
Eerlijke
Wetenschap



Wetenschap is me dierbaar

Wetenschapsmensen zijn me dierbaar

2 http://pixshark.com/i-love-science-wallpa
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–DeStandaard 14/03/15



–Shakespeare/Braeckman/Cornelis

“There’s something rotten
in the garden of Akademos” 
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Bedreiging

vertrouwen in wetenschap

volksgezondheid

wereldbeeld
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OPPORTUNISME
&CONJUNCTUREEL

OPPORTUNISME
&CONJUNCTUREEL

PLAGIAATPLAGIAAT

FALSIFICATIEFALSIFICATIE

FABRICATIEFABRICATIE
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• gegevens uitvinden,
• grafieken uitvinden,

• resultaten aanpassen,
• beeldmateriaal bewerken,
• negatieve resultaten verzwijgen,

• materiaal kopiëren (zonder ref.),
• knippen, plakken, herschikken (ref. onmogelijk maken)
• artikels lijmen (zonder ref.),
• artikels recycleren (zonder ref.),
• worstsnijden,

• onterecht co-auteur,
• forum shoppen,
• niet opdagen,
• trendsetten en surfen,
• politiek peer-reviewen, 
• belangenvermenging,
• etcetera.



Onmiskenbare fraude

• L. De Vos, M. Stone & P. Van Calster plegen plagiaat

• D. Stapel veinst experimenten

• S. Fujimura creëert 163 sites

• J. Sudbø bedenkt 900 patiënten

• D. Smeesters vergeet outliers

• J.H. Schön tekent diagrammen

• S. Kato photoshopt afbeeldingen
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Ruud Abma (2013)

• “Echte fraude is het werk van deviante enkelingen.”

• “Erger is het wanneer wetenschappers zich op 
massale schaal overgeven aan calculerend 
gedrag, wanneer intrinsieke motivatie voor het 
wetenschappelijk werk, als gevolg van de werking 
van belonings- en bevorderingssystemen, 
plaatsmaakt voor extrinsieke motivatie.”

• “Wanneer je mensen beloont voor 
slodderwetenschap, moet je niet verbaasd zijn als 
de hoeveelheid slodderwetenschap groeit.”
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Slordige wetenschap

• onzorgvuldig omgaan met data

• ongepaste keuze van methode

• haastige publicaties

• accidenteel plagiaat

diagram: incl. FFP

Survey by the Research on Research Integrity Program, n=3247, ranging 3 yrs. Martinson, B.C., Anderson, M.S. & de Vries, R. (2005) “Commentary. Scientists behaving badly.” Nature 435 (9) pp. 737-8.



De aard van het beestje

• “Hoe meer mensen bedrog plegen, des te normaler het lijkt 
om te frauderen. Hoe normaler het lijkt om te frauderen, des 
te meer mensen menen te moeten frauderen, louter om bij 
te blijven met de bedriegers.” (David Callahan)

• “Onder druk en voor de juiste prijs zetten mensen de 
integriteit op het spel.” (David Callahan)

• “Zelfs mensen die echt belang hechten aan eerlijkheid 
moeten zich ervan bewust zijn dat iedereen tot bedrog kan 
worden aangezet.” (Francesca Gino)
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Ba-Studenten @PXL

• “Om eerlijk te zijn: we frauderen, zoals iedereen.”

• “… als we zouden geweten hebben wat de impact is van fraude op 
wetenschap, maatschappij, onze carrières, onze vrienden … dan zouden 
we niet hebben gefoefeld. We zouden alvast eerst eens goed nadenken 
voor we zouden plagiëren en gegevens aanpassen.”
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–Bart Pattyn & Erik Storms (2012)

“Zover zijn we gekomen: de dingen die we 
doen, zijn niet echt koosjer,

maar ze zijn algemeen gangbaar.” 
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–Patrick Loobuyck (2013)

“In plaats van te 
publiceren in functie 

van de zoektocht 
naar waarheid,

wordt nu de waarheid 
geweld aangedaan 

om te kunnen 
publiceren.” 



Te veel

• ≥ 20,000 tijdschriften

• ≈ 1-2 mj artikels / jaar

• 50% gelezen, noch geciteerd
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–Frank Miedema (2014)

“Topbladen publiceren vooral over conventionele wetenschap of hypes.” 

wetenschap/topbladen-publiceren-vooral-over-conventionele-wetenschap-of-hypes~a3816479/



–Koenraad Brosens (DS 14/03/15)

“Om hun financiering veilig te stellen, moeten 
onderzoekers snel meetbare resultaten 

voorleggen. En dus bewandelen ze paden die 
bijna zeker tot succes leiden.” 
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@Francis Bacon (1620) / GC

“Goede #wetenschap
kost veel geld, tijd en moeite.” 
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François Englert (12/03/2015)
• “Fundamenteel onderzoek, 

noodzakelijk voor vooruitgang, 
kost tijd, geduld en 
vertrouwen.”

• “We zetten kortzichtig in op 
strategisch onderzoek dat 
louter dient om snel geld op te 
brengen.”

• “Publiceren is makkelijk als je in 
de mainstream blijft.”

• “Het huidige beleid doodt
creativiteit.”  

http://www.lepeuple.be
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– Martinson, Anderson & de Vries (2005)

“The modern scientist faces 
intense competition, and is 
further burdened by difficult, 
sometimes unreasonable, 

regulatory, social, and 
managerial demands. This 

mix of pressures creates 
many possibilities for the 

compromise of scientific 
integrity.” 
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– John Ryan (2012)

“Wetenschapsmensen overwegen de academie 
te verlaten omdat ze ondergewaardeerd

worden, naar een partner verlangen, de job 
niet kunnen combineren met het gezinsleven, 
kortom omdat ze een normaal leven willen.” 
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BregmanR.Correspondent



“Er moet een einde gesteld worden aan het 
overdreven competitieve sfeertje.” 
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Struisvogelpolitiek (1)

“Van de 1,6 miljoen artikels die wetenschappers jaarlijks produceren 
worden er 300 ingetrokken omwille van fraude. Dat is slechts 0,2% 
van alle publicaties. In vele beroepen zouden ze erg blij zijn met 
zulke cijfers!”
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Off the record

• “Ze wilden de name van bevriende proffen op het artikel, alhoewel 
die niets met het onderzoek hadden te maken. Eén van de twee 
oorspronkelijke auteurs werd zelfs geschrapt.” 

• “Er is fraude in onze faculteit. De decaan weet het, maar hij 
beschermt de fraudeurs. Er is te veel geld mee gemoeid.” 

• “Een week voor ik mijn doctoraat indiende, vroeg mijn promotor om 
wat gegevens aan te passen. Ik had geen keuze.”

• “Waarom is er zoveel fraude in de biomedische wetenschappen? 
Omdat mijn medewerkers denken dat een beetje fraude de zaak 
niet gaat maken. Er zullen geen doden vallen.”

28



Struisvogelpolitiek (2)

“Het ‘peer review systeem’ filtert alle fraude en gevallen van 
slordige wetenschap.”
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–Nature Neuroscience (2011)

“De helft van de gepubliceerde artikels in de 
neurowetenschappen vertonen statistische fouten.” 

–Nigel Hawkes (2012)

“De wetenschappelijke en medische literatuur is 
doorspekt met armzalige studies,
niet-reproduceerbare resultaten,

verborgen data en slordige fouten.” 
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Marx lacht ons uit

• De publicerende klasse blijft 
binnen het systeem omdat ze 
denken dat het onveranderbaar is.

• De academische overheden
behouden het systeem omdat het 
hen goed uitkomt en doen alsof 
het onveranderbaar is.
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–Bauke Kok (2014)

“De oorsprong van de problemen ligt in de 
incompatibiliteit tussen de 

politieke/economische doelen en de 
disciplines.” 

/universiteitsbestuur-ontdoet-zich-van-academische-verantwoordelijkheid/33



–anon. bij Bas Heijne (DS, 07/03/2015)

“De negatieve gevolgen van het denken in 
termen van kwantiteit in plaats van kwaliteit,

van controle in plaats van vertrouwen,
en van uniformering in plaats van 

creativiteit,
worden steeds meer zichtbaar,

zowel voor onderwijs als onderzoek.” 
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– Shamoo & Resnik (2002)

“Om een einde te stellen aan het wangedrag in 
de wetenschappen is het nodig het probleem bij 

de wortel aan te pakken en zowel onderwijs
als onderzoeksomgeving te hervormen.” 
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Oplossingen?

• Onderzoeksomgeving:

• people-management

• nadruk op kwaliteit

• kwalitatieve assessment van het individu

• kwantitatieve team-assessment

• Onderwijs:

• consequentialisme ipv. deontologie: waarom > wat

• wetenschapsfilosofie: begrijpen van wetenschap
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Op u komt het aan



Concreet?

• geen data weglaten

• geen schema’s bedenken

• geen absurde kennis genereren

• geen zelfplagiaat

• geen plagiaat

• geen onterecht co-auteurschap

• geen slordige wetenschap

• geen competitie



Wat wel?

• vanuit eigen interesse vertrekken

• waar wil ik een antwoord op? ⇰ motivatie!

• kies een geschikte methode om antwoorden te vinden

• hou data beschikbaar

• hou referenties bij

• eis blinde reviews (jij kent de referees niet)

• durf tegen de stroom in te zwemmen

• neem je tijd, laat je niet opjagen; laat je niet uitbuiten

• ga niet over één nacht ijs, ook al zijn de resultaten spectaculair

• verklik niet, maar sta ook geen mistoestanden toe

• ga voor eerlijke wetenschap
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“Eerlijke wetenschap is goede wetenschap.” 
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