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Wetenschappelijke integriteit  

Balanceren 
tussen nuance en 
publicatiedruk

E
en promovendus die met gedegen onderzoek 
ontdekt dat een bepaald hulpmiddel niet werkt, 
kan moeilijker promoveren. Simpelweg omdat 
wetenschappelijke tijdschriften minder snel 

geneigd zijn om negatieve onderzoeksresultaten te 
publiceren. En zonder publicaties, geen promotie. 

Grijs gebied
Maar het houdt niet op bij de promotie. Publicaties 
in hoog aangeschreven tijdschriften met een hoge 
impactfactor bepalen de kans op toekomstige fondsen 
en dus de wetenschappelijke carrière. Het zouden 
prikkels kunnen zijn om resultaten een klein beetje 
beter of spectaculairder op te schrijven dan dat uit het 
onderzoek naar voren komt. ‘Er bestaat niet zoiets als 
een beetje integer’, vindt internist Robin Peeters van 
het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Peeters 
begeleidt zestien promovendi, doet zelf onderzoek en 
beoordeelt onderzoeksvoorstellen voor diverse (inter)
nationale organisaties. Peeters: ‘Wetenschappelijke 
integriteit zou je kunnen vergelijken met rijgedrag op 
een snelweg waar je 120 mag. De een rijdt precies  
120 kilometer per uur, een ander rijdt 126 omdat hij  
dan net niet geflitst wordt en haast heeft. Zo kan het  
ook werken met wetenschappelijk onderzoek. 
Onderzoekers frauderen niet willens en wetens. Wel 
kunnen ze zo overtuigd zijn van hun theorie, dat ze soms 
niet voldoende zoeken naar tegenbewijs. Dit kan een 
dunne scheidslijn zijn met niet integer werken.’

Integer wetenschappelijk onderzoek bevindt zich in een lastig krachtenveld. Enerzijds 

moeten onderzoeken maatschappelijk relevant zijn en zorgvuldig uitgevoerd worden, 

anderzijds is er een onderzoekscultuur met een hoge publicatiedruk, waar tijdschriften 

spectaculaire uitkomsten willen. Hoe houden arts-onderzoekers zich staande in dit 

krachtenveld? 

Spectaculaire resultaten
Vooral jonge academici voelen een publicatiedruk. 
Promovendi promoveren meestal op een x-aantal 
publicaties. Negatieve, niet-spectaculaire onder zoeks-
resultaten zijn moeilijker te publiceren. Peeters: ‘Dat 
kan heel frustrerend zijn, want het zegt niet over de 
kwaliteit van het onderzoek van de promovendus. Aan 
de andere kant, wie stuurt op spectaculaire resultaten, 
moet zich realiseren hoe schadelijk het is als die 
resultaten later niet te reproduceren zijn.’

‘Er bestaat niet 
zoiets als een beetje 
integer’
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Niet schijnheilig
Naast publicatiedruk speelt de ingewikkelde 

verhouding met financiers. Wetenschappers 
willen onafhankelijk onderzoek doen, maar 

tegelijkertijd zijn ze soms financieel afhankelijk van 
commerciële partijen, zoals farmaceutische bedrijven. 
Ondertussen houden pers en publiek nauwlettend in de 
gaten of er geen sprake is van belangenverstrengeling. 
Maessen heeft dagelijks te maken met die tweestrijd. 
‘Journalisten, opiniemakers en politici uiten felle kritiek 
op de farmaceutische industrie. Maar we moeten niet 
schijnheilig doen: medische weten schap en de 
farmaceutische en medische hulp middelen industrie zijn 
nauw met elkaar verbonden.’ 

Die hechte band is goed te verklaren. Maessen: 
‘Soms komt de farma bij ons, omdat ze een medisch 
specialist en patiënten nodig hebben om een medicijn 
of product te testen. Soms gaan wij naar de farma met 
een onderzoeksidee, omdat we geld nodig hebben 
om het uit te kunnen voeren. Bovendien geeft de 
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Publiceert een promovendus te weinig, dan 
moet hij net zolang onderzoek doen tot hij 
wél voldoende publicaties heeft. Jos Maessen, 
hoogleraar cardio thoracale chirurgie en hoofd van 
de afdeling cardio thoracale chirurgie van het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum, heeft één 
keer mee ge maakt dat het hele promotieonderzoek 
daardoor mislukte. ‘Die promovendus deed 
productonderzoek naar hulpmiddelen. Wij geloofden 
vier jaar lang echt dat het werkte, maar het onderzoek 
wees keer op keer uit van niet. Met veel hangen en 
wurgen kreeg hij die negatieve resul ta ten één keer 
gepubliceerd.’

Maessen ziet het als zijn plicht om ervoor te zorgen  
dat het niet zover komt dat een promovendus er pas  
na jaren onderzoek achter komt dat het onderzoek te 
weinig publicaties oplevert. ‘Dit is waarom promovendi 
vooral onderzoek doen naar mechanismen. Over 
mechanismen valt meer te zeggen dan of een product 
wel of niet werkt.’
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overheid, bij bepaalde fondsen, alleen subsidie onder 
de voorwaarde dat wij met de industrie samenwerken.’ 
De commerciële partner heeft geen invloed op 
wetenschappelijke beslissingen, gaat Maessen verder. 
‘Elk onderzoeksvoorstel wordt getoetst door de 
onderzoeksgroep, de wetenschapscommissie, de 
medisch-ethische commissie en de raad van bestuur van 
het ziekenhuis. De industrie zit niet bij die besprekingen.’

Nieuw standpunt
De Raad Wetenschap & Innovatie van de Federatie 
heeft een standpunt over wetenschappelijke integriteit 
opgesteld en sluit daarmee aan bij de internationale 
gedragscode van de Lancet REWARD campaign (zie 
kader, red.). Maessen is blij met de campagne. ‘De 
woorden zijn nauwkeurig afgewogen. Ik kan dit zo aan 
mijn studenten en promovendi geven.’ In het bijzonder 
is hij te spreken over het proportionaliteitsbeginsel. ‘Het 
is heel makkelijk om onderzoek onmogelijk te maken 
door allerlei regels op te stellen. Om een voorbeeld te 
geven: je mag geen experimenteel onderzoek doen 
bij patiënten die wilsonbekwaam zijn. Maar als wij 
een hartlongmachine hebben waarvan we al weten 
dat die werkt voor wilsbekwame patiënten, willen we 
het apparaat ook graag ten goede laten komen aan 
patiënten die op de intensive care liggen, al dan niet 
wilsonbekwaam. Het is dus belangrijk dat er bij die 
regel een goed afgewogen ‘tenzij’ staat.’ In diezelfde 
geest werkt Maessen met de Raad Wetenschap en 
Innovatie aan het harmoniseren van hoe medisch-
ethische commissies toetsen. ‘Nu is het zo dat eenzelfde 
onderzoeksvoorstel in bijvoorbeeld Leiden wel door de 
commissie komt, en in Utrecht niet. Dat klopt niet.’

Gezondere cultuur
In navolging op het nieuwe standpunt zien Maessen  
en Peeters positieve ontwikkelingen richting een 
gezonde onderzoekscultuur. Maessen: ‘Er zijn tegen-
woordig websites waarop ruwe data gepubliceerd 
worden. Ook van ongepubliceerde trials met negatieve 
resultaten. Ik maak daar gebruik van bij het ontwerpen 
van nieuwe studies: is er al een vergelijkbaar onderzoek 
gedaan en met welke resultaten?’ Met deze tendens 
lijkt te worden getornd aan het monopolie van de 
tijdschriften voor wetenschappelijke publicaties. Peeters: 
‘Tijdschriften vragen en publiceren zelf ook steeds vaker 
de ruwe datasets. Collega’s kunnen dan aan het rekenen 

Standpunt Wetenschappelijke integriteit

In het Standpunt Wetenschappelijke integriteit stelt de Federatie  
dat medisch specialist-onderzoekers de verantwoordelijkheid hebben 
maatschappelijk relevant onderzoek te doen en dit uit te voeren 
volgens ‘de regels der kunst’, zodat ontwikkelde kennis kan worden 
ingezet om de zorg te verbeteren. 
Hiermee sluit de Federatie aan bij het Lancet REWARD statement,  
te vinden op www.thelancet.com/campaigns/efficiency/statement. 
REWARD staat voor REduce research Waste And Reward Diligence.  

Het Standpunt Wetenschappelijke Integriteit is te  
vinden op: www.demedischspecialist.nl/integriteit.

slaan met die data. Dat is een goede ontwikkeling, 
waardoor selectief rapporteren van resultaten steeds 
moeilijker wordt.’

Een andere ontwikkeling is om promovendi een 
integriteitscursus te laten volgen, zoals bij het Erasmus 
MC gebeurt. Daarin leren deelnemers dat integriteit niet 
alleen over fraude gaat, maar dat het ook belangrijk is 
om de juiste, voor patiënten relevante onderzoeksvragen 
te stellen. Door deze ook methodologisch zo goed 
mogelijk te onderzoeken is de patiëntenzorg verder te 
helpen. Peeters: ‘Onderzoekers moeten zich realiseren 
wat het belang is van wetenschappelijke integriteit 
voor de patiënt. Medische wetenschap gaat over hoe 
je een patiënt beter kunt maken. Met zo’n cursus maak 
je vanaf het begin duidelijk hoe zorgvuldig onderzoek 
plaatsvindt. Jonge academici staan het meest onder 
druk om te publiceren, maar doen ook het meeste 
wetenschappelijke onderzoek.’

‘Wie een carrière in de wetenschap wil, moet zich 
focussen op de lange termijn’, meent Peeters. Wanneer 
hij zelf in de beoordelingscommissies zit, let hij op alle 
aspecten: het aantal publicaties en de impactfactor, 
maar ook de betrouwbaarheid van de data. ‘Medisch 
specialisten zitten in een klein wereldje. Publiceerden 
onderzoeksgroepen eerder resultaten die door andere 
groepen niet gereproduceerd kunnen worden, dan 
houd ik daar in mijn beoordeling rekening mee. Als 
onderzoeker en als onderzoeksgroep is het uiteindelijk 
essentieel om een goede reputatie te behouden.’ 

‘Eenzelfde onderzoek kan 
in Leiden wel door de 
toetsingscommissie komen en 
in Utrecht niet. Dat klopt niet’
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