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Discussie

  andere maat-
schappelijke velden en weten-

schapsterreinen doen zich binnen de
voedingswetenschappen ethische
dilemma’s voor. De geloofwaardig-
heid van de voedingswetenschappen
staat regelmatig onder druk wanneer
naast puur wetenschappelijke argu-
menten ook andere belangen meespe-
len. Dit gebeurt niet alleen bij voe-
dingskundigen werkzaam in het

wetenschappelijk onderzoek of op het
snijvlak van wetenschap en marketing
in het bedrijfsleven, maar ook voe-
dingskundigen werkzaam als voor-
lichter of beleidsambtenaar worden
met ethische dilemma’s geconfron-
teerd.

Om het vertrouwen van de consu-
ment, en uiteraard van belangheb-
bende partijen, in de voedingsweten-
schap te behouden, is het essentieel

dat voedingswetenschappers integer
handelen. Om deze reden is er binnen
de Nederlandse Academie van
Voedingswetenschappen (NAV) een
werkgroep Ethiek gevormd die zich
onder meer bezighoudt met het
opstellen van een gedragscode. Deze
gedragscode moet de leden een lei-
draad bieden om zorgvuldig en gewe-
tensvol te handelen en om correct om
te gaan met ethische dilemma’s. Met

behulp van een dergelijk instrument
kunnen situaties waarin integriteit en
onafhankelijkheid van voedingswe-
tenschappers in het geding komen
bespreekbaar gemaakt worden.

Ethisch verantwoord handelen
Voedingskundigen kunnen voor ethische dilemma’s komen te staan bij de uitvoering van hun

werk. Vooral jonge wetenschappers zijn kwetsbaar voor druk van boven of van buiten. Omdat de

voedingswetenschap meestal geen zwart-wit uitspraken kan doen, kan er gemakkelijk discussie

ontstaan over de interpretatie van onderzoeksresultaten en de vertaling van deze resultaten naar

de praktijk. Kan een specifieke gedragscode voor deze beroepsgroep een leidraad bieden voor

gewetensvol handelen en het omgaan met ethische dilemma’s in de praktijk? Hierover werd gedis-

cussieerd tijdens het voedingsforum Voeding en Ethiek van de Nederlandse Academie van

Voedingswetenschappen.
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Daarnaast wordt de bewustwording
van de eigen verantwoordelijkheid
voor ethisch verantwoorde beroeps-
uitoefening gestimuleerd.

Het NAV-forum Voeding en Ethiek
had tot doel de mening van de leden
te horen over de noodzaak van een
specifieke gedragscode voor voedings-
kundigen, naast de bestaande wet- en
regelgeving (zie tabel). Aan de hand
van vier fictieve casussen werd een
aantal in de praktijk herkenbare situ-
aties van moeilijke keuzes, belicht.

Geloofwaardigheid van beleid
Een jonge voedingskundige is juist
begonnen met zijn eerste baan als
beleidsmedewerker bij een ministerie.
Hij is projectleider van een publieks-
campagne voor een product ter preven-
tie van overgewicht, die op korte ter-
mijn van start gaat. De beleidsmede-
werker wil de campagne echter afbla-
zen omdat nieuw onderzoek heeft aan-
getoond dat het product mogelijk
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Zijn baas wil hier niets van weten. Het
uiten van deze twijfels zou het voor de
consument alleen maar ingewikkeld
maken en zou bovendien het draagvlak
voor de campagne ondermijnen.

NAV-leden zijn unaniem van
mening dat eventuele schadelijke
effecten voor de volksgezondheid
altijd kenbaar gemaakt moeten wor-
den. Als het om schadelijke effecten
gaat, is deze openheid er in
Nederland gelukkig ook. Als de
gezondheidsrisico’s minder duidelijk
zijn, is het van belang steun te zoeken
bij andere deskundigen om de onder-
zoeksgegevens goed op waarde te
kunnen schatten. Wanneer een
beleidsmedewerker meent dat de risi-
co’s onaanvaardbaar zijn, kan hij
overwegen de opdracht terug te geven
aan de leidinggevende. Voor jonge
voedingskundigen kan de angst voor
mogelijk baanverlies in zo’n geval
zwaar wegen. Hierbij moet de voe-

dingskundige dus een afweging
maken tussen de inschatting van het
belang van de volksgezondheid aan
de ene kant, en eigen carrièreperspec-
tieven aan de andere kant.

Wie betaalt bepaalt?    Een jonge
onderzoeker heeft onderzoeksresultaten
verkregen die ongunstig zijn voor de
financierder van het onderzoek. Zij wil
ze toch publiceren, tegen de zin van
haar promotor in. Deze wil de finan-
cierder niet afschrikken aangezien er
signalen zijn dat hij een groot vervolg-
onderzoek gaat financieren. De promo-
tor stelt de onderzoeker voor dat zij dit
vervolgtraject, als post-doc, gaat trek-
ken.

De promotor is en blijft, volgens de
aanwezigen, eindverantwoordelijk
voor correcte informatieverstrekking.
Hij heeft destijds de onderzoeksopzet
goedgekeurd en moet nu dus ook de
resultaten publiceren, ongeacht of
deze wenselijk of niet wenselijk zijn.
Doet hij dit niet dan komt zijn eigen
integriteit in het geding.

De junior-onderzoeker staat voor de
lastige keuze van integer handelen
aan de ene kant, en een meer per-
soonlijk belang in de vorm van een
postdoc-baan aan de andere kant. Er
moet te allen tijde worden voorko-
men dat junior-onderzoekers op deze
wijze in de knel komen te zitten en
geïsoleerd raken. Zij hebben steun
nodig van hun directe collega’s, die
als zogenaamde peers kunnen optre-
den. Daarvoor is een cultuur van
openheid in de werksituatie, met
ruimte voor discussies over dergelijke
dilemma’s, noodzakelijk.

Senior-onderzoekers kunnen meest-
al genoeg gezag uitoefenen richting
de opdrachtgever. Zij kunnen eisen
dat de financierder van het onderzoek
geen inspraak heeft in het al dan niet
publiceren van resultaten. Hier moe-
ten voorafgaand aan het onderzoek
duidelijke afspraken over worden

gemaakt.
Behalve selectief publicatiebeleid,

ligt er voor onderzoekers een valkuil
wat betreft zogenaamde datamassage.
Gedurende het onderzoek wordt
(onbewust) druk uitgeoefend waar-
door resultaten soms langzaam in
een, voor de financierder, interessante
richting worden gedrukt.
Datamassage kan uiteindelijk wel lei-

den tot publicatie, maar bij de resul-
taten moeten dan vraagtekens worden
gezet.

Commercieel belang   In een voe-
dingsmiddelenbedrijf ontstaat discussie
tussen een voedingskundige van de
research & development afdeling en
een marketeer. De marketeer wil een
nieuw product lanceren met een voe-
dingsclaim waarvan de wetenschappe-
lijke onderbouwing nog onvoldoende is.
Hij heeft hiervoor al een reclamecam-
pagne bedacht die onder meer bestaat
uit een congres waarin de voedingskun-
dige de wetenschappelijke onderbou-
wing van de claim uiteen moet zetten.
De voedingskundige uit zijn twijfels
over de onderbouwing aan de marke-
tingdirecteur. Deze laat blijken dat hij
toch graag wil beginnen met de cam-
pagne, temeer omdat bij uitstel de con-
current het bedrijf voor zou kunnen
zijn.

Het voornaamste belang van een
bedrijf is commercieel en om die
reden heeft marketing vaak het laatste
woord. Toch is een voedingsmidde-
lenproducent absoluut niet gebaat bij
een te vroege lancering van een nieuw
product en dus weegt de mening van
een voedingskundige zeker zwaar.
Om te voorkomen dat een discussie
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over de wetenschappelijke onderbou-
wing plaatsvindt op momenten van
grote druk, zoals bij de lancering van
een nieuw product, is het belangrijk
dat binnen het bedrijf voortdurend
informatie-uitwisseling, in simpele
taal, plaatsvindt tussen marketeers en
voedingskundigen. Daarnaast moeten
voedingskundigen proberen alterna-
tieven aan te bieden aan de marke-
teers. Hierbij staat de veiligheid van

een product altijd voorop. Een juiste
bewoording van claims is hierbij
essentieel en claims mogen absoluut
niet misleidend zijn. Aangezien de
voedingswetenschap geen wetenschap

is die altijd zwart-wit uitspraken kan
doen, zijn discussies over wat wel of
niet aanvaardbaar is soms niet te ver-
mijden. Gelukkig zijn er sinds vorig
jaar wel afspraken in EU-verband
over criteria waaraan de wetenschap-
pelijke onderbouwing van claims
moet voldoen (PASSCLAIM-pro-
ject1).

Media-optreden    Een voedingson-
derzoeker wordt gevraagd of zij diezelf-
de avond in een televisieprogramma
wil reageren op de resultaten van de
meta-analyse die zij zojuist heeft gepu-
bliceerd. De resultaten staan echter
haaks op één van de adviezen van de
Gezondheidsraad en het Voedingscen-
trum.

De algemene reactie uit de zaal op
deze situatie is om alleen op zo’n ver-
zoek in te gaan als de onderzoeker
zich degelijk kan voorbereiden. Het is

nodig informatie te achterhalen over
het type programma en de reden
waarom juist deze resultaten interes-
sant zijn, vooral omdat de resultaten
afbreuk kunnen doen aan de voor-
lichtingsboodschap van het
Voedingscentrum en de geloofwaar-
digheid van de voedingswetenschap
kunnen aantasten. De voedingskundi-
ge moet zich dus niet laten overvallen
en zich zeker niet laten uitspelen. Het
is goed om vooroverleg te hebben
met andere betrokkenen van bijvoor-
beeld de universiteit, vanuit de com-
municatie, uit de voorlichting of met
beleidsmakers. Tegenwoordig wordt al
veel gepubliceerd op basis van abs-
tracts, waardoor het voor voorlichters
lastig wordt om te reageren. Het is
belangrijk om de nieuwe resultaten
altijd in de juiste context te kunnen
plaatsen. Wel wordt gewaarschuwd
voor een al te genuanceerd standpunt.
Zodra de media dat in de gaten krij-
gen, gaan ze naar een partij met een
meer uitgesproken mening.

Aan de andere kant geldt dat onder-
zoekers het aan de maatschappij ver-
plicht zijn om hun onderzoeksresul-
taten openbaar te maken. Ook voor
de betrokken universiteit is het, in de
strijd om aankomende studenten,
interessant publiciteit te zoeken met
(spectaculaire) onderzoeksresultaten.

Ook bij deze casus blijkt dat jonge
onderzoekers kwetsbaar zijn.
Gerenommeerde onderzoekers kun-
nen eisen stellen aan programmama-
kers, jonge onderzoekers kunnen dit
nog niet.

Specifieke gedragscode?    De cen-
trale vraag van de bijeenkomst was of
er een specifieke NAV-gedragscode
moet komen. De voedingswetenschap
beslaat een breed terein. Het opzetten,
uitvoeren en interpreteren van onder-
zoek is één van de werkterreinen.
Daarnaast werken veel voedingswe-
tenschappers aan de vertaalslag van
onderzoeksgegegevens naar prakti-
sche toepassingen in diverse sectoren,
zoals beleid, voorlichting, product-
ontwikkeling/marketing en de media.
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Dit maakt hen kwetsbaar voor subtie-
le beïnvloeding. Waar het in de far-
maceutische industrie ondenkbaar is
dat marketeers het laatste woord heb-
ben, en zij altijd onder verantwoor-
ding staan van een medisch directeur,
is dat in de voedingswetenschap min-
der duidelijk. Voeding (eten) is een
belangrijk onderdeel van de
Nederlandse cultuur. ‘Iedereen eet,
dus iedereen weet er iets van of denkt
er iets van te weten!’ Daarnaast heb-

ben de voedingswetenschappen een
sterke link met de volksgezondheid.
Dit maakt dat uitspraken over voe-
dingsonderzoek vaak erg gevoelig lig-
gen.

Voor de uitvoering van wetenschap-
pelijk onderzoek zijn er diverse rege-
lingen en codes. Deze geven echter
weinig richtsnoer voor de dilemma’s
die zich kunnen voordoen bij de vert-
aling van de wetenschap naar de
praktijk. Een specifieke NAV-gedrags-

code zou hier invulling aan kunnen
geven. Een gedragscode zal vooral
voor jonge voedingskundigen een
steun in de rug kunnen zijn. Bij ver-
dere uitwerking van de code zullen
per sector specifieke aandachtspunten
aan bod moeten komen. Ook zullen
regelmatig ondersteunende activitei-
ten moeten worden georganiseerd,
zodat ethische kwesties uit de prak-
tijk openlijk kunnen worden 
besproken.
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Websites met informatie over ethische aspecten van biomedisch onderzoek
Wettelijke regelingen

Nederlandse wetgever Wet medisch-wetenschappelijk De WMO is op 1 december 1999 in werking getreden met als www.ccmo.nl

onderzoek met mensen (WMO) belangrijkste doel bescherming te bieden aan proefpersonen 

die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

De bepalingen van de WMO sluiten aan bij de Europese eisen 

t.a.v. ‘good clinical practice’. 

Wet bescherming Persoonsgegevens Van kracht sinds september 2001 www.cbpweb.nl/indexen/

ind_wetten_zelfr_wetten.shtml

Richtlijnen en gedragscodes

World Medical Association Verklaring van Helsinki: ‘Ethical Voor het eerst gepubliceerd in 1964, met als doel richtinggevend te zijn www.wma.net/e/policy/b3.htm

Principles for Medical Research op het gebied van ethische principes voor artsen en andere betrokkenen www.ccmo.nl

Involving Human Subjects’ bij medisch onderzoek. 

Vereniging van Nederlandse Nederlandse Gedragscode Gedragscode van toepassing op wetenschapsbeoefening aan alle www.vsnu.nl

Universiteiten Wetenschapsbeoefening Nederlandse universiteiten. In deze code zijn 5 principes van goed

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek uitgewerkt, nl. zorgvuldigheid, 

betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid.

Federatie van Medisch Code Goed Gedrag en Code Gedragscode, goedgekeurd door het College Bescherming www.fmwv.nl

Wetenschappelijke Verenigingen Goed Gebruik Persoonsgegevens

Council for International International Ethical Guidelines for In 2002 opgesteld in samenwerking met de WHO www.cioms.ch/frame_guidelines_

Organizations of Medical Biomedical Research Involving nov_2002.htm

Sciences Human Subjects

Institute of Food Science & Code of Professional Conduct; Individual Guidelines with respect to (among others): Wholesomeness www.ifst.org/code.htm

Technology Ethical Practices and Professional of Food; Relations with the Media; Confidentiality of Information;

Conduct Conflicts Involving Professional Ethics;  Scientific Issues and Food 

Promotion; Responsibilities Towards the Environment; Responsibility 

to the Profession. 

Registratie van klinische studies

Nederlands Cochrane Centrum Om in aanmerking te komen voor publicatie in een aantal medische www.trialregister.nl

vaktijdschriften, moeten alle interventiestudies bij mensen worden 

geregistreerd voorafgaand of tijdens de werving van proefpersonen 

(sinds juli 2005). 

US National Institute of Health www.clinicaltrials.gov

Science Navigation Group of biomedical publishing companies www.controlledtrials.com

Publicaties

Koninklijke Nederlandse Academie Wetenschap Wetenschap op bestelling; over de omgang tussen wetenschappelijke www.knaw.nl/publicaties/pdf/

onderzoekers en hun opdrachtgevers 20051083.pdf

Koeman JH et al. Wetenschappelijk onderzoek: dilemma’s en verleidingen. www.knaw.nl/publicaties/pdf/

Amsterdam: KNAW, 2005 20041076.pdf
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