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Wetenschapsfraude: keer het tij

Would I lie to you?

Wetenschap moet objectief zijn en mag zich alleen beroepen op 

wat empirisch controleerbaar is. Maar het zijn mensen die aan 

wetenschap doen. Met menselijke kantjes en onvolmaaktheden. 

De druk om te publiceren is wellicht groter dan ooit en drijft 

sommigen tot bedenkelijke onderzoekspraktijken: van min of 

meer bewuste fouten tegen de statistiek tot regelrechte fraude. 

Artikels zonder significante resultaten geraken nu eenmaal 

nog moeilijk gepubliceerd. Twee Leuvense professoren, Gert 

Storms, gewoon hoogleraar aan de faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen, en Bart Pattyn, hoogleraar 

aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en directeur van 

het Overlegcentrum voor Ethiek, brachten het probleem van 

wetenschapsfraude recent nog onder de aandacht tijdens een 

publiek debat van de universitaire denktank Metaforum. 

Speciaal voor De Psychiater zoomt Gert Storms in een 

persoonlijk gesprek verder in op deze problematiek.

Onderzoek naar onderzoek
De meest extreme gevallen van wetenschapsfraude halen de 

pers. Zo was er in 2005 het schandaal rond de Zuid-Koreaanse 

dierenarts Hwang Woo-Suk. Hij had wereldfaam verworven 

voor het clonen van humane stamcellen maar bleek data 

te hebben vervalst. Recenter en dichter bij huis was er het 

schandaal rond de Nederlandse hoogleraar sociale psychologie 

Diederik Stapel, die toegaf jarenlang systematisch data te 

hebben gefabriceerd. ‘Toch zijn er ook gevallen bekend waarbij 

het niet meteen duidelijk is of de onderzoeker echt bewust in 

de fout ging’, zegt Storms. ‘Zo deed de Amerikaanse sociaal 

psycholoog Daryl Bem in 2011 grote controverse ontstaan door 

een artikel waarin hij bewijzen aanvoerde voor het bestaan 

van helderziendheid1. Naar aanleiding van alle heisa gingen 

drie onderzoekers de uitdaging aan om Bems onderzoek te 

herhalen2. Het bleek niet repliceerbaar te zijn, omdat Bem 

heuse methodologische fouten had gemaakt. Terwijl het artikel 

toch door de publicatiefilter van een gerenommeerd tijdschrift 

was geraakt!’ De algemene opvatting dat wetenschap zichzelf 

corrigeert, bleek dus eens te meer een lege doos te zijn. Niet 

echt verwonderlijk volgens Storms, want in de psychologie, 

bijvoorbeeld, is slechts één procent van alle onderzoek 

replicatie-onderzoek. Het voorval met Bem wakkerde in 

elk geval het onderzoek aan naar onderzoekspraktijken die 

zich beroepen op statistiek. En door het recente schandaal 

rond Stapel kwam dit onderzoek naar onderzoek nog in een 

stroomversnelling. Steeds meer wetenschappelijke tijdschriften 

en symposia brachten wetenschapsfraude al onder de aandacht. 

‘En heel terecht’, zegt Storms beslist. ‘Het tij móet keren.’

Too good to be true
Naar aanleiding van zijn meta-analyse van bevragingen bij 

onderzoekers van verschillende disciplines rapporteerde de 

Brit Daniele Fanelli al in 2009 verontrustende bevindingen 

rond wetenschapsfraude3. Volgens zijn onderzoek heeft 

ongeveer twee procent van de wetenschappers naar eigen 

zeggen al eens onderzoeksdata gefabriceerd, vervalst of 

gewijzigd. En onderzoekspraktijken die zich meer in de grijze 

zone bevinden van wat kan en niet kan, werden door – maar 

liefst – 34 procent toegepast. Terwijl dit laatste percentage nog 

een schromelijke onderschatting is, volgens de Amerikaanse 

Leslie John die in 2012 de resultaten van een bevraging bij 

ruim 2.000 onderzoekspsychologen publiceerde4. Volgens 

John maakt ruim de meerderheid van de wetenschappers zich 

wel eens schuldig aan bedenkelijke onderzoekspraktijken. Zo 

blijkt onder meer dat de helft van de wetenschappers alleen de 

experimenten met verhoopte resultaten in artikels rapporteren. 

De experimenten die geen significante resultaten opleveren, 

verdwijnen ‘in de schuif” – vandaar de term file drawer problem. 

‘Ook dit is een vorm van fraude’, meent Storms. ‘Want men 

vertelt niet het héle onderzoeksverhaal. En dat is voor de lezer 

louter op basis van de gepresenteerde gegevens heel moeilijk 

te doorzien. Tenzij hij de opsporingstechniek beheerst die de 

Amerikaan Gregory Francis hiervoor bedacht5. Maar dat is 

helaas een uiterst complexe techniek, waarvoor je al vrij sterk 

statistisch onderlegd moet zijn.’

Voodoo-correlaties
Toch zijn niet alle bedenkelijke onderzoekspraktijken zo 

moeilijk te ontmaskeren. Zo trok de Amerikaan Harold 

Pashler de aandacht op tal van high-profile studies waarin 

wel erg hoge (meer bepaald 0.8 en hoger) correlaties werden 

Wetenschapsfraude geraakt vooral in subtiele vormen 

– met af en toe flagrante uitschieters – steeds dieper 

geworteld in de onderzoekswereld. Het tij móet 

keren, pleit KU Leuven-professor Gert Storms.
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gerapporteerd tussen enerzijds metingen via bevragingen rond 

persoonlijkheid en emotie, en anderzijds fMRI-metingen6. 

Pashlers team toonde aan dat de gerapporteerde correlaties 

hoger lagen dan statistisch mogelijk is, aangezien beide 

meetmethoden een beperkte betrouwbaarheid hebben. Ruim 

de helft van de auteurs van de onderzochte artikels gaven 

toe dat ze voor elke individuele voxel de correlatie hadden 

berekend en alleen de gemiddelden van die voxels hadden 

gerapporteerd die de vooropgestelde drempels overschre-

den. ‘Zulke niet-onafhankelijke analyse van data resulteert 

uiteraard niet in een waarheidsgetrouwe voorstelling én leidt 

mogelijk tot conclusies met weinig wetenschappelijke waarde’, 

zegt Storms. ‘Want als je vertrekt van een massa data zoals bij 

fMRI-metingen, zullen er altijd wel data zijn die, louter door 

toeval, heel sterk met andere data correleren. Het komt er dus 

op aan om op een correcte manier data te reduceren. Hiervoor 

bestaan eerlijke technieken, waarbij de bijdrage van álle data in 

rekening wordt gebracht.’

Niet gluren!
Een andere ongeoorloofde, maar volgens Leslie John door 

maar liefst 55 procent van de wetenschappers toegepaste 

onderzoeksmethode is data peeking. Die bestaat erin dat je 

tijdens je onderzoek regelmatig naar je data gluurt om na te 

gaan of je resultaten al significant zijn. Is dat het geval, dan 

stop je met het verzamelen van data. In het andere geval ga 

je door, tot je een p-waarde bekomt die kleiner is dan de 

drempelwaarde, 0.05 bijvoorbeeld. ‘Alleen is het dan maar de 

vraag of de p-waarde effectief kleiner is dan 0.05, want je kunt 

ook met een toevalstreffer te maken hebben’, zegt Storms. ‘Het 

is dus best mogelijk dat de reële p-waarde heel ver af ligt van die 

0.05. Dat blijkt in elk geval uit tal van simulatiestudies. Wil je 

het eerlijk spelen, dan laat je je niet tot data peeking verleiden. 

Doe een power-analyse, leg een steekproefgrootte vast, en kijk 

pas na afloop van je onderzoek naar je data.’

Ook het weglaten van onderzochte condities en variabelen 

om je studie ogenschijnlijk mooier en consistenter te maken, 

zijn onderzoekspraktijken die vaak worden toegepast maar 

niet helemaal koosjer zijn. ‘Hetzelfde geldt voor het niet 

rapporteren van betwistbare outliers’, zegt Storms. ‘Een 

praktijkvoorbeeld: men meet de reactietijd van proefperso-

nen. Het protocol schrijft voor dat dit in optimale omstandig-

heden gebeurt. Er mag bijvoorbeeld geen deur opengaan of 

het experiment is verstoord. Na afloop ziet de onderzoeker 

een resultaat dat niet aan zijn verwachtingen voldoet. In de 

veronderstelling “dat er wel een deur zal zijn opengegaan” 

schrapt hij bepaalde observaties. Terwijl het niet uitgesloten 

is dat deze observaties wél relevant zijn. Vermeldt hij deze 

schrapping niét bij zijn conclusies, dan verliest hij als 

wetenschapper aan integriteit.’

Hoe het tij keren?
Storms is ervan overtuigd dat het leeuwendeel van de 

onderzoekers die zich bezondigen aan bedenkelijke 

onderzoekspraktijken te goeder trouw zijn en zich hiervan dus 

niet bewust zijn. ‘Maar dat betekent ook dat zij zulke fouten 

in artikels van collega’s niet opmerken’, zegt Storms. ‘Terwijl 

ze er mogelijk wel op voortbouwen in eigen onderzoek of 

klinische studies. Vandaar mijn pleidooi om onderzoekers in 

spe nog tijdens hun academische opleiding veel grondiger te 

scholen in methodologie. Zonder de ijdele hoop te koesteren 

dat ze allemaal data-detectives kunnen worden zoals Uri 

Simonsohn’ (Amerikaans psycholoog die de wetenschaps-

fraude van de Vlaming Dirk Smeesters, marketinghoogle-

raar aan de Rotterdamse Erasmusuniversiteit, aan het licht 

bracht, red).

Ook een centrale, gesloten databank van de universiteit 

waar onderzoekers al hun data moeten opslaan, eenmaal 

hun onderzoek door de ethische commissie is aanvaard, zou 

volgens Storms wetenschapsfraude indijken. ‘Alle inlogs en 

wijzigingen worden dan geregistreerd, wat de drempel om 

te gaan knoeien met data verhoogt’, verduidelijkt hij. ‘En 

is er ooit sprake van fraude, dan kunnen onafhankelijke 

experts alles grondig napluizen op basis van de originele data. 

Die kunnen dan ook niet meer “per ongeluk” verloren zijn 

gegaan “door een gecrashte harde schijf” of “brand”. En het 

kan evenmin “te veel tijd vragen om ze bij elkaar te zoeken”. 

Excuses die, terecht of onterecht, maar in elk geval opvallend 

veel worden aangehaald wanneer voor verificatiedoelein-

den om data wordt verzocht, zo blijkt uit een studie van de 

Nederlander Jelte Wicherts7. Wicherts stelde bovendien vast 

dat de artikels van de auteurs die niet bereid waren om hun 

data af te staan, opvallend méér fouten in de rapportering van 

statistische resultaten bevatten.’

De he l f t  van  de  wetenschappers 

rappor teer t  in  a r t i ke l s  a l l een  de 

exper imenten  met  verhoopte  resu l ta ten

Gert Storms: ‘We moeten onderzoekers in spe nog tijdens hun 
academische opleiding veel grondiger scholen in methodologie’
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Druk verlagen
Het ultieme wapen in de strijd tegen wetenschapsfraude 

is volgens Storms een verlaging van de publicatiedruk. 

Hij verduidelijkt: ‘Jonge onderzoekers grijpen naast een 

postdoc als ze voor het beëindigen van hun doctoraat niet 

een minimaal aantal artikels in gerenommeerde tijdschriften 

hebben gepubliceerd. Maar ook oude rotten in het vak moeten 

een waanzinnig publicatietempo aanhouden om hun aanzien 

als expert niet te verliezen. Wordt onderzoek door externe 

belanghebbenden, zoals de farma-industrie, gesponsord, dan is 

de druk misschien nog groter. En mensen die onder druk staan, 

gaan nu eenmaal trucs verzinnen om hiermee om te gaan. 

Het is uiteraard maar de vraag of en hoe we de publicatiedruk 

kunnen verlagen, wat dan ook wereldwijd moet gebeuren.’

Storms hoopt in elk geval dat de publicatiedruk en wetenschaps-

fraude nog meer aandacht krijgen in debatten en op symposia. 

‘Ook uitgevers van tijdschriften kunnen bijdragen tot meer 

transparantie door zich duidelijker uit te spreken over de 

oorzaak van terugtrekkingen van artikels’, besluit Storms. Want 

uitgevers gebruiken hiervoor nog al te vaak ondoorzichtige of 

niet-informatieve meldingen, zo blijkt uit een recente studie van de 

Amerikaan Ferric Fang8. Fang onderzocht de reden van terugtrek-

king voor ál de 2047 biomedische en life-science artikels die tot 

op 3 mei 2012 door PubMed werden teruggetrokken. Maar liefst 

43 procent van alle terugtrekkingen bleken volgens Fangs analyse 

aan fraude of vermoedelijke fraude zijn toe te schrijven. En het 

ging hierbij niet om subtiele fraude ‘in de grijze zone’, maar om 

datafalsificatie of -fabricatie. Ook stelde Fang vast dat het aandeel 

wetenschappelijke artikels die om fraude werden teruggetrokken 

sinds 1975 is vertienvoudigd. Storms besluit: ‘Wetenschapsfraude 

is dus duidelijk een niet te miskennen en groeiend probleem dat 

de aandacht verdient van al wie de wetenschap een warm hart 

toedraagt én belastingsgeld goed besteed wilt zien.’ !
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