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kan ook een korte beschrijving zijn van de  
belangrijkste bevindingen via internet, bij-
voorbeeld via een openbaar trialregister zoals 
www.trialregister.nl of www.clinicaltrial.gov. 

Wetenschappelijk belang
De ethische argumenten voor publicatie zijn 
erg krachtig en rechtvaardigen daarmee het 
artikel in de Verklaring van Helsinki. Proefper-
sonen mogen slechts in onderzoek worden 

publicatieplicht: ook van negatieve  
onderzoeksresultaten 

Dr. Annique Lelie, lid van de medisch-ethi-
sche toetsingscommissie van Wageningen 
Universiteit en van de Commissie Mensge-
bonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen

De Medisch Ethische Toetsingscommissie 
(METC) beoordeelt wetenschappelijk 
onderzoek en ziet er op toe dat 
onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. 
Academische onderzoekers zijn 
vanzelfsprekend geïnteresseerd in 
publicatie van die resultaten. Maar 
sponsoring door het bedrijfsleven leidt vaak 
tot een discussie over de voorwaarden 
waaronder dit gaat gebeuren. Belangrijkste 
dilemma: opdrachtgevers willen alleen 
publiceren als hun genees- of voedings-
middel goed uit het onderzoek komt. 

Bij voedingsmiddelen moeten we bij publica-
ties vooral denken aan het promoten van een 
product met een bepaalde gezondheidsclaim. 
Bij neutrale of negatieve resultaten willen op-
drachtgevers van wetenschappelijk onder-
zoek liever geen publicatie omdat dit slecht 
zou zijn voor hun naamsbekendheid. Een be-
kend argument dat ook door de farmaceuti-
sche industrie nogal eens naar voren wordt 
gehaald. In het geval van voedingsmiddelen 

geldt dit argument nog sterker, omdat ver-
koop van voedingsmiddelen sterk afhankelijk 
is van beeldvorming bij de consument. Enke-
le opeenvolgende nieuwsberichten over een 
onderzoek dat niets oplevert kan een pro-
duct, een merk, maar ook het achterliggende 
concern een negatief beeld bezorgen, wat 
rechtstreeks gevolgen heeft voor de verkoop. 

publiceren moet
Ook onderzoekers zelf blijken niet altijd geïn-
teresseerd in publicatie van neutrale of on-
gunstige resultaten, vooral als zij onderzoek 
doen voor betalende opdrachtgevers. Zij be-
nutten hun tijd liever voor nieuw (commer-
cieel) onderzoek en zijn bovendien bang dat 
het publiceren van neutrale of negatieve re-
sultaten in een wetenschappelijk tijdschrift 
moeizaam is. Kortom, voor zowel onderzoe-
ker als opdrachtgever blijken de commerciële 
belangen soms zwaarder te wegen dan de 
wetenschappelijke. In de Verklaring van Hel-
sinki staat hierover een duidelijke passage 
(zie kader). Auteurs, redacteuren, (onderzoe-
kers) en uitgevers zijn ethisch gezien ver-
plicht zowel positieve als neutrale of negatie-
ve onderzoeksresultaten te publiceren. 
Kortom, publiceren moet. Dit hoeft niet per 
se een artikel in een tijdschrift te zijn, maar 

‘Proefpersonen mogen slechts in onderzoek 
worden betrokken als hiermee een 

wetenschappelijk belang gediend is’
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niet onder de Wet Mensgebonden Onderzoek 
(WMO), zoals dat wel geldt voor voedings- of 
cosmetica-onderzoek met een (medisch-) 
wetenschappelijk doel. De noodzaak tot pu-
bliceren is bij onderzoek zonder (medisch-)
wetenschappelijk doel noch juridisch noch 
moreel sterk aanwezig, omdat er niet direct 
maatschappelijk relevante uitkomsten te  
verwachten zijn. Blijft uiteraard gelden dat  
de huidige en toekomstige proefpersonen  
beschermd moeten worden tegen onnodig 
gevaar of belasting. Gezien het afwezige we-

betrokken als hiermee een wetenschappelijk 
belang gediend is. Het wetenschappelijk be-
lang is aanwezig indien het onderzoek leidt 
tot ‘nieuwe inzichten op het gebied van de 
medische wetenschap’ (Wet Mensgebonden 
Onderzoek (WMO), artikel 3). Hierbij moeten 
we de term ‘medisch’ ruim interpreteren in 
die zin dat vaak ook voedingswetenschappe-
lijk en psychologisch onderzoek hieronder 
valt. Deze nieuwe inzichten kunnen alleen 
worden verkregen als het onderzoek voldoen-
de deugdelijk is opgezet. Om dit te borgen is 
eveneens in artikel 3 van de WMO gesteld dat 
het onderzoek ‘voldoet aan de eisen van een 
juiste methodologie’. 
Bovendien kunnen de resultaten van onder-
zoek slechts tot nieuwe wetenschappelijke in-
zichten leiden indien deze openbaar worden 
gemaakt. Een aanwezig wetenschappelijk be-
lang, een juiste methodologie en openbaar-
making vormen samen een van de belangrijk-
ste garanties dat proefpersonen niet onnodig 
in wetenschappelijk onderzoek betrokken 
worden. 
Ook zou, zonder openbaarmaking, een reëel 
gevaar bestaan dat in de toekomst opnieuw 
proefpersonen worden blootgesteld aan een-
zelfde onderzoek. De voedingsindustrie heeft 
hier dus mogelijk een probleem als zij weten-
schappelijk onderzoek doet en er komt onver-
hoopt niet uit wat zij had gehoopt. Ook voor 
medisch-ethische toetsingscommissies kan 
het problematisch zijn als ze weten dat publi-
ceren niet het belangrijkste doel is van de on-
derzoekers. Hoe streng moeten we zijn? Is 
het vragen van extra aandacht voor dit punt 
voldoende of moet men garanties eisen?

Zonder Wetenschappelijk doel
Ik betwijfel of het publicatieprobleem werke-
lijk zo groot is als hiervoor geschetst. Ten eer-
ste geldt de vereiste van openbaarmaking 
voor alle commercieel-wetenschappelijk on-
derzoek, dus ook voor de concurrent, wat di-
rect zorgt voor een gelijkwaardige positie. Bo-
vendien blijkt het achterhouden van 
informatie, zeker als dat tegen internationale 
ethische kaders ingaat, vaak enorm schade-

lijk voor bedrijven als dit later uitkomt. Geluk-
kig zijn er steeds meer bedrijven waar niet al-
leen commerciële belangen meetellen, maar 
ook ethisch gedrag hoog wordt gewaardeerd. 
Enige nuancering voor de stelling ‘publiceren 
moet’ kan wel aangebracht worden voor on-
derzoek zonder enige wetenschappelijke 
doelstelling. Hierbij moeten we denken aan 
smaakonderzoek bij voedingsproducten of 
onderzoek naar de aangenaamheid van cos-
metica zonder dat hierbij een gezondheids-
claim aan de orde is. Dit soort onderzoek valt 

Verklaring van helsinki over publicatieplicht

‘authors, editors and publishers all have ethical obligations with regard to the pu-
blication of the results of research. authors have a duty to make publicly available 
the results of their research on human subjects and are accountable for the com-
pleteness and accuracy of their reports. they should adhere to accepted guideli-
nes for ethical reporting. negative and inconclusive as well as positive results 
should be published or otherwise made publicly available. sources of funding, in-
stitutional affiliations and conflicts of interest should be declared in the publicati-
on. reports of research not in accordance with the principles of this declaration 
should not be accepted for publication.’ 
(declaration of Helsinki, october 2008, article 30)

onderzoekers blijken ook zelf niet altijd geïnteresseerd in publicatie van 

neutrale of ongunstige resultaten, vooral als zij onderzoek doen voor 

betalende opdracHtgevers.
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voor goed ontwikkelde ethische kaders zoals 
de Verklaring van Helsinki. Kortom, ook hier 
geldt: publiceren moet! 
De CCMO heeft het ethische kader van de 
Verklaring van Helsinki inzake publicatie-
plicht voor het Nederlandse wetenschappelijk 
onderzoek opgepakt en omgezet in een state-
ment ten aanzien van publiceren en in een 
richtlijn voor de beoordeling van onderzoeks-
contracten.
‘De resultaten van wetenschappelijk onderzoek 
met mensen dienen zonder beperking openbaar 
gemaakt te worden. Alle betrokken partijen 
moeten zich hier rekenschap van geven’  
(CCMO-statement publicatiebeleid 2002).

En:

‘In de overeenkomst mogen geen onredelijke be-
perkingen zijn opgenomen ten aanzien van de 
openbaarmaking van de resultaten van het  
onderzoek’ (CCMO-richtlijn beoordeling  
onderzoekscontract, artikel 3). 

Zowel de Verklaring van Helsinki als het 
statement en de richtlijn van de CCMO, vor-
men strikt genomen geen juridisch bindende 
uitspraken.  
Gezien de zware ethische argumenten zal 
echter geen METC onderzoek goedkeuren dat 
zich aan deze ethische kaders onttrekt. Een 
METC is immers in de eerste plaats een ethi-
sche commissie en geen juridische. 

De auteur publiceert dit artikel op persoonlijke 
titel, maar bedankt de leden van de METC-WU 
voor hun kritische commentaar. 

tenschappelijke belang mag genoemd onder-
zoek daarom alleen plaatsvinden als er voor 
de proefpersonen slechts zeer geringe of 
geen risico’s aan verbonden zijn en ook de 
belasting mag niet hoog zijn. Bovendien krij-
gen proefpersonen bij dit soort onderzoek 
vaak een redelijke vergoeding.
Dit alles maakt dat hier in de eerste plaats 
sprake is van wederzijdse dienstverlening op 
basis van een overeenkomst. Zowel produ-
centen van voedingsmiddelen of cosmetica 
als proefpersonen staat het vrij dergelijke 
contracten met elkaar te sluiten, zelfs al zou 
het gaan om een herhaling van onderzoek 
dat al elders heeft plaatsgevonden. Feit is wel 
dat proefpersonen in dergelijk onderzoek  
juridisch veel minder beschermd zijn, dan bij 
(al dan niet commercieel) onderzoek met een 
wetenschappelijke doelstelling; niet in het 
minst omdat ethische toetsing van dergelijk 

onderzoek niet verplicht is. Hier ligt nog een 
taak voor de wetgever.

ethische kaders
Naast het publiceren van onderzoeksresulta-
ten geldt in Nederland inmiddels nog een an-
dere publicatieverplichting, namelijk de publi-
catie van het voorgenomen wetenschappelijk 
onderzoek via het trialregister van de Centra-
le Commissie Mensgebonden Onderzoek 
(CCMO). Iedere studie die sinds november 
2009 wordt ingediend, wordt opgenomen in 
dit openbare register. De voedingsmiddelen-
industrie zal dit niet altijd wenselijk vinden 
uit concurrentieoverwegingen. De ontwikkel-
tijd van nieuwe voedingsmiddelen is veel kor-
ter dan die voor geneesmiddelen, waardoor 
een voorsprong in de ontwikkeling van een 
product vaak essentieel is. Vroegtijdige open-
baarmaking kan leiden tot het kort na elkaar 
op de markt komen van vergelijkbare voe-
dingsmiddelen van concurrenten. 
Ook op dit punt is de Verklaring van Helsinki 
helder:
‘Every clinical trial must be registered in a publi-
cly accessible database before recruitment of the 
first subject.’ (Declaration of Helsinki, October 
2008, article 19)
Natuurlijk kan betoogd worden dat een voe-
dingsonderzoek geen ‘clinical trial’ is, en de 
onderzoekers geen artsen zijn, maar ook hier 
geldt, net als bij de WMO-term ‘medisch-we-
tenschappelijk’, dat de term breed geïnterpre-
teerd moet worden. Niet de term ‘clinical’ is 
wezenlijk voor het artikel, maar de term ‘tri-
al’. Wil je iets doen met andere mensen dat 
niet in de eerste plaats hun belang, maar een 
wetenschappelijk belang dient, dan zijn daar-

claims onderbouwen

voor gezondheidsclaims staat in verordening 1924/2006 dat ‘Wetenschappelijke 
onderbouwing dient bij het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op de 
eerste plaats te komen; exploitanten van levensmiddelenbedrijven die claims ge-
bruiken, moeten deze onderbouwen. een claim wetenschappelijk onderbouwen 
dient te gebeuren door rekening te houden met alle beschikbare wetenschappelij-
ke gegevens en door de bewijzen te wegen’. dit betekent dat ook negatieve resul-
taten overlegd moeten worden. 

proefpersonen zijn bij onderzoek zonder 

WetenscHappelijk doel juridiscH veel minder 

bescHermd. 
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