrijvers van de Netherlands Code of Conduct on Research 
Integrity¹. Integere wetenschappers werken volgens de normen 
van goede wetenschap zoals we dat in die gedragscode 
hebben beschreven. Er is al geruime tijd consensus dat 
fabricatie, falsificatie en plagiaat ernstige schendingen van de 
wetenschappelijke integriteit zijn, maar inmiddels is duidelijk 
dat minder ernstige afwijkingen van de normen door hun hoge 
prevalentie veel meer schade berokkenen.
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Die ‘minder ernstige’ afwijkingen beslaan een groot grijs 
gebied van wat we de Questionable Research Practices 
noemen. Vaak zijn het methodologische gedragingen, van 
licht bedenkelijk tot zeer dubieus, die vrijwel allemaal tot doel 
hebben om gepubliceerde onderzoeksresultaten positiever, 
significanter en spectaculairder te maken. Het niet publiceren 
van negatieve studies (publication bias) of het weglaten van 
negatieve uitkomsten (outcome reporting bias) is misschien 
wel het meest kwalijk. Het zijn belangrijke oorzaken van de 
slechte reproduceerbaarheid van gepubliceerd onderzoek.
 
In de Research Integrity-training die ik aan PhD-studenten 
geef [samen met Fenneke Blom, Tamarinde van der Haven en 
Gerben ter Riet; op pagina 10 vindt u een bijdrage van hen 
over integriteitsonderwijs, JS] vind ik het vooral belangrijk dat 
we het onderwerp dichtbij brengen. Het gaat niet over de 
zeldzame fraudeurs in de wetenschap, maar over het vermijden 
van Questionable Research Practices. In zo’n complex 
veld van belangen en tegenstrijdige impulsen verdient het 
onderkennen en hanteren van de dilemma’s die onderzoekers 
in hun werk met grote regelmaat tegenkomen alle aandacht. 
Gelukkig is onderwijs over wetenschappelijke integriteit aan 
promovendi inmiddels bij Nederlandse universiteiten aardig 
ingeburgerd, maar met enkel goed onderwijs ben je er nog 
niet. Enerzijds moet ook in research masters en in modules 
voor promotoren en andere senioronderzoekers aandacht 
aan wetenschappelijk integriteit worden gegeven. Anderzijds 
zal educatie weinig helpen als er geen aandacht is voor een 
goed onderzoeksklimaat en het vermijden van perverse 
prikkels. 

In 2014 hebben we het Netherlands Research Integrity 
Network opgericht. Met dit netwerk organiseren we 
workshops en conferenties over onderwijs en onderzoek 

naar wetenschappelijke integriteit. Daarnaast twitteren 
we, versturen we nieuwsbrieven en onderhouden we een 
informatieve website. Er zijn ook besloten bijeenkomsten 
voor vertrouwenspersonen, beleidsadviseurs en voorzitters 
van commissies die klachten van schending van de 
wetenschappelijke integriteit moeten onderzoeken. Iedere 
wetenschapper of anderszins betrokkene kan zich bij het 
netwerk aanmelden. Tot dusver hebben we de financiële 
ondersteuning gehad van ZonMw en NWO; voor de 
komende vijf jaar zijn we verzekerd van een bijdrage van 
alle Nederlandse universiteiten. 

Ook organiseren we sinds 2017 de jaarlijkse World 
Conferences of Research Integrity, waarbij uitwisseling van 
informatie, discussie over het bevorderen van verantwoord 
onderzoek en het aan de kaak stellen van Questionable 
Research Practices vooropstaan. De laatste conferentie, 
afgelopen juni, vond plaats in Hongkong. Ik verwacht dat 
The Hong Kong principles for assessing researchers, die daar 
gepresenteerd werden, op termijn veel impact zullen hebben. 
Ik was ook erg onder de indruk van de forse toename van 
‘research on research’ en de vele getalenteerde early career 
scientists die hun aandacht op dergelijk onderzoek richten. 
Alle presentaties en de video’s van de plenaire keynote 
lectures van de conferentie zijn trouwens terug te vinden op 
de website².
Mijn advies voor epidemiologen: laat je niet afleiden 
door belangen die niets met goede wetenschap en 
waarheidsvinding te maken hebben. En probeer daarbij 
de invloed van je eigen overtuigingen en de neiging om 
‘bochten af te snijden’ als je dat goed uitkomt te beteugelen. 
Bedenk dat het belang van goede wetenschap altijd dat van 
het persoonlijke ego overstijgt.’

LEX BOUTER BEVEELT DE VOLGENDE 

LITERATUUR OVER RESEARCH INTEGRITY AAN:
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of research evidence. Lancet 2009; 374: 86-9

• Ioannidis JPA. Why most research findings are false - PLoS Medicine 

2005;2 e124

• Ioannidis JPA. Why most discovered true associations are inflated - 

Epidemiolgy 2008; 19 640-8
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JA. The cumulative effect of reporting and citation biases on the apparent 

efficacy of treatments: the case of depression. Psychological Medicine 
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• Wicherts JM et al. Degrees of Freedom in Planning, Running, Analyzing, 

and Reporting Psychological Studies: A Checklist to Avoid p-Hacking. 

Front Psych 2016; 7: 1832

• Voor docenten van Epidemiologie opleidingen die Research Integrity in 

hun curriculum willen opnemen is een geschikt startpunt de richtlijn die 

door de Vereniging voor Epidemiologie enkel jaren geleden is vastgesteld: 

Swaen MH, Langendam M, Weyler J, Burger H, Siesling S, Atsma WJ, 

Bouter LM. Responsible Epidemiologic Research Practice: a guideline 

developed by a working group of the Netherlands Epidemiological 

Society. Journal of Clinical Epidemiology 2018; 100: 111-119

 2 http://wcri2019.org/index/programme/archive-plenary
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Netherlands Research Integrity Network

Dr. Jonáh Stunt

Nadat een aantal ernstige schendingen van research 
integrity de Nederlandse onderzoekswereld opschudde, 
ontstonden er veel initiatieven gericht op het bevorderen 
van research integrity. Er is echter een gebrek aan contact 
tussen de actoren in dit domein. Het Netherlands Research 
Integrity Network (NRIN) is in 2014 opgericht met als doel 
samenwerking, uitwisseling en kennisdeling tussen mensen 
die in het veld van de research integrity werken te faciliteren. 
Het NRIN organiseert bijeenkomsten waar onderzoekers en 
docenten best practices kunnen delen en nieuwe ideeën en 

lesmateriaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast biedt het NRIN 
op verzoek trainingen en opleidingen etc. Het NRIN stelt zich 
ook beschikbaar voor overleg, intervisie en advies. 

Op de website (www.nrin.nl) is informatie te vinden over de 
missie en doelen van het NRIN, evenementen, activiteiten, 
projecten, belangrijke thema’s en relevante onderwerpen, 
documenten en websitelinks. Het NRIN deelt ook informatie 
via nieuwsbrieven en twitter. 

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Dr. Jonáh Stunt

Onze moderne kennissamenleving is in de afgelopen 
decennia steeds meer eisen aan wetenschappelijk onderzoek 
gaan stellen. Op verzoek van de Vereniging van Universiteiten 
is in 2004 daarom de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening is opgesteld, die bestaat uit regels 
voor correcte uitoefening van wetenschappelijk onderzoek. De 
laatste jaren is er op nationaal en internationaal niveau steeds 
meer discussie ontstaan over wetenschappelijke integriteit, en 
daarom hebben de besturen van de VSNU (Vereniging van 
Universiteiten), KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie 
van Wetenschapen), NWO (Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek) en NFU (Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische Centra ) in 2015 een 
Adviescommissie Verkenning Herziening Nederlandse 
Gedragscode Wetenschapsbeoefening ingesteld, wat heeft 
geleid tot een nieuwe code met een herziene en verbeterde 
opzet: de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke 
Integriteit. Deze gedragscode is voor onderzoekers en 
instellingen in Nederland. Het is door alle universiteiten 
onderschreven en sinds 1 oktober 2018 van kracht. De 
code sluit aan bij internationale regels, beschreven in (o.a) 
de Singapore Statement on Research Integrity (2010), de 
Best Practices for Ensuring Scientifi c Integrity and Preventing 
Misconduct van de OECD (2007), en de (recent herziene) 
European Code of Conduct for Research Integrity van ALLEA 
(2017). 

De code bevat de vijf principes die de grondslag vormen van 
integer onderzoek:
• Eerlijkheid
• Zorgvuldigheid
• Transparantie
• Onafhankelijkheid
• Verantwoordelijkheid

De vijf principes worden geconcretiseerd in 61 normen voor 
goede onderzoekspraktijken, uitgesplitst per fase van het 
onderzoeksproces: ontwerp, uitvoering, verslaglegging, 
beoordeling en peer review, en communicatie. Wanneer een 
van deze principes niet nageleefd wordt, komt de kwaliteit en 
betrouwenbaarheid van onderzoek in het gedrang. De code 
bevat dan ook richtlijnen voor het omgaan met bedreigingen 
van de wetenschappelijke integriteit. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen schendingen van de wetenschappelijke 
integriteit, bedenkelijk gedrag en lichte tekortkomingen. 

Hoewel onderzoekers primair verantwoordelijk zijn voor 
het uitvoeren van goed en integer onderzoek, spelen 
ook ander actoren van belangrijke rol: leidinggevenden, 
onderzoeksinstellingen, uitgeverijen, tijdschriftredacties en 
fi nanciers van onderzoek. Allen zijn zij onderdeel van het 
wetenschappelijke systeem, en daarmee verantwoordelijk 
voor de manier waarop onderzoek georganiseerd, 
gefi nancierd en uitgevoerd wordt. Dit betekent ook dat 
al deze partijen het doen van integer onderzoek kunnen 
stimuleren, faciliteren én belemmeren.

Met de gedragscode hopen universiteiten en andere 
onderzoeksinstellingen een open, veilige en inclusieve 
onderzoekscultuur te kunnen waarborgen, onderzoekers te 
stimuleren normen voor goede onderzoekspraktijken met 
elkaar bespreken en onderzoekers aan te sporten elkaar aan 
te spreken op het naleven van die normen. Het stimuleren 
van goede onderzoekspraktijken en bewaken en versterken 
wetenschappelijke integriteit is namelijk essentieel voor de 
toekomst van wetenschappelijk onderzoek. 

De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 
is te vinden op de site van de VSNU: https://www.vsnu.nl/
wetenschappelijke_integriteit.html
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Kwam een onderzoeker bij de methodoloog 

Dr. Michiel de Boer

“Maar daar kunnen we toch niets over zeggen, die relatie heeft 
geen significante p-waarde.” Ik zit aan mijn tafeltje met een 
collega-onderzoeker en we bespreken de uitkomsten van een 
studie. Er zijn twee primaire uitkomstmaten, voor beide wordt 
een positieve associatie verwacht met de centrale determinant 
van de studie. Voor de ene uitkomstmaat wordt een odds-ratio 
(OR) van 1.5 (p=0.04) gevonden, voor de andere een OR van 
1.4 (p=0.09). Ik heb net geprobeerd tot de onderzoeker door te 
laten dringen dat beide associaties ongeveer even sterk zijn en 
ongeveer even precies zijn geschat en het dus raar is wanneer 
beide resultaten tot wezenlijk andere conclusies zouden leiden 
over de afzonderlijke associaties. Ik ben nog niet begonnen 
over het verschil tussen statistische en wetenschappelijke 
conclusies, het meewegen van mogelijke vertekening en van 
voorkennis over de onderzochte associaties en het probleem 
van inverse inferentie bij (nul-hypothese) significantietoetsen. 
Arme collega-onderzoeker: waarom moet ik de wereld zo 
complex maken terwijl we toch zo’n simpel regeltje hebben als 
‘p<0.05 is wat telt’?

Laten we het eens omdraaien: hoe kan het dat zoveel 
onderzoekers (onder wie ook epidemiologen) op basis 
van een dergelijke oversimplificatie een rotsvast (maar vals) 
vertrouwen hebben in de conclusies die ze over hun onderzoek 
trekken, terwijl ze weten dat ze vaak hele complexe materie 
bestuderen? Waarom houden we onszelf en anderen voor de 
gek, terwijl we eigenlijk wel weten dat we dat doen? Een van 

de belangrijkste pijlers van wetenschappelijke integriteit is dat 
we goed onderzoek doen. Dat begint met het onderzoeken 
van een vraagstelling die de moeite waard en onderzoekbaar 
is en eindigt met het trekken van een gefundeerde conclusie. 
Ik richt me in deze column op dat laatste en signaleer dat dit 
vaak niet goed gaat en vraag me dus af hoe dat kan.

Ik hou me nu al een aantal jaren met die vraag bezig. We 
doen hier onderzoek naar en ik voer hier vaak gesprekken 
over met collega’s van binnen en buiten mijn directe 
werkomgeving. De uitkomsten daarvan zijn niet simpel samen
te vatten in een of twee grond oorzaken, maar vormen 
veeleer een complexe interactie tussen verschillende factoren. 
Een van de zaken die hierin een belangrijke rol speelt, wil ik 
er uitlichten en dat is de cultuur waarin wij werken binnen 
de wetenschap. Een cultuur waarin p<0.05 makkelijker tot 
een publicatie leidt dan p>0.05 en waar artikelen zonder 
conclusies gebaseerd op significantie doorgaans niet 
(direct) geaccepteerd worden. Een cultuur ook waarin (te) 
sterke, spannende conclusies een hogere kans hebben om 
in hogere-‘impact’-tijdschriften te komen, waarin promovendi 
doorgaans minimaal vijf artikelen in een proefschrift moeten 
bundelen, waarin de voorafgaande slagingskans bij 
subsidieaanvragen meestal onder de 15% ligt en waarin 
promoties naar hogere functies nog altijd voornamelijk 
afhankelijk zijn van verworven subsidies en aantal publicaties 
en citaties. Een cultuur ten slotte waarin het belangrijker is 
dat onze resultaten makkelijk uit te leggen zijn en leiden tot 
direct implementeerbare interventies of acties dan dat we ze 
werkelijk goed begrijpen en kunnen interpreteren. Kortom, 
we leven in een cultuur waarin we nauwelijks tijd hebben, of 
onszelf in ieder geval heel weinig tijd gunnen, voor reflectie. 
Maar was de kern van wetenschap nu niet om de wereld 
beter te willen begrijpen?

Daarom moet ik van mezelf de wereld voor mijn collega-
onderzoekers ‘zo complex maken’, zodat ze mijn kamer 
uitlopen en reflecteren op waar we het net over gehad 
hebben, en beginnen verder na te denken over de resultaten 
van hun onderzoek en dit bespreken met hun collega’s. 
Wij zijn namelijk zelf de wetenschap, wij maken de cultuur. 
Iedereen kan die cultuur een klein beetje veranderen en velen 
zijn daar al mee bezig. Ik probeer dat op mijn manier. 
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De waarde(n) van wetenschappelijke-integriteitsonderwijs 

Dr. Fenneke Blom en Tamarinde Haven, MSc 

Inleiding
De aandacht voor wetenschappelijke integriteit is de 
afgelopen jaren gegroeid, ook in het onderwijs. Dit 
themanummer is daar een voorbeeld van. Daar waar er vijf 
jaar geleden nog voornamelijk aandacht was voor plagiaat, 
zien we de laatste jaren een divers curriculum ontstaan waarin 
worstelingen die iedere onderzoeker kan tegenkomen de 
hoofdrol spelen1. Tegelijkertijd is er een groeiend besef dat 
integer onderzoek doen meer behelst dan het voorkomen 
van intentionele misleiding zoals falsificatie, fabricatie en 
plagiaat. Naast deze drie vormen van wangedrag die we 
zouden kunnen bestempelen als zwart, is er een groot grijs 
gebied waar iedere onderzoeker mee te maken kan krijgen. 
In deze bijdrage reflecteren we op wetenschappelijke 
integriteit in academisch onderwijs. Allereerst bespreken 
we de aanleiding voor de toegenomen aandacht voor het 
onderwerp. Vervolgens gaan we kort in op de institutionele 
verantwoordelijkheden op het gebied van wetenschappelijke 
integriteit en we doen enkele aanbevelingen voor 
onderzoeksinstituten die de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit onderschrijven. Tot slot 
bespreken we drie concrete werkvormen waarmee men 
wetenschappelijke integriteit in het onderwijs zou kunnen 
integreren. Waar mogelijk verwijzen we naar de concrete 
hulpbronnen om dat te doen. 

Drie aanleidingen
De toegenomen aandacht voor wetenschappelijke integriteit 
in het universitaire onderwijs heeft, ten minste, drie concrete 
aanleidingen (die niet geheel los van elkaar staan). Allereerst 
is er groeiend bewijs dat onderzoekers zich niet integer 
gedragen2,3. Dit schaadt het vertrouwen in de wetenschap. 
Ten tweede blijkt wetenschappelijk bewijs soms niet zo 
reproduceerbaar als aanvankelijk verondersteld4,5 wat 
de bijdrage aan het ultieme doel van de wetenschap – 
waarheidsvinding en theorievorming – op losse(re) schroeven 
zet. Ten slotte worden er in toenemende mate zorgen geuit 
over het onderwijzen van studenten tot goede burgers6,7. 
Er zou te weinig aandacht zijn voor reflectie binnen het 
academisch onderwijs, een plek die historisch gezien reflectie 
en goed burgerschap zou huisvesten8. 

Drie institutionele verantwoordelijkheden
De Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke 
Integriteit (2018) beschrijft dat onderzoeksinstituten die haar 
onderschrijven onder meer de verantwoordelijkheid hebben 
om onderzoekers bewust te maken van wetenschappelijke 
integriteit. Onderdeel daarvan is het faciliteren van passende 
cursussen voor onderzoekers. Hier zien we direct het eerste 
gebrek: niet elk instituut dat de code onderschrijft heeft 
dergelijke thematiek in zijn curriculum zichtbaar gemaakt. 
Bovendien moet het instituut zich inzetten om de focus op 
wetenschappelijke integriteit in de breedte in zijn onderwijs 
naar voren te brengen. Hier zien we een tweede lacune: 
één zwaluw maakt nog geen zomer. Zelfs al heeft een 
instelling een cursus beschikbaar, een onderwerp eenmalig 
behandelen, brengt nog niet de gewenste verandering met 
zich mee. 

Ten derde heeft het instituut niet alleen de verantwoordelijkheid 
bewustwording te creëren maar ook integer handelen te 
faciliteren. Dat kan door het bieden van de juiste faciliteiten, 
maar ook door het aanleren van de benodigde vaardigheden 
om van die faciliteiten gebruik te maken. 

Gespreksvaardigheden om mogelijk gevoelige kwesties te 
adresseren zijn geen overbodige luxe. Het onderwijs omtrent 
wetenschappelijke integriteit dient dus niet alleen kennis 
over te dragen over gewenst onderzoeksgedrag, maar 
ook de vaardigheden te trainen om dat gedrag in praktijk 
te brengen. Het onderwijs over wetenschappelijke integriteit 
richt zich traditioneel op het benoemen en verbieden van 
wetenschappelijk wangedrag. Wij pleiten met dit artikel 
voor een meer positieve en praktische benadering, gericht 
op onderzoekspraktijken die men in de eigen werkomgeving 
ervaart.

Drie aanbevelingen
Elke onderwijzer weet: herhalen is de sleutel tot beklijven 
en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Immers, 
aanleren is een stuk makkelijker dan afleren. Een eerste stap die 
instituties hiervoor zouden kunnen nemen, is het inbedden van 
wetenschappelijke integriteit in het gehele bachelor-master-
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promotietraject dat de nieuwe onderzoekers doorlopen. Een 
tweede open deur in het cultiveren van een integere houding 
is reflectie. Een onderzoeker moet de mogelijkheid krijgen zijn 
of haar moreel kompas te ijken binnen gepaste werkvormen, 
want enkel het overdragen van feitelijke kennis, creëert geen 
langdurige gedragsverandering. 

Goed onderzoek doen leert men niet alleen in de 
spreekwoordelijke schoolbanken. Promovendi leren het 
leeuwendeel van hoe ze onderzoek dienen te doen via hun 
promotoren of dagelijkse begeleiders. In weinig andere 
sectoren is de meester-gezelrelatie nog zo aanwezig als in 
academisch onderzoek. Hieruit volgt de derde aanbeveling: 
investeer in verantwoorde rolmodellen. Wanneer we een 
nieuwe generatie onderzoekers willen trainen die integriteit, 
verantwoordelijkheid en openheid hoog in het vaandel houdt, 
dient de huidige generatie in haar werk en begeleiderschap 
het goede voorbeeld te geven. 

Drie voorbeelden 
Om in het huidige wetenschappelijke klimaat, waar veel 
in beweging is, bij de tijd te blijven, zijn vormen van 
wetenschappelijke-integriteitonderwijs nodig. Bij deze 
onderwijsvormen moet het trainen van vaardigheden 
centraal staan, in plaats van het klassiek overdragen van 
kennis. Hieronder beschrijven we drie concrete werkvormen 
die wij en collega’s gebruiken om kritische reflectie onder 
studenten, promovendi en collega’s te bewerkstelligen. 
Deze drie werkvormen zijn niet bedoeld om een compleet 
overzicht te bieden. Ze dienen slechts als een handreiking 
voor geïnteresseerde collega’s en we verwerken, waar 
mogelijk, links naar concrete lesmaterialen en voorbeelden. 

Moreel beraad is een methode uit de kliniek 9, maar soortgelijke 
methodes hebben ook hun ingang in het bedrijfsleven 
gevonden. Startpunt is een concreet moreel dilemma, in het 
huidige geval betreffende wetenschappelijke integriteit, waar 
een van de deelnemers mee worstelt. Een dilemma heeft, 
per definitie, geen makkelijk antwoord: aan beide opties 
kleven nadelen of mogelijke ‘schades’10. Onder leiding 
van een moderator die is getraind in de methode, pluizen 
de deelnemers het dilemma uit: ze worden aangemoedigd 
open en verhelderende vragen te stellen, brengen samen de 
verschillende normen en waarden van de personen die een 
rol spelen in de casus in kaart, brainstormen over alternatieven 
en maken tot slot ieder hun eigen gefundeerde afweging. Het 
doel van het moreel beraad is de deelnemers uit te nodigen het 
oordeel uit te stellen, of althans het eerste oordeel te poneren 
en gezamenlijk onder de loep te nemen9. 

Waar het moreel beraad in kaart brengt welke normen en 
waarden een rol spelen, zoomt ‘het gouden midden’ daar 
verder op in. In deze methode, die teruggaat naar Aristoteles’ 
Nicomachean Ethics11, wordt ook gebruikgemaakt van een 
casus van iemand in de groep. Het doel is wederom niet 

om de casus op te lossen. Deze oefening is bedoeld om het 
abstracte begrip van ‘integer handelen’ te verduidelijken 
en te vertalen in concrete handelingen en de reikwijdte 
daarvan. Bijvoorbeeld: als onderzoeker wordt men geacht 
nauwkeurigheid na te streven. Echter, té nauwkeurig zijn kan 
betekenen dat er een schijnzekerheid van de resultaten op-
treedt. Aan de andere kant is niet nauwkeurig genoeg zijn een 
risico voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksgegevens. 
De wenselijke mate van nauwkeurigheid ligt ergens – niet 
per se exact – in het midden. Het gaat in deze oefening dan 
ook om het vinden van het ‘gouden midden’ tussen de twee 
uitersten van een reeks waarden die van toepassing zijn op 
de casus. 

Wat we zien in zowel het morele beraad als in het gouden 
midden, is dat de waarden of deugden die er het meest toe 
doen, per persoon kunnen verschillen. Deze verschillen 
reflecteren verschillende vormen van goedheid of 
deugdelijkheid. Hier richt de laatste werkvorm zich op, 
die grof vertaald vormen van goedheid zou heten. Zo is 
er bijvoorbeeld instrumentele deugdelijkheid (een goed 
meetinstrument), beneficiaire goedheid (een goed plan), 
technische goedheid (een goede docent) en morele 
deugdelijkheid (een goed mens)12. Aan de hand van vooraf 
ingestuurde beschrijvingen van goede wetenschap en 
wetenschappers, voorbeelden van wat rolmodellen goed 
doen, en van wat er wel en niet goed gaat in het eigen 
onderzoek, gaat de groep de voorbeelden rubriceren in 
deze verschillende soorten goedheid. Het doel is inzicht te 
krijgen in de veelzijdigheid van wetenschappelijke integriteit 
en dit te herkennen in en om het eigen werk. 

Conclusie 
Het is van cruciaal belang om wetenschappelijke integriteit 
in te bedden over het gehele curriculum van bachelor tot 
en met het promotietraject en daarna. Wetenschappelijke 
integriteit dient een terugkerend thema te blijven zodat de 
onderzoeker uiteindelijk op kan treden als rolmodel voor een 
nieuwe generatie onderzoekers. Om goede – deugdelijke – 
onderzoekers op te leiden, en deze identiteit te bestendigen 
in welk werk zij daarna ook gaan doen, dient het onderwijs 
zich te richten op het ontwikkelen en oefenen van de deugden 
en vaardigheden die van een verantwoorde wetenschapper 
verwacht worden. Diverse werkvormen zijn hiervoor 
beschikbaar, waarvan er drie hierboven zijn toegelicht.
De auteurs zouden graag Mariëtte van den Hoven en André 
Krom bedanken voor hun suggesties; het is de kwaliteit van 
het stuk absoluut ten goede gekomen.
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Afgelopen zomer was ik in Californië getuige van een 
staaltje Amerikaanse opvoedkunde. Tijdens een wandeltocht 
door het Sequoia National Park hoorde ik een moeder haar 
8-jarige dochter vragen naar de defi nitie van integriteit. 
Mijn geringe verbazing over deze vraag werd ruimschoots 
overtroffen door het prompte antwoord: ‘Integrity is doing the 
right thing when no one else is watching.’
Een modelwetenschapper in de dop, deze jongedame. Zou 
moeder dit inzicht van jongs af aan hebben ingeprent, of zat 
het al in de genen van haar dochter opgesloten? En zegt zij 
over 30 jaar nog hetzelfde, of zal ze gecorrumpeerd door 
ambitie en machtsstrijd voor de publicatie in Science even 
niet het juiste doen, als niemand anders kijkt?

Lang heeft de gedachte geheerst onder evolutionair biologen, 
fi losofen en wellicht bovenal economen dat de mens een 
inherent zelfzuchtig wezen is, hetgeen we enkel kunnen 
verbloemen met een dun laagje beschaving. Onze natuurlijke 
staat zou voornamelijk aanleiding geven tot geweld en een 
kort, weinig plezant leven. Zoals Thomas Hobbes het ooit 
uitdrukte: homo homini lupus est. Voor (mede)mensen is de 
mens een wolf.

Geen wonder dat we een beetje wantrouwend zijn richting 
onze politici, CEO’s en academici. Breed uitgemeten 
schendingen van de wetenschappelijke integriteit versterken 
het beeld dat eerlijkheid en goede intenties ver te zoeken zijn. 
De ruggenmergrefl ex is in zo’n geval vaak het aanscherpen 
van de regels en richtlijnen. De Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit werd in 2018 herzien tot een 
document met welgeteld 61 normen die de jonge onderzoeker 
zou moeten ‘internaliseren’. De onderliggende boodschap is 
Hobbesiaans. Maatschappelijke opvoeding en de dreiging 
van straf zijn de manier om de duistere zijde van de mens 

weg te stoppen. We moeten de mens integer maken.
Maar wat als Hobbes cum suis ongelijk hadden en onze 
Amerikaanse jongedame een voorbeeld is van hoe 
kinderen natuurlijk denken? Wat als de goede intenties pas 
gaandeweg vervagen? Wat als onze aanpak meer gebaat is 
bij het integer houden dan integer maken van de mens?

Aanwijzingen voor deze ‘intrinsieke goedheid’ zijn er de 
afgelopen decennia te over. Onderzoeksresultaten keren 
zich in toenemende mate af van het duistere mensbeeld 
van Hobbes. Kinderen blijken van nature geneigd te 
delen en problemen gezamenlijk in harmonie op te lossen, 
zonder vooraf gestelde regels. Mensen in machtsposities 
zijn aanvankelijk lang niet zo narcistisch en manipulatief 
als ze zich in een later stadium kunnen gedragen. Treffend 
voorbeeld: zet mensen in een dure auto en ze gaan zich 
asocialer opstellen in het verkeer dan ze voordien in een 
oud barrel deden. Andersom voelen ‘ondergeschikten’ 
zich dikwijls minderwaardig, wat leidt tot passiviteit. Waar 
het vermijden van deze passiviteit toe kan leiden, zien we 
bij de gevallen van frauduleuze wetenschapsbeoefening 
die aan het licht kwamen door kritische vragen van jonge 
onderzoekers.
Het is een uitdaging om jonge wetenschappers naar succes 
te begeleiden zonder hen ten prooi te laten vallen aan 
cynisme en machtswellust. De jonge generatie krijgt dan ook 
terecht veel aandacht in het debat over wetenschappelijke 
integriteit. Maar laten we dit debat niet alleen voeren over 
regels die integriteit moeten bevorderen, maar des te meer 
over de culturele aspecten die het behoud ervan in de weg 
staan. Innovatie- in plaats van resultaatgerichtheid, met 
waardering voor teamwork boven hiërarchie, bijvoorbeeld. 
Ik ben benieuwd hoe de jeugdige Amerikaanse in zo’n 
systeem zal opgroeien.
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The completion of the Human Genome Project heralded 
a new era of genetic understanding, as the unravelling of 
the genomic nature of disease and treatment pathways 
were opened. Accelerating our understanding of the 
human genome, the recent development of next-generation 
sequencing has significantly decreased the time and cost 
to obtain an individual’s genetic information. Genetic 
epidemiology investigations provide an opportunity to 
understand population at risk of a rare disease, unravelling 
complex disease markers and understanding of mechanisms 
which are targeted by medication.

From a healthcare point of view, pharmacogene guidelines 
from the Dutch Pharmacogenetics Working Group provide 
a template for the integration of specific genetic markers 
into clinical practice¹. Furthermore, the ongoing expansion 
of polygenic risk scores helps define the specific mutations 
which affect the risk of disease expanding our understanding 
of complex diseases². While such prospects entice a bright 
future for genomic medicine and personalised treatments, 
on the other hand, access to genomic information invites 
the possibility of infringing a patient’s right to privacy and 
the ethical consideration of how such information should be 
shared.

Integration of genetic information into hospitals provides an 
opportunity for better delivery of care and tailored medication, 
as practitioners are able to understand a patient’s history 
and potential risks from the information obtained. The gap 
of healthcare practitioners understanding pharmacogenes 
and polygenic risk scores is narrowing, further assisting in 
the push toward integration for genetic testing³. However, 
further integration of a patient’s sensitive data encroaches 
further into a patient’s right to privacy from the information 
obtained. A patient’s consent is imperative to ensure his/
her right to privacy is maintained but information obtained 
from genetic testing is not limited to the individual4. Family 
members who do not want to know their risks for disease are 
threatened with information which may be unwittingly shared 
via their relatives’ genetic testing. With the recent expansion 
of direct-to-consumer genetic testing, cases such as these will 
increase and health care practitioners may be caught in a 
situation where a patient will begin consultations with genetic 
questions, to which they may not be adequately prepared for.

Direct-to-consumer genetic testing has faced a rocky road 
since entering the market. The initial bellwethers faced the 
challenge of providing reliable results and presenting sensitive 
information to consumers, who may lack the understanding 
to confidently interpret results. As genetic testing becomes 
cheaper and results become reliable, more and more 

consumers are taking these tests to check family history and 
pursue their curiosities regarding their health. However, while 
consent is ‘obtained’ through the purchase and utilisation of 
such kits, where and how the genetic data obtained is stored 
and will be used is not as open as the information individuals 
receive. The recent purchase of the data of a direct-to-
consumer testing company by Big Pharma showcases that 
while access to genetic information to the general public 
empowers an individual’s knowledge of their own health, it 
provides an outlet for their personal information to be utilised 
in methods where their explicit consent was not given5.

Looking towards the future, sequencing costs will decrease as 
the €100 genome looms and access to genomic information 
will increase not only for patients but also to individuals. 
With the integration of genetic testing in clinical practice, 
consideration towards the relationship between a healthcare 
practitioner and patient needs to be strengthened to ensure 
open communication regarding genetic risks and to maintain 
patient confidentiality as greater amount of sensitive data 
is generated. The gap between direct-to-consumer genetic 
testing and safe sharing of the data highlights a need to 
ensure one’s genetic information is not sold off to third-parties, 
without a valid consent of the individual. The translation of 
genetic epidemiological research into day-to-day processes 
requires considerations into such issues.
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Research Integrity en meta-research: een serieuze hobby

Dr. Gerben ter Riet

In 1996, op een congres over wondgenezing, presenteerde 
ik een trial over (de afwezigheid van) effecten van vitamine 
C en instraling met ultrageluid bij doorligwonden. Beïnvloed 
door het boek Science in action, waarin Bruno Latour 
feitenbouwende wetenschappers bestudeert alsof het een 
vreemde stam in het Amazonegebied betrof, zette ik in de 
eerste tien minuten de trialresultaten heel stevig neer. Echter, 
in de tweede helft van het praatje deconstrueerde ik diezelfde 
resultaten eigenhandig door een lijst van zaken te benoemen 
die in deze factoriële trial niet goed waren verlopen1. Het 
publiek reageerde heel enthousiast op deze zelfdestructieve 
zet en ik ontving daarna een aantal uitnodigingen het verhaal 
elders te houden. Radicale openheid over ‘limitations’ van 
eigen onderzoek bleek bijzonder.

Research waste was in 1996 nog geen thema, maar 
systematische reviews bestonden wel. Wij beschouwden ons 
teampje als kampioenen van de literatuursearch2. Toch moest 
ik na vijf jaar concluderen dat ik mijn promotieonderzoek niet 
had gedaan als de oudere, en soms spectaculaire, literatuur 
over vitamine-C-voorziening in de Tweede Wereldoorlog 
en wondgenezing was doorgespit bij het schrijven van het 
onderzoeksvoorstel. Mijn promotieonderzoek was eigenlijk 
bedoeld als een replicatiestudie, maar die bleek in die vorm 
niet organiseerbaar, zodat mijn trial zelf, na 25 jaar, op 
replicatie wacht.

Als vervangend dienstplichtige had ik, nog voor mijn 
promotie, achttien maanden de tijd gehad een aantal 
systematische reviews te schrijven over de (in)effectiviteit 
van complementaire geneeswijzen. Na vergeefse pogingen 
tussen 1994 en 1999 kapitaal te verzamelen voor onderzoek 
naar de aard van het placebo-effect – geen gek onderwerp 
na complementaire geneeswijzen – vertrok ik voor een 
12-maandse sabbatical naar het Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD) in York waar we elke 5 maanden quick, 
en niet eens heel dirty, een review maakten over allerlei 
klinische onderwerpen voor het net opgerichte National 
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). NICE 
moest een eind maken aan ‘postcode prescribing’, waarbij 
een patiënt ten zuiden van de rivier wel, en haar evenknie 
ten noorden van de rivier niet de toegang kreeg tot een 
duur medicament. Bij CRD deed ik werk met directe impact 
op de zorg, dat (mij) echter, academisch gezien, weinig 
vernieuwing bracht. Het was een structuur waarin we, onder 
hoge politieke druk, vliegend van review naar review, niet 
veel tijd hadden voor reflectie.

In 2004 zag ik dat Annals of Internal Medicine, ongetwijfeld 
onder invloed van Steven Goodman, hun briljante 
huisstatisticus, auteurs verplichtten in hun abstracts een kopje 
Limitations op te nemen. Dat bracht me op het idee in 300 

goedgekozen papers handmatig, maar systematisch, na 
te gaan welke limitations door auteurs werden genoemd. 
Dit was het ALIBI-project: Acknowledging Limitations in 
Biomedical Studies dat we presenteerden op het Peer Review 
Congress in Vancouver. Ruim een kwart van de publicaties 
noemde geen enkele beperking. Spannend werd het toen we 
beseften dat een wetenschappelijk paper in feite een retorisch 
instrument is. Ik ging op zoek naar een retoricus. Omdat de 
betreffende hoogleraar van de UvA zijn telefoonnummer 
en e-mailadres angstvallig geheim hield, kwam ik, via een 
retoricus in Twente, uit bij Alan Gross, expert op het gebied 
van gebruik van retorica in wetenschappelijke teksten. 
Na verdere omzwervingen vond ik een computationeel 
taalkundige bij de National Library of Medicine. Met 
zijn software berekenden we ‘hedging scores’ die de 
hoeveelheid nuance in een tekst uitdrukken. We vonden dat 
papers met industriebanden iets minder nuance bevatten 
dan vergelijkbare andere papers zonder zulke banden3. Ik 
volgde een suggestie van ons teamlid, Steve Goodman, om 
na te gaan wat de wérkelijke beperkingen van onderzoeken 
waren. Via Cochrane geworven medische experts, tevens 
getraind in trialmethodologie, konden het echter niet eens 
worden over de vraag waar precies de manco’s zaten van 
een vijftal grote trials op hun gebied.

Ik vervolgde het hedging spoor, en Sufia Amini, student 
geneeskunde, liet in 100 trials uit de Cochrane Library 
zien dat er geen relatie is tussen de Cochrane risk of bias 
scores en de hedging scores, terwijl het m.i. redelijk is dat 
je iets harder van de toren blaast als je resultaten toont uit 
een robuuste trial dan wanneer je trial half is mislukt. Nu er 
geen relatie was, hoeven referentiewaarden voor de hedging 
score (‘red flag’ voor de editor als een hedging score van een 
manuscript onder de 5e percentiel zit?) niet voor risk of bias 
gecorrigeerd te worden.

In 2018 slaagden we erin de detectie van zinnen waarin 
auteurs limitations van hun bevindingen bespreken te 
automatiseren4. In 2019 toonde Kerem Keserlioglu, student 
geneeskunde, in een steekproef van 446 trialpapers aan dat 
nog steeds een kwart geen enkele limitation noemt en dat het 
aantal aan limitations gewijde zinnen door peer review en 
redactie toeneemt5.

In 2012 publiceerde ik samen met Daniël Korevaar de  
resultaten van een survey onder personen die dier-
experimenten doen in Nederland. Wat ons interesseerde was 
publicatiebias in dit soort onderzoek. De 474 respondenten 
(de noemer was verbazingwekkend moeilijk te schatten, 
maar we denken dat de respons ongeveer 14% was) dachten 
dat de helft van al het onderzoek niet werd gepubliceerd, 
maar de 21 respondenten in for-profit organisaties schatten 
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dit op 90 procent6. Uiteraard zijn meningen geen harde 
feiten. Steven Chamuleau van het UMCU vervolgt dit spoor.

In 2014 publiceerde ik met twee huisartsen, na een tocht 
langs zeker tien tijdschriften, een echte replicatiestudie van 
een diagnostische index voor oogontstekingen. We haalden 
daarin onze vorige index onderuit. Deconstructie zit mij 
blijkbaar in het bloed. Jammer dat een topblad als BMJ geen 
noodzaak ziet correcties op eerder door hen gepubliceerde 
nonsens wereldkundig te maken. 

In 2015 schreef ik samen met Lex Bouter en Eduard Klasen 
het onderzoeksprogramma Bevorderen van Verantwoorde 
Onderzoekspraktijken, nadat ZonMw-directeur Henk Smid, 
na publicaties over non-repliceerbaarheid en de roemruchte 
Lancet-serie uit 2014 over research waste, onder de indruk 
was geraakt van het falen van het wetenschapssysteem7. Ik 
putte veel inspiratie uit de vermakelijke, maar diepgaande, 
Cargo Cult-lezing van Richard Feynman, die als theoretisch 
fysicus, zijn afzwaaiende studenten al in 1976 een scala 
aan kwaliteits- en integriteitproblemen voorlegde, replicatie, 
selectieve publicatie etc.: “You must not fool yourself – and 
you are the easiest person to fool8.” Aan deze les over jezelf 
voor de gek houden verbind ik de conclusie dat we er goed 
aan zouden doen in ieder researchteam een intelligente 
hofnar met voldoende status aan te stellen om tunnelvisie te 
helpen voorkomen. Als methodologen ligt die rol ons meestal 
goed in projecten van anderen, maar ik weet uit ervaring dat 
in mijn eigen projecten die tunnelvisie steeds op de loer ligt. 
In het BVO-programma, later gevolgd door een ZonMw-
programma voor replicatiestudies (primeur in de wereld), 
ging een tiental interessante projecten van start. Ik deed 
zelf drie aanvragen en ontving geld voor eentje, Follow 
the Money, waarin we onderzochten hoe wetenschappers 
denken over de invloed van competitie om geld op hun werk. 
In dit project, waarin we jonge en oudere wetenschappers 
uit drie gebieden in twee landen vergeleken, kwamen mijn 
contacten in Zwitserland goed van pas.

Met een subsidie van Elsevier doorzochten we recent van 
835 journals uit alle wetenschapsgebieden de Instructions 
for authors (ItA) op 19 open science-thema’s. Deze saaie 
ItA’s zijn in samenhang toch wel een boeiend venster op 
het integriteitsthema. We vonden dat veel journals nog een 
lange weg te gaan hebben9. Een systematische review naar 
ruim 150 studies die hetzelfde deden, maar minder grondig 
dan wij, gaf ons inzicht in de historische ontwikkelingen 
sinds 1980. Recent keek ik met wetenschapsstudenten naar 
definities van replicatie en reproduceerbaarheid10, peer 
reviewscholen, persberichten en naar een chronologisch 
geordende steekproef uit het verzamelde werk van John 
Ioannidis. De laatste twee onderwerpen leverden helaas 
problemen op met de facultaire autoriteiten omdat ze huns 

inziens niet voldoende pasten in het klassieke biomedische 
onderzoekparadigma.

Sinds 2016 geven we ongeveer vijf keer per jaar, met een 
zeer gemotiveerd team, de research integrity-cursus voor 
promovendi aan het VUmc. Een dag voorbereiden en 
anderhalve dag face-to-face onderwijs met interactieve 
colleges, werkgroepen en twee morele beraden. Prachtig 
om met de veelal idealistische jonge promovendi in discussie 
te gaan over professionele dilemma’s in het uitoefenen van 
wetenschap. De meest gehoorde opmerking? “Goede cursus, 
jullie zouden hem ook aan onze begeleiders moeten geven.”

Per 1 januari 2019 werk ik, buiten een kleine aanstelling 
bij de afdeling Cardiologie van het AUMC, voor de 
faculteiten Geneeskunde en Bewegen Sport Voeding van 
de Hogeschool van Amsterdam, waar ik al sinds 2016 deels 
gedetacheerd was. Mijn taak is methodologische consultatie 
en het helpen neerzetten van een open science-cultuur 
binnen de snelgroeiende onderzoeksafdelingen. Daarnaast 
nog enig eigen onderzoek doen. Een serieuze uitdaging!
g.ter.riet@hva.nl
g.terriet@amsterdamumc.nl
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Integriteit in de wetenschapscommunicatie – over flaters, fraude en ploeteren met persberichten

Dr. Ir. Marlies Noordzij

Planten op kantoor zorgen voor een lager ziekteverzuim en 
er is een gen ontdekt voor langer leven zonder dementie. 
Zomaar twee heugelijke gezondheidsnieuwtjes die in het 
afgelopen jaar de media haalden. Helaas bleek bij nader 
inzien dat het goede nieuws toch nét niet helemaal klopte. En 
deze voorbeelden staan niet op zichzelf.

De hoeveelheid artikelen die jaarlijks wordt gepubliceerd 
in wetenschappelijke tijdschriften is indrukwekkend; 
alleen al in Nederland lag dat aantal tegen de 40.000 in 
20161. Jammer genoeg zijn niet al deze artikelen foutloos 
en soms zijn gevonden fouten zo ernstig dat een artikel 
wordt teruggetrokken na publicatie. In 2010 begonnen 
Ivan Oransky en Adam Marcus met “Retraction Watch”, 
een blog over artikelen die na publicatie alsnog worden 
teruggetrokken uit wetenschappelijke tijdschriften. Zij zochten 
uit hoe vaak het eigenlijk voorkomt dat een artikel weer wordt 
ingetrokken omdat er grove fouten of zelfs fraude in worden 
ontdekt. Over de periode vóór het jaar 2000 ging het nog 
om zo’n honderd papers per jaar, maar dit aantal liep al snel 
op tot rond de duizend in 20142.

Je zou denken dat flaters en frauduleuze bevindingen uit 
beeld verdwijnen wanneer incorrecte artikelen worden 
teruggetrokken, maar dat is helaas niet helemaal waar. Het 
probleem is dat veel artikelen na terugtrekking nog steeds 
geciteerd worden. Een bekend voorbeeld is een artikel 
waarin een mogelijk verband werd aangetoond tussen BMR-
vaccinatie en autisme3. Dit stuk verscheen in 1998 in The 
Lancet en leidde tot grote ongerustheid. Veel ouders zagen af 
van vaccinatie, waardoor het aantal gevallen van mazelen in 
Groot-Brittannië sterk steeg. Later werd het stuk teruggetrokken 
omdat bleek dat er sprake was van belangenverstrengeling. 
Toch werd het artikel na terugtrekking nog meer dan 650 keer 
geciteerd. Dit voorbeeld staat niet op zichzelf: zo’n negentig 
procent van de teruggetrokken artikelen wordt daarna nog 
steeds aangehaald.

Een deel van de misleidende artikelen wordt dus terug-
getrokken na publicatie, maar de rest blijft gewoon in omloop. 
Logisch, want het valt vaak niet mee om fouten of fraude te 
ontdekken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat misleidende 
onderzoeksresultaten regelmatig ook terechtkomen in de 
populaire media. De meeste persvoorlichters en journalisten 
zijn erg goed in het schrijven van mooie en pakkende teksten, 
maar zij zijn niet opgeleid om fouten in onderzoeksmethoden 
en statistiek op te sporen. 

Hier ligt een belangrijke taak voor wetenschapsjournalisten. 
Zij kunnen de rol van waakhond spelen en met hun 
berichtgeving wangedrag binnen de wetenschap aan 
het licht brengen. Een voorbeeld: in 2013 werden twee 

Groningse hoogleraren tandheelkunde aan de tand 
gevoeld over mogelijke belangenverstrengeling na vragen 
van wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten4. De 
hoogleraren publiceerden namelijk een artikel waarin zij 
twee mondspoelmiddelen met elkaar vergeleken. Wat zij 
in hun artikel echter niet vermeldden was dat ze financiële 
belangen hadden in het moederbedrijf van het winnende 
mondspoelmiddel.

Kritische wetenschapsjournalistiek is dus hard nodig. Toch 
zijn er maar een paar – commercieel gefinancierde – 
mediaorganisaties die in dit soort wetenschapsjournalistiek 
durven te investeren. Opvallend is bijvoorbeeld dat er 
vanuit de publieke omroep nauwelijks aandacht is voor de 
waakhondfunctie van wetenschapsjournalistiek5.

Een aantal van de grotere dagbladen, zoals Trouw, NRC en 
de Volkskrant, heeft wél een wetenschapsredactie. Hoewel 
deze kranten heus ook weleens de mist in gaan met hun 
berichtgeving, lijkt dit toch minder vaak voor te komen dan 
bij media die niet werken met wetenschapsjournalisten. 
Waarschijnlijk komt dit doordat journalisten gespecialiseerd 
in wetenschap vaker de moeite nemen om ook het originele 
artikel achter een persbericht door te spitten en zo nodig een 
onafhankelijke expert naar een artikel laten kijken.

Maar hoe kan het dan dat ook onderzoeken die 
methodologisch goed in elkaar zitten en correct zijn 
omschreven in een artikel, soms tóch verkeerd in de krant 
eindigen? Ten eerste hoort het publiek het liefst een spannend 
verhaal, terwijl de werkelijkheid meestal veel saaier is. 
De communicatieafdelingen van universiteiten en andere 
kennisinstellingen hebben dat maar wat goed in de gaten 
en schromen niet om hun persberichten net wat aan te 
dikken. Als je bedenkt dat redacties van de grotere (dag)
bladen dagelijks enorme hoeveelheden persberichten voor 
hun kiezen krijgen, is het niet zo gek dat voorlichters hun 
persberichten graag wat opleuken. De wetenschapsredactie 
van de Volkskrant ontvangt bijvoorbeeld elke dag zo’n 40 
tot 50 persberichten(6). Zie dan nog maar eens op te vallen.

Wat ook niet meehelpt is dat van universiteiten en 
kennisinstellingen tegenwoordig verwacht wordt dat ze 
‘scoren’. Onderzoekers die de krant of zelfs De Wereld 
Draait Door halen met hun werk, kunnen geld, aandacht 
en roem binnenharken. Voor zichzelf, maar ook voor hun 
universiteit. Nog meer stimulans dus voor persvoorlichters om 
hun persberichten te doorspekken met sappige weetjes en 
sterke conclusies.

Dat persberichten regelmatig een twist geven aan de 
bevindingen uit klinische studies, bleek een paar jaar geleden 
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al uit een studie van Sumner en collega’s7. Deze onderzoekers 
speurden door alle 462 medische persberichten die twintig 
Britse universiteiten in 2011 rondstuurden. Ze legden de 
achterliggende artikelen en 668 nieuwsberichten ernaast en 
wat bleek? In ruim een derde van de persberichten werd een 
gezondheidsadvies beschreven dat in het achterliggende 
onderzoek niet voorkwam, werden gevonden verbanden 
onterecht voorgesteld als causaal of werd beweerd dat een 
studie bij dieren ook op mensen van toepassing is.

In Nederland is de situatie niet veel beter. Vorig jaar voerde een 
groep onderzoekers van de Universiteit Leiden een soortgelijk 
onderzoek uit8. Onder leiding van Peter Burger analyseerden 
zij 129 persberichten over gezondheidsonderzoek die door 
de Nederlandse universiteiten en universitaire medische 
centra in 2015 waren uitgebracht en de 185 nieuwsberichten 
die aan die persberichten gerelateerd waren. Ze vonden dat 
overdrijving in gezondheidsnieuws voorkwam bij meer dan 
één op de vijf artikelen en dat dit sterk gepaard ging met 
overdrijving in het oorspronkelijke persbericht.

Conclusie: persberichten lijken de grote boosdoener te 
zijn. Ze worden vaak gebruikt als een soort versterker; een 
bescheiden bevinding zwelt in een persbericht aan tot een 
belangrijke ontdekking en voor je het weet lees je in de 
kranten over baanbrekend wetenschappelijk bewijs.

Eigenlijk is het raar dat dit zomaar kan. De Nederlandse 
gedragscode voor wetenschappelijke integriteit van de 
Vereniging van Universiteiten (VSNU) bevat vijf principes 
die de grondslag vormen van integer onderzoek: eerlijkheid, 
zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en 
verantwoordelijkheid9. Nederlandse universiteiten horen zich 
te houden aan deze code binnen de eigen instelling, maar 
ook in hun communicatie naar buiten. Zo stelt de code: ‘Zorg 
dat communicatie van onderzoeksresultaten naar het publiek 
zorgvuldig plaatsvindt.’ Het lijkt er echter op dat niet iedereen 
even zorgvuldig omspringt met persberichten.
 
Er is dus nog wel wat ruimte voor verbetering van 
de wetenschappelijke integriteit binnen het veld de 
wetenschapscommunicatie. Het controleren en waar 
nodig verbeteren van de juistheid en nauwkeurigheid van 
academische persberichten lijken belangrijke eerste stappen 
om de kwaliteit van gezondheidsnieuws te verhogen. Hierbij 
ligt de verantwoordelijkheid zowel bij wetenschappers – 
zonder hun toestemming gaat er immers geen persbericht 

de deur uit – als bij de (communicatieafdelingen van) 
universiteiten. Daarnaast is er wellicht een rol weggelegd 
voor de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en 
-communicatie Nederland (VWN). In hun statuten is te vinden 
dat één van hun doelen is om de integriteit en professionaliteit 
bij hun leden te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van 
het instellen van een gedragscode.

Tot slot is er goed nieuws: overdrijven in persberichten is 
misschien helemaal niet nodig. In een recente Britse studie 
naar dit onderwerp werd geen enkel bewijs gevonden dat 
overtrokken persberichten meer kans hebben om opgepikt 
te worden door de media10. Andersom leidde het plaatsen 
van kanttekeningen in persberichten niet tot een lagere kans 
op media-aandacht. In het eerder uitgevoerde Nederlandse 
onderzoek haalden overdreven persberichten wel iets 
vaker de media, maar ook hier was het verschil maar klein. 
Hopelijk helpt dit besef persvoorlichters en wetenschappers 
om overdrijving in hun persberichten voortaan achterwege 
te laten.
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Wetenschappelijke integriteit: van fraude tot ‘questionable research practice’ 

Dr. Marissa van Maaren

“Diederik Stapel imponeert: ‘Je moet niet altijd de beste willen 
zijn’.” Zo luidde de kop van een artikel in het Dagblad van het 
Noorden eind vorig jaar, naar aanleiding van een congres 
over zelfsturing1. Diederik Stapel, bij iedereen bekend als hét 
toonbeeld van wetenschapsfraude, steeg door zijn werk naar 
de top, maar viel vervolgens in een dramatisch diep dal. Hoe 
heeft dit zover kunnen komen?

Verhalen zoals die van Diederik Stapel zijn gelukkig vrij 
zeldzaam. Maar – iets dat in mijn ogen veel te weinig 
ter sprake komt – de weg naar de top zal voor veel 
wetenschappers herkenbaar zijn. Voor de carrière van 
Diederik Stapel is het te laat, maar hij gebruikt nu zijn eigen 
ervaringen om anderen bewust te maken van valkuilen 
in wetenschappelijk onderzoek. En dat kan ik alleen maar 
toejuichen. Veel wetenschappers hebben de ambitie om door 
te groeien, en om die top te kunnen bereiken zul je net dat 
beetje meer moeten geven om op te vallen. Iemand die al 
honderd publicaties op zijn naam heeft staan, krijgt meer 
aanzien – en daarom meer kansen op de wetenschappelijke 
arbeidsmarkt – dan iemand met slechts twee publicaties. 
Wanneer je je realiseert dat significante resultaten vaker 
worden gepubliceerd dan niet-significante resultaten (met 
name in impactvolle tijdschriften)2, is de stap om dat ene 
niet-significante resultaat achterwege te laten, of om toch 
wat extra analyses uit te voeren op zoek naar een effect, 
niet eens meer zo groot. En zo lijkt het of méér publiceren 
om bij de top te behoren ten koste gaat van de kwaliteit van 
wetenschappelijk onderzoek. Zoals Diederik Stapel zei: “Als 
je altijd de beste wilt zijn, is de kans dat je ontspoort heel 
groot.”1

Natuurlijk heeft niet iedereen de ambitie om door te groeien, 
maar iets dat wij als wetenschappers wél met z’n allen delen 
is de gedrevenheid om de wereld een stukje beter te maken. 
Grote fraudezaken waarbij bewust onderzoeksresultaten 
worden gemanipuleerd komen gelukkig niet veel voor 
(ervan uitgaande dat alle gevallen zijn gepubliceerd…), 
maar er bestaan ook minder ernstige gedragingen die 

ervoor zorgen dat de wetenschappelijke integriteit en de 
validiteit van een onderzoek in het geding komen. Dit wordt 
ook wel ‘questionable research practice’ genoemd. Wij, als 
wetenschappers, genereren hypotheses, verzamelen data 
en onderzoeken of onze ideeën overeenkomen met hetgeen 
we vinden in de data. Overal zoeken we verklaringen voor. 
Vervolgens zijn we erop gebrand om onze resultaten te 
delen met het publiek. En juist díe bevlogenheid kan onze 
wetenschappelijke integriteit aantasten. Uit een meta-analyse 
van verschillende onderzoeken waarbij wetenschappers 
werden gevraagd naar hun wetenschappelijke integriteit 
blijkt dat meer dan 33% toegeeft zich weleens schuldig te 
hebben gemaakt aan ‘questionable research practice’.3

Misschien wel de meest ongewenste fout in wetenschappelijk 
onderzoek is een vals-positief resultaat. Niemand wil 
patiënten een invasieve behandeling met veel bijwerkingen 
aandoen wanneer dit in werkelijkheid helemaal geen 
effect heeft op de overleving. Daarnaast blijft een vals-
positieve bevinding vaak lang overeind staan, niet alleen 
omdat er een geloof is dat het effect bestaat, maar vooral 
omdat negatieve replicatiestudies veel minder vaak worden 
gepubliceerd4. Een vals-positieve bevinding is ook nog 
eens veel makkelijker te verkrijgen dan je op het eerste 
moment zult denken. Heb je bijvoorbeeld weleens een 
‘gekke’ uitkomst achterwege gelaten in de presentatie van 
je resultaten? Of heb je, bij gebrek aan significantie, weleens 
een andere uitkomstmaat bekeken dan de uitkomstmaat 
waar je allereerst in geïnteresseerd was? En wist je dat het 
flexibel analyseren van twee verschillende uitkomstmaten al 
kan leiden tot een verdubbeling van de kans op een vals-
positief resultaat(5)? Simpele besluiten in de methodologie, 
zoals het achterwege laten van resultaten die niet consistent 
zijn met je verwachtingen, kunnen al leiden tot onjuiste 
conclusies. Maar ook het onjuist gebruiken of het op een 
onjuiste manier opschrijven van statistische methodes, zorgt 
voor ‘questionable research practice’. Het niet rapporteren 
van een belangrijke conditie in je experiment, bijvoorbeeld 
het feit dat de zon de hele dag scheen, geeft de lezer geen 
compleet beeld van de positief bevonden relatie tussen het 
eten van pizza en een vrolijke bui. 
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Research Integrity in education: a short inventory

Dr. Sabine Siesling

As described in the guideline: “Responsible Epidemiologic 
Research Practice (RERP)” (https://www.epidemiologie.
nl/onderzoek/richtlijn-rerp.html), which was launched in 
May 2017, we as epidemiologists can and should play an 
important role in research integrity¹. As we can be considered 
as being the sentinels of the methods for applied clinical and 
public health research, we often participate in multidisciplinary 
studies. This position gives us the opportunity to advocate 
responsible research practices leading to a high level of 
research integrity far beyond our own discipline and we can 
set an example for other research fi elds as well. 

A good training as epidemiologist will lead to relevant 
research questions, an appropriate study design, sound data 
gathering and analysis, and an optimal presentation and 
interpretation of the results including a critical comparison of 
the newly obtained knowledge with the already available 
knowledge. A critical view on the own study is part of this. 
To optimize this training within the Netherlands, the VvE 
organizes meetings and has installed trainers/supervisors per 
training/education program and organizes audits. To obtain 
insight in how attention is paid to research integrity (RI) in the 
education of epidemiologists I asked these trainers in which 
way RI is addressed and integrated in their curriculum (Bsc, 
Msc and PhD).

Before you read further just a note: this inventory is global, 
superfi cial and not in any way pretending to be exhausting or 
scientifi c and does not have any intention to get a complete, 
thorough overview. It is meant as an “appetizer”. This is 
important in the view of the subject of this contribution in 
Epistel.

Summary of the obtained information from the different 
educational programs in which RI is receiving specifi c attention:
Bsc level:
At Bsc level RI as specifi c topic obtains the least attention 
compared to Msc and PhD level. It is mainly addressed in the 
general lectures on research skills. At the Radboud University Bsc 
Biomedical students receive specifi c modules in their 1th year: 
‘Critical Science’ - https://healthacademy.radboudumc.
nl/studiecatalogus/#/1819/q4/modules/4CCS
And in their 3th year: ‘Thinking critically about 
science’ - https://www.ru.nl/studiegids/fmw/bachelor/
biomedische-wetenschappen-2019-2020/programma/
woensdagcursussen/med-b3wi-thinking-critically-about-
science/. 
This module is also obliged for newly enrolled Msc.

Msc level:
At Msc level within the Radboud university Msc students 
have to attend at least three Research Integrity Rounds 
https://www.radboudumc.nl/en/education/events/all-
events/9584-research-integrity-rounds. These meetings 
are organized for employed researchers as well. In the new 
curriculum RERP will be discussed as well.
In Rotterdam, Msc can follow a day course within the NIHES 
program (see below). 
At the VU University a workshop has been developed for 
masters Health Sciences enforced by parts of the movie ‘and 
the band played on’. 
At the University Medical Center Groningen, Msc students 
Clinical and Psychosocial Epidemiology follow the mandatory 
3 EC course Scientifi c Integrity (see https://www.rug.nl/
ocasys/umcg/vak/show?code=GKCPE) in which they get 

Schending van wetenschappelijke integriteit staat dus niet 
alleen gelijk aan het plegen van fraude, maar omvat alle 
mogelijke (bewuste en onbewuste) gedragingen van een 
wetenschapper die de validiteit van een onderzoek kunnen 
aantasten. ‘Questionable research practices’ komen veel 
vaker voor dan men denkt5. De hierboven beschreven 
voorbeelden zijn vaak slechts een gevolg van onze 
bevlogenheid; de neiging om iets relevants te vinden en dit te 
delen met het publiek. Maar ook omdat we onze resultaten 
wel goed moeten verkopen, willen we kans maken dit in 
een impactvol tijdschrift te kunnen publiceren. Mijn advies 
aan alle wetenschappers is: verlies je primaire doel – om 
de wereld een stukje beter te maken – niet uit het oog, en 
zorg dat kwalitatief goed onderzoek centraal staat. Wees 
altijd kritisch, en wanneer de resultaten niet zijn zoals je 
had verwacht, verberg ze dan niet. Graag eindig ik met het 
volgende citaat van Jonah Lehrer: “Just because an idea is 

true doesn't mean it can be proved. And just because an idea 
can be proved doesn't mean it's true.” 
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lectures, collaborate in groups on designated assignments, 
and give presentations.

PhD level:
At the Radboud University a obliged introductory course of 
half a day at start of the PhD is obliged. Moreover, a two day 
obliged Scientific Integrity course in the 2th year of the 
PhD is obliged https://www.radboudumc.nl/en/education/
courses/scientific-integrity-for-phd-candidates
PhD students can also attend the above mentioned Research 
Integrity Rounds.
At the Maastricht University a masterclass has been organized 
on RI. 
At the Erasmus MC all PhD are obliged to follow a one day 
course. NIHES provides another obliged course of another full 
day, in which i.e. cases are discussed and how students would 
resolve the mentioned problems and dilemma’s. This course is 
also open for MSc who will start a PhD. 
At the Wageningen University the graduate / research schools 
are exploring all activities lead by the new RI officer who just 
started. RI is part of the obliged introduction week for PhDs. 
Moreover, RI is part of some PhD courses such as ‘Philosophy 
and Ethics of Food Science and Technology’ (not obliged), 
in which during the last 14 years one afternoon and the last 
session are spend on RI together with one of the University 
confidential counsellors on scientific integrity. 
At the Amsterdam UMC (location VUmc) a 1.5 day course is 
obliged, preceded by an on online course. 
At the University Medical Center Groningen, PhD students 
attend an introductory event for all PhD students of the University 
Groningen in which there is an interactive session about 
scientific integrity and they also have to attend a mandatory 
2,5 EC course on “Ethics in Research and Scientific Integrity”, 
organized by the Graduate School of Medical Sciences. The 
course starts with a plenary meeting, and it continues in cross 
disciplinary small groups with a coach. The participants give 
presentations and finalize the course with an essay. 

Staff program (junior and senior level):
Some department activities in general were mentioned but no 
specific training programs. At the Erasmus University an online 
Dilemma Game on RI has been developed, which is also 
used at the Radboud University: https://www.eur.nl/en/
about-eur/strategy-and-policy/integrity/research-integrity/
dilemma-game.
At the University of Twente, and many other universities, a 
general code of conduct with general principles of integrity for 
everyone who is part of the UTwente community: employees, 
students and those representing the University of Twente. 
This code of conduct entails the key values of the UT and 
general principles of integrity including scientific integrity 
for students and employees. https://www.utwente.nl/en/
organization/structure/management/scientific-integrity/. 
Another example is: https://issuu.com/radboudumc/docs/
radboudumc_research_code?e=28355229/45666328.
One of the responders noted that at his university offered 

hardly no training in RI: quote: “a bloody shame!”.
Reinforcing RI by training and education programs, which of 
course aim for responsible epidemiological research practice 
in their selves, specific attention to RI varies in sense of timing, 
content and time vary between the training programs. Most 
attention to this issue is paid in the PhD education. Debate and 
discussion on cases are the most mentioned ways of teaching. 
Moreover, we should keep in mind that within a working 
environment also activities within a department can contribute 
to optimal research conduct. 

To conclude:
• the speed in which the trainers responded to my always-

a-bit-late-related-to-the–deadline-of-the-Epistel-editors-
mail, the length of their response and the willingness of 
sharing this information reflects the importance of RI.

• attention for RI differs from BSc to staff level RI between 
Universities reflecting lack of guidance in minimal 
requirements. 

• Getting RI on the agenda of education (an all levels incl 
staff level) seems to be a struggle at some places and 
a description of minimal requirements could empower 
especially those who are facing this struggle. 

I hope this short inventory is a start of a more complete 
overview which can contribute to increased attention to RI in 
training, stimulate the trainers to “look in each others kitchen” 
and discuss different approaches to tackle the RI issue and start 
the incentive for the above mentioned minimal requirements. 
This could also improve RI in other research fields and on other 
universities and research institutions. Moreover, implementing 
RERP and the recent start of the update of the Code of Conduct 
of use of data on health research can give an impulse to both 
education as optimal research. 

Note: 
The Embassy of Good Science (www.embassy.science) is 
a platform which shares information on RI and ethics. This 
platform officially launched during the RWEARD|EQUATOR 
conference in Berlin February 2020.
With great gratitude to the official trainers, their colleagues and 
others focusing on RI who responded to my mail and gave all 
the interesting information: Alex Burdorf (EUR), Ariana Need 
(University of Twente), Bart Kiemeney (Radboud University), 
Ellen Kampman (WUR), Fenneke Blom (Amsterdam UMC/VU 
University), Femmie de Vegt (Radboud University), Lex Bouter 
(Amsterdam UMC), Maarten Boers (Amsterdam UMC), Piet 
van den Brandt (Maastricht University), Marieke Boezen 
(UMCG). 
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