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Wetenschap draait om methodische twijfel. Als we 
bepaalde ideeën niet langer in twijfel kunnen trekken, 
raken ze vastgeroest en versteend. Dan krijg je heilige 
huisjes, orthodoxie en taboes. De laatste jaren duiken 
steeds meer aanwijzingen op dat sommige vakgebieden 
besmet zijn geraakt met ideologische dogma’s. Dat 
wetenschappers politieke overtuigingen hebben, is  
op zich niet erg. Maar als iedereen ongeveer hetzelfde 
denkt over gevoelige thema’s, dan versterken onder- 
zoekers elkaars blinde vlekken. 

Onderzoeksvragen die ideologisch onwelgevallig zijn – 
zoals alle heikele vragen die betrekking hebben op 
minderheidsgroepen - worden dan niet meer kritisch 
onderzocht. Een van de meest flagrante voorbeelden 
daarvan: het grote taboe dat rust op biologische 
verschillen tussen mannen en vrouwen  
(wat betreft interesses, attitudes en competenties),  
die nochtans ondersteund worden door tonnen 
wetenschappelijk onderzoek (in de biologie, genetica, 
endocrinologie, evolutiepsychologie). Andere taboes 
betreffen de link tussen criminaliteit en migratie, of  
de religieuze voedingsbodem voor terrorisme.

Universiteiten hebben vandaag de mond vol van 
‘diversiteit’ (van seksualiteit, etniciteit, gender), maar 
zien de belangrijkste vorm van diversiteit over het 
hoofd: die van ideeën. Diversiteit wordt gevierd, zolang 
iedereen maar hetzelfde denkt. Als reactie op aanvallen 
uit populistische hoek lijkt het dat academici zich  
alleen maar dieper in hun ideologische loopgraven 
verschansen, omdat ze ‘tegengewicht’ willen bieden 
aan de verrechtsing van de samenleving. Maar weten-
schappers moeten geen ideologisch tegengewicht 
bieden, zij moeten de waarheid zoeken en kritisch 
onderzoek uitvoeren, waarheen het ook leidt.

In de VS ontstaat stilaan een beweging die deze 
ideologische homogeniteit wil doorbreken. De Hetero-
dox Academy werd in 2015 opgericht door de psycho-
loog Jonathan Haidt om de diversiteit van ideeën in 
academia te bevorderen. De enige manier om de 
waarheid te vinden, zo wist John Stuart Mill, is door  
de botsing van ideeën. Een waarheid die niet langer in 
twijfel wordt getrokken, wordt uiteindelijk een steriel 
dogma. Een ‘academie van dwarsdenkers’ zou dus ook 
in België en Nederland geen overbodige luxe zijn.

Maarten Boudry,
Wetenschapsfilosoof, Leerstoel ‘Etienne Vermeersch’,  
Universiteit Gent
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‘ Universiteiten zien de  
belangrijkste vorm van 
diversiteit over het hoofd:  
die van ideeën’ 

ONDERZOEKEN

Inhoud
Collega’s noemden de Leidse fysicus Andrew Webb 
naïef toen hij een kleine MRI-scanner voor  
ontwikkelingslanden wilde bouwen. ‘En inderdaad,  
ik heb fouten gemaakt. Maar obstakels horen erbij.’ 

Inmiddels is er een prototype dat volgend 
jaar per pick-uptruck door Oeganda zal 
reizen.

Wat ziet TU/e-rector Frank Baaijens als  
belangrijkste onderzoeksnieuws? ‘De humane 
toepassing – na twintig jaar – van in het laboratorium 
gekweekte bloedvaten. Dit onderzoek laat zien  

hoe lang het duurt om van een  
proof of concept tot klinische  
toepassing te komen.’

In de rubriek Follow the money vragen we waarom 
een maatschappelijke partij medefinancier is van  
een onderzoeksprogramma. Het kenniscentrum voor 
riolering en stedelijk waterbeheer betaalt mee aan 
onderzoek naar manieren om de conditie van een 

rioolbuis te meten. Nu is het vaak natte- 
vingerwerk. Het programma levert ook nog 
eens nieuwe promovendi op. 

Bewegingswetenschappers ontwikkelden een app 
die systematisch de mentale en fysieke gesteldheid 
van professionele sporters en podiumkunstenaars 
meet. Zo dacht een Feyenoordtrainer dat een speler 
te langzaam sprintte, maar de jongen bleek juist een 
van de snelsten te zijn. Hij startte alleen te laat, dus 

dáár focust hij nu op tijdens trainingen. 
‘Zulke resultaten kunnen helpen een 
wedstrijd te winnen.’
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INTRODUCTIE

Tegelijkertijd kunnen we met recht stellen dat 
Nederland tot de voorhoede behoort als het gaat 
om het bevorderen van integere wetenschap. De 
Nederlandse wetenschap kent een behoorlijke 
aanspreekcultuur. Sinds eind vorig jaar is in ons land 
de nieuwe gedragscode wetenschappelijke 
integriteit van kracht. Bij internationale initiatieven 
die als doel hebben integere wetenschap te 
bevorderen, zijn bovengemiddeld veel Nederlandse 
onderzoekers betrokken. En als eerste 
wetenschapsfinancier ter wereld stelde NWO drie 
jaar geleden via een speciaal programma geld 
beschikbaar voor replicatieonderzoek.

Reden genoeg om in dit tweede nummer van 
Onderzoek integere wetenschap als thema neer te 
zetten. Wat komt er allemaal kijken bij zorgvuldig, 
objectief, respectvol en controleerbaar onderzoek? 
Hoe verhouden feiten en meningen zich tot elkaar? 
Kun je tegelijkertijd onderzoeker en activist zijn? En 
hoe integer ben je wanneer je als wetenschapper 
onderzoeksterrein betreedt dat in de taboesfeer 
ligt? 

Een slippertje is snel gemaakt, vaak niet eens met 
kwade bedoelingen. ‘Iedereen komt weleens in de 
verleiding om ergens een positieve draai aan te 
geven’, zegt hoogleraar Methodologie en Integriteit 
Lex Bouter. ‘De kunst is dat we daar niet aan 
toegeven, en dat het snel zichtbaar wordt als we  
het toch doen.’ 

Integriteit

‘Hoezo activist? 
Ik wil bijdragen aan 

een oplossing’

Taboes: 
‘Juist wat je niet 

aanstaat, moet je 
willen begrijpen’

Replicatie is 
ook een vak

Integere wetenschap
In de spiegel

Gevallen van onderzoeksfraude, 
belangenverstrengeling, een
internationale replicatiecrisis: grote 
en kleinere uitglijders doen het imago 
van de wetenschap geen goed. 
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‘V 
ijf jaar geleden zat bijna ieder-
een nog in de ontkenningsfase, 
inclusief de bijbehorende boos-
heid’, zegt epidemioloog Lex 
Bouter, sinds 2014 hoogleraar 
Methodologie en Integriteit aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 

‘Ik kreeg vaak te horen: “Misschien zijn er integri-
teitsissues in jouw vakgebied, maar bij mij is alles 
in orde.”’ Dat ligt tegenwoordig anders. Bouter 
noemt daarvoor een aantal redenen: ‘De weten-
schap staat minder op een voetstuk. Dat past bij 
de maatschappelijke trend van wantrouwen  
tegen autoriteiten en relativering van kennis en 
onderzoek. Daarnaast is gebleken dat veel on-
derzoek minder repliceerbaar is dan gedacht. 
Het grote publiek, maar vooral de wetenschap 
zelf is daar erg van geschrokken.’ En dan zijn er 
natuurlijk nog de fraudezaken die het nieuws  
halen, zoals Diederik Stapel in de sociale  
psychologie en Don Poldermans in de medische 
wetenschap. ‘We zien sindsdien ook een stijgend 
aantal retractions. Voor mij is dat geen indicatie 
dat het vaker fout gaat, maar dat er steeds beter 
wordt opgelet.’

Verleiding om positieve draai te geven
Het nieuwe denken over nette wetenschap komt 
tot uiting in de Nederlandse gedragscode we-
tenschappelijke integriteit, die vorig jaar oktober 
werd gelanceerd. Bouter was een van de opstel-
lers. ‘We hebben normen voor goed onderzoek 
vastgesteld. De code richt zich niet primair op 
excessen, op die enkele sociopaat die moedwil-
lig data vervalst. Het gaat niet over de boeven, 
het gaat over óns. Over kleine, menselijke dingen 
waar we allemaal tegenaan lopen. Iedereen komt 

Wie het waagde de integriteit van wetenschappelijk onderzoek 
openlijk te betwijfelen, werd tot voor kort nog weggehoond 
als ‘nestbevuiler’. Inmiddels staat het onderwerp prominent op 
de agenda. Wat is er veranderd? 

‘ Dit gaat niet over de boeven,  
het gaat over óns’

TEKST: JOOP DAGGERS  BEELD: VINCENT VAN GURP2 3WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEITWETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

weleens in de verleiding om ergens een positieve 
draai aan te geven. De kunst is dat we in het hele 
systeem zodanige checks & balances creëren, 
dat we daar niet aan toegeven. En als we het 
tóch doen, het snel zichtbaar wordt.’

Niet sexy, zelfs best saai
‘We moeten fraudezaken niet wegwuiven, maar 
onze prioriteit moet liggen bij veranderingen in 
het systeem’, vindt ook Michèle Nuijten. Zij werkt 
op de afdeling Methodologie en Statistiek aan 
het Meta-Research Center van Tilburg University 
en schreef met drie andere jonge onderzoekers 
een position paper over verantwoorde onder-
zoekspraktijken [zie kader]. ‘Wetenschap is men-
senwerk en mensen maken nu eenmaal fouten. 
Iemand kan het gevoel hebben volstrekt integer 
te handelen en toch met onjuiste bevindingen 
zitten.’ Een gedragscode op zichzelf lost dat niet 
op, stelt Nuijten. ‘We moeten een stap verder 
gaan: hoe kunnen we onderzoekers nudgen rich-
ting het juiste gedrag? Dat begint bij het wegne-
men van verkeerde prikkels: “Of ik een vast con-
tract krijg, hangt af van hoeveel ik publiceer. Dat 
lukt het beste met opzienbarende, sexy resulta-
ten.” Maar wetenschap is helemaal niet sexy, het 
is vaak zelfs best saai. Het risico bestaat dat je in 
de verleiding komt om die ene proefpersoon bui-
ten je onderzoek te laten, omdat de resultaten 
dan net iets aansprekender zijn. Achteraf probeer 
je dat aan jezelf te verantwoorden, in de trant van 
“die persoon was toch een beetje vreemd.”’

Op de grens van het toelaatbare
Ook méér transparantie van onderzoekmetho-
des en -resultaten geeft minder ruimte om te vis-
sen in data voor een zo goed mogelijke uitkomst. 

Nuijten: ‘En als iemand toch gaat vissen, is dat 
makkelijker te achterhalen.’ Wat haar opvalt, is 
dat jonge onderzoekers vaak niet goed op de 
hoogte zijn van wat op en over de grens van het 
toelaatbare is: “Hoezo mag ik mijn hypothese 
niet achteraf aanpassen? Kan ik echt geen extra 
proefpersonen toevoegen totdat ik het resultaat 
heb waarnaar ik zocht?”’
Ligt daar niet een rol voor de begeleiders? Bou-
ter vindt van wel. Hij pleit voor de invoering van 
een verplichte Basiskwalificatie begeleiding, 
naast de bestaande Basiskwalificatie onderwijs 
(BKO). ‘In het onderwijs aan promovendi be- 
steden we veel aandacht aan wetenschappelijke 
integriteit. Zij vragen geregeld: “Wil je dit ook 
eens aan mijn baas uitleggen?” Ik hoor ook dat 
begeleiders zeggen: “Maak het jezelf niet zo 
moeilijk. Als je het zo doet, lukt het wel met die 
publicatie.” Hier valt nog veel te winnen.’

Ethische advisering
Met het vaststellen van de gedragscode is ook in 
het hbo de discussie over integriteit in een 
stroomversnelling gekomen, volgens Daan An-
driessen. Hij is lector Methodologie van Praktijk-
gericht Onderzoek aan de Hogeschool Utrecht 
en ziet dat veel hogescholen bezig zijn met het 
opzetten van een goede infrastructuur voor bij-
voorbeeld klachtenafhandeling of ethische advi-
sering. Ook Andriessen gelooft niet dat het de 
regels zijn die verandering teweegbrengen, maar 
de toegenomen bewustwording bij onderzoe-
kers. ‘Commissies die klachten behandelen, heb-
ben behoefte aan een scherpe scheidslijn tussen 
goed en fout. Maar aan het gedrag verandert dat 
niets. Als iemand wil frauderen, gebeurt dat toch 
wel.’ 

Wetenschap serieus kunnen nemen
Andriessen ziet ook verschillen: ‘In het hbo speelt 
minder de sterke drang om te publiceren. Hier zie 
je meer de behoefte om bij te dragen aan de be-
roepspraktijk en daardoor ontstaan andere ethi-
sche dilemma’s. In het hbo zijn onderzoekers 
vaak aangesteld vanwege hun commerciële ne-
venposities. Nauwe banden met de praktijk ver-
groten de doorwerking van onderzoek. Maar er 
moet dan wel extra aandacht zijn voor onafhan-
kelijkheid.’ Voor Andriessen draait het allemaal 
om maatwerk. ‘Ethische vraagstukken liggen bij 
medisch onderzoek anders dan bij onderzoek 
naar zonnepanelen. Als alle soorten onderzoe-
kers zich thuis voelen in de code, wordt het van-
zelf de normale gang van zaken.’ Dat is ook wat 
Michèle Nuijten ambieert: ‘Bijna alles wat wij se-
rieus nemen, komt uit de wetenschap. Dan moe-
ten we er dus op kunnen vertrouwen dat we de 
wetenschap ook serieus kunnen nemen.’

‘ Het is geen indicatie dat het  
vaker fout gaat, maar dat er 
steeds beter wordt opgelet’

‘ Als iemand wil frauderen,  
gebeurt dat toch wel’ 

1.  Haal perverse prikkels weg.  
Waarderen en belonen van  
onderzoekers moet anders.

2.  Maak beter duidelijk wat Open  
Science precies betekent en wat  
de voor- en nadelen zijn.

3.  Investeer in goede begeleiding  
van beginnende onderzoekers  
en bestrijd slechte supervisie.

4.  Verbeter het onderwijs over  
verantwoorde onderzoekspraktijken, 
ook voor senior onderzoekers.

5.  Vergroot de reproduceerbaarheid  
van onderzoek.

6.  Besteed meer aandacht aan  
verantwoorde peer review, ook  
in financieringsprogramma’s.

Zes ingrediënten  
voor meer  

vertrouwen
Onder de titel Promoting 

Responsible Research 
Practices presenteerden vier 

jonge wetenschappers eind 
oktober in opdracht van 

ZonMw een position paper over 
verantwoorde onderzoeks- 

praktijken. Filosoof  
Serge Horbach, psychologe 

Michèle Nuijten, taalkundige 
Gareth O’Neill en psychiater  

Joeri Tijdink identificeren zes  
overkoepelende thema’s waar- 

binnen winst valt te behalen.

Thema
Dat een studie niet te repliceren is, wil nog niet 
zeggen dat er opzettelijk bedrog in het spel was.  
Je kunt met goede bedoelingen onderzoek doen en 
toch foutjes maken. Wellicht heeft Diederik Stapel 
ons denken hierover vervuild. Methodoloog  

Lex Bouter: ‘Dit gaat over kleine,  
menselijke dingen waar we allemaal 
tegenaan lopen.’

Met hun steunbetuiging aan de klimaatstaking 
maakten tweeduizend Nederlandse onderzoekers 
duidelijk dat ze zich niet meer verstoppen achter  
de neutrale rol van dataleverancier aan beleid en 
politiek. Historicus Leo Lucassen: ‘Soms moet je  

de alarmklok luiden.’ Mag je stelling  
nemen of moet je als wetenschapper 
uitkijken voor activisme?

Als je netjes wetenschap wil bedrijven, moet je 
dan ook grenzen stellen aan je onderzoeksvraag? 
Mag je een maatschappelijk omstreden onderwerp 
– of zelfs een taboe – bestuderen? Onderzoekers 
voelen zich vrij, maar selectiecommissies maken 
keuzes. Een ERC-commissielid vroeg ooit aan 
ethicus Ingrid Robeyns ‘of ik als witte vrouw 

zwarte vrouwen wilde gaan verbieden 
om kinderen te krijgen. Wat ik helemaal 
niet wilde zeggen.’

Niet alleen boze boeren en klimaatontkenners zijn 
kritisch op de wetenschap. Onderzoekers zelf zijn 
dat ook. Het lijkt er zelfs op dat ze steeds kritischer 
worden over zichzelf. Het aantal retracties stijgt.  

En nadat bleek dat prominente studies  
bij herhaling geen stand hielden, ontstond 
een nieuw vakgebied: replicatiestudies. 

We vroegen vier Spinozisten of de recente  
gedragscode wetenschappelijke integriteit wel  
eens schuurt met de dagelijkse praktijk. Fysicus 
Albert van den Berg begeleidde ooit een zelfver- 
zekerde aio met zeer wenselijke resultaten. ‘Mogen 

we je sample even zien, vroegen we.  
Hij kreeg een rood hoofd, dat sample bleek 
er niet te zijn.’
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Uit het lab,  
op de barricade
Hoe verhouden objectieve wetenschap en activisme zich tot elkaar? 
Wetenschappers die feit en mening met elkaar verbinden en zich 
mengen in het publieke debat, kunnen soms op flinke tegenwind 
rekenen. Mag een wetenschapper stelling nemen? Of moet het zelfs? 

R 
uim tweeduizend wetenschappers hebben inmiddels de ver-
klaring ondertekend van Scientists4Future NL, een coalitie 
van ‘bezorgde wetenschappers’. De website stelt dat veel  
wetenschappers hun zorgen over klimaatverandering niet  
uiten uit angst voor potentiële negatieve gevolgen, zoals  
persoonlijke aanvallen in de media en het vermeend inboeten 
aan objectiviteit. ‘Scientists4Future NL is een platform om 

deze zorgen te bespreken en samen oplossingen te zoeken om toch actief 
te kunnen zijn,’ aldus de website. 
Maar niet iedereen is zo voorzichtig. Zo schrijven Maarten Schrama en 
Benjamin Sprecher van het Institute of Environmental Sciences in Leiden 
eind september in Trouw: ‘Gedurende lange tijd konden wetenschappers 
zich verstoppen achter een neutrale rol: wij leveren de data, geven sugges-
ties voor beleid en politici leveren de actie. Deze manier van werken is niet 
meer houdbaar. Dat komt omdat politieke actie uitblijft’, vinden ze. En bete-
kent dat niet dat nu de wetenschappers aan zet zijn?

De wetenschapper, de columnist en de burger
‘Nee’, zegt Patrick Jansen. Hij is UHD Ecologie aan Wageningen University 
& Research en schrijft wekelijks een column in Trouw. Jansen maakt een 
scherp onderscheid tussen Patrick de wetenschapper, Patrick de colum-
nist en Patrick de burger. Alle drie zullen ze geen dingen roepen die niet 
met feiten te staven zijn, maar er is wel een verschil. De wetenschapper 
houdt het bij de kale feiten, de columnist gebruikt feiten om een punt te 
maken en de burger verbindt feiten met actie. Zo is Jansen in zijn vrije tijd 
actief voor de actiegroep Mooi Wageningen en voor Mooi Binnenveld, een 
burgerinitiatief dat 55 hectare grond aankoopt om daar soortenrijke hooi-
landen terug te brengen. ‘Mijn activisme is geboren uit frustratie over de 
teloorgang van de natuur’, zegt hij. ‘Maar het is beslist niet zo dat mijn we-
tenschappelijke werk gestuurd wordt door mijn eigen mening. Ik twitter 
weleens over de insectensterfte die ik als burger waarneem, maar die ik als 
wetenschapper niet heb onderzocht. Ik wil absoluut niet dat iemand zou 
denken dat ik, als ik dit ging onderzoeken, naar mijn eigen bewering zou 
toewerken. Als wetenschapper ben ik roomser dan de paus.’ 

Mensen bewust maken van mogelijke gevaren
Dick Vethaak, Deltares-onderzoeker en bijzonder hoogleraar Waterkwali-
teit en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, doet onderzoek 

naar de verspreiding van micro- en nanoplastics in ons binnen- en buiten-
milieu. Hij werkt samen met organisaties die een stapje verder gaan dan 
hij wetenschappelijk kan onderbouwen. Vethaak was 3 oktober een van de 
sprekers op de Plastic Health Summit, een bijeenkomst waarop zowel ver-
schillende ngo’s als ZonMw aandacht vroegen voor de gezondheidsgeva-
ren van deze plastics. ‘We zaten met twee onderzoekers en vier actievoer-
ders op het podium. De onderzoekers pleitten voor meer onderzoek om 
precies te weten wat er aan de hand is, de anderen wilden de samenleving 
veranderen.’ Eyecatcher van deze bijeenkomst was een poster van een 
foetus met plasticdeeltjes op en in het lichaam. ‘Een schokkend beeld, 
waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing is. Er is nog nooit plastic 
in bloed gemeten, laat staan in een placenta.’ Toch heeft Vethaak geen 
problemen met de poster. ‘Zo’n afbeelding kan mensen wakker schudden 
en bewust maken van mogelijke gevaren. Het verschil tussen activisten en 
mij is dat ik een onderscheid maak tussen hazards en risks. Een hazard is 
een gevaar en wil dat echt een risk worden, dan is er een bepaalde bloot-
stelling nodig. Alles wat we nu weten over microplastics, gaat over ha-
zards. Over risks weten we nog bijna niets.’

Meer betrouwbare informatie nodig
Dat betekent niet dat Vethaak afwachtend aan de zijlijn staat. Wie wat 
rondsnuffelt op internet, komt zijn naam in allerlei media tegen. ‘Ik ben erg 
gedreven in wat ik doe, ik wil graag problemen oplossen, maar mijn weten-
schappelijke integriteit bewaak ik goed’, zegt hij. ‘Die twee dingen gaan 
prima samen. Als de WHO stelt dat microplastics in drinkwater geen risico 
vormen op basis van wat we nu weten, word ik geprikkeld. Want die uit-
spraak is gebaseerd op heel weinig en veelal onbetrouwbare data, die bo-
vendien weinig relevant zijn voor onze gezondheid. Er zijn veel kleinere 

‘ De wetenschap heeft 
niets te zeggen over 
politieke vragen’
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plasticdeeltjes in het milieu die ook in ons lichaam terecht kunnen 
komen. Zeg als WHO dan gewoon: we weten het niet, er is meer 
betrouwbare informatie nodig om een goede risicoanalyse te kun-
nen doen. Daarop wijzen is geen activisme, maar heldere en feite-
lijke voorlichting.’

Debat op basis van onjuiste aannames
Ook Leo Lucassen, die door linkse en vooral door rechtse groepen 
vaak van partijdigheid wordt beticht, houdt zich bij de feiten, vindt 
hij. De directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut van So-
ciale Geschiedenis en hoogleraar Arbeids- en Migratiegeschiede-
nis aan de Universiteit Leiden schrijft regelmatig opiniestukken en 
is vaste columnist van RTL-Z. Maar je zult niet snel lezen of hij vindt 
dat Nederland bijvoorbeeld (meer of minder) migranten moet op-
nemen. ‘Als ik denk dat het publieke debat wordt gevoerd op grond 
van onjuiste kennis, aannames of inzichten, of als duidelijk is dat 
mensen bepaalde mechanismen niet doorzien, bemoei ik me er-
mee’, zegt Lucassen. ‘Zo fungeerde George Soros – een vooral 
door rechtse krachten gehate Amerikaanse miljardair van Hon-
gaars-Joodse afkomst – op een bepaald moment als zondebok. 
Als kenner van antisemitische stereotypen en van de manier waar-
op die worden ingezet, heb ik uitgelegd waarom kritiek op hem bin-
nen een bredere antisemitische tendens past.’ 

Mogelijke scenario’s schetsen
Zijn wetenschappelijke reputatie lijdt geenszins onder zijn maat-
schappelijke profilering. Zo is Lucassen lid van de KNAW en vroeg 
de WRR hem een essay over de toekomst van migratie te schrijven. 
‘Ik laat zien wat mogelijke opties of scenario’s zijn. Ik zal nooit zeg-
gen “dit moet je doen”’, legt hij uit. ‘De wetenschap heeft niets te 
zeggen over politieke vragen. Als je vindt van wel, zeg je in feite dat 
wetenschappers betere beslissingen kunnen nemen dan niet-we-
tenschappers. Dan begeef je je op een hellend vlak. Maar weten-
schappers kunnen wel op basis van hun onderzoek schetsen wat 
de gevolgen zijn van bepaald beleid, zoals klimaatwetenschappers 
doen. De alarmklok luiden is iets anders dan beleid voorschrijven.’

In actie tegen  
houtcriminelen
‘Illegale houtkap waarbij 
bovendien mensen worden 
vermoord, is een zwaar misdrijf’, 
zegt sociaal-geograaf en 
criminoloog Tim Boekhout van 
Solinge. ‘Ik snap niet waarom ik 
een activist word genoemd als ik 
potentiële slachtoffers van 
houtcriminelen help om zichzelf 
en hun bossen beter te bescher-
men.’ Hij deed tussen 2009 en 
2016 met CoCoon-WOTRO- 
gelden onderzoek naar geweld-
dadige conflicten over ontbos-
sing en illegale houtkap. ‘Het  
was frustrerend om alleen 
wetenschappelijke artikelen 
hierover te schrijven, ik wilde 
bijdragen aan een oplossing. Een 
arts schrijft toch ook niet alleen 
maar over ziekten? Die wil zijn 
patiënten genezen.’ 
Dat de Amazone heel groot is en 
dat de inheemse bewoners niets 
hebben aan ingewikkelde 
technologie, was lastig. Dat 
Brazilië betrouwbare ambtenaren 
heeft, sterke instituties zoals het 
OM en een gerespecteerde 
mensenrechtenorganisatie, hielp 
enorm. Boekhout van Solinge 
bedacht een plan dat hij met 
behulp van crowdfunding onder 
Utrechtse alumni kon uitvoeren. 
Hij gaf de lokale bevolking 
GPS-camera’s die coördinaten 
kunnen geven en afdrukken, 
waardoor handhavers hard bewijs 
hebben om houtcriminelen aan  
te pakken. De camera’s kunnen 
ze opladen met powerbanks en 
zonnecellen. Inmiddels heeft  
hij de Stichting Forest Forces 
opgezet om dit werk te  
financieren.
Dat hij – mede dankzij royale 
media-aandacht – als activist te 
boek staat, vindt hij diskwalifice-
rend. ‘Ik breng wetenschap in de 
praktijk, net zoals de criminolo-
gen bij het NSCR (Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving). Mijn denken 
is bovendien volkomen in lijn met 
de Sustainable Development 
Goals. Dus hoezo ben ik dan een 
activist?’
Bekijk ook Onderzoek in beeld op 
pagina 24, over de opsporing van 
illegaal hout.

Historica Suze Zijlstra van 
Universiteit Leiden heeft 
samen met een aantal 
collega’s de site Over de muur: 
voor historische vernieuwing 
opgezet. De jonge historici 
pleiten voor meer aandacht 
voor actuele maatschappelijke 
vraagstukken en een actieve 
deelname van wetenschappers 
aan het publieke debat. Een 
van hun speerpunten is 
wetenschappelijke aandacht 
voor koloniale geschiedenis. 
Zijlstra vindt het via klassieke 

Deelname aan publiek debat

‘ Waarom zouden  
wetenschappers die 
oudere opvattingen 
verdedigen niet  
activistisch zijn  
en wij wel?’

‘ Het was frustrerend 
om alleen weten-
schappelijke  
artikelen te schrijven, 
ik wilde bijdragen  
aan een oplossing’

en sociale media onder de 
aandacht brengen van een 
nieuw perspectief op onze 
geschiedenis een vorm van 
valorisatie die wordt 
ondergewaardeerd vergele-
ken met het schrijven van 
wetenschappelijke artikelen. 
Bovendien hekelt ze het 
gebruik van de term activis-
me. ‘Waarom zouden 
wetenschappers die in de 
media oudere opvattingen 
verdedigen niet activistisch 
zijn en wij wel? Die term 
wordt gebruikt om afbreuk te 
doen aan onze wetenschap-
pelijke kwaliteit, terwijl 
activisme en wetenschappe-
lijkheid elkaar niet hoeven uit 
te sluiten. Meelopen in een 
demonstratie tegen racisme 
kun je als wetenschapper 
prima doen als je je door je 
onderzoek bewust bent van 
de koloniale erfenis in onze 
maatschappij.’ 

De wetenschap kent 
ethische grenzen. Maar 

ook onderwerpen en 
vragen waar niemand 
zich aan lijkt te willen 

branden. Wat zijn  
de taboes binnen de 

wetenschap? En waar 
komen ze eigenlijk 

vandaan?

Wat niet 
gevraagd 

mag worden
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W 
at zijn de voordelen van klimaatverandering? Mag je wil-
len weten of kinderen seks met een volwassene leuk vin-
den? Is biodiversiteit belangrijk? Lokken sommige men-
sen een verkrachting uit? Wat vinden moslims zelf van 
de Islam? Kunnen we baby’s op bestelling blauwe ogen 
geven? Er zijn vragen die onvermijdelijk tot heftige dis-
cussies leiden. Omdat ze ongepast lijken. Te heikel. Te 

rechts of te links. Of te zeer tegen de draad in. 

Problemen ontstaan zodra publiek meedoet
Echte no go area’s in de wetenschap, bestaan die? Dingen waarover je het 
met goed fatsoen niet kunt hebben? ‘Ja en nee’, zegt de Utrechtse hoogle-
raar Ethiek Ingrid Robeyns. ‘Mijn ervaring is dat binnen een vakgebied ei-
genlijk elk idee bespreekbaar is. De problemen ontstaan vooral als er ande-
re disciplines in het spel komen. Of via de media het grote publiek.’ Zelf 
haalde Robeyns een ERC-grant binnen over milieu-ethiek, maar pas in een 
tweede poging. ‘In de eerste aanvraag had ik het expliciet over de factor 
overbevolking en fertiliteit. Een commissielid vroeg me serieus of ik als wit-
te vrouw zwarte vrouwen wilde gaan verbieden om kinderen te krijgen. Wat 
ik helemaal niet zei of wilde zeggen, het ging om de vraag hoe je zoiets 
ethisch analyseert.’ In haar succesvolle tweede poging liet ze het deelpro-
ject over bevolking en klimaat achterwege. Kennelijk hielp dat.

Er is geen complot of denkpolitie 
De Groningse evolutionair psycholoog Bram Buunk herkent veel in  
Robeyns ervaring. Buunk: ‘Ik maak me sterk dat onderzoeksvoorstellen 
met een nogal politiek incorrecte strekking ook in een doorsnee NWO-com-
missie niet veel kans maken. Niet omdat dat zo is afgesproken of omdat er 
een complot is of een denkpolitie, maar omdat iedereen wel snapt dat ze 
onherroepelijk tot veel gedoe leiden. Binnen en zéker buiten de weten-
schap.’ Buunk stelde jaren geleden de onbespreekbaarheid van sommige 
wetenschappelijke vragen aan de orde op een symposium van de KNAW, 
toen hij daar vrijgesteld hoogleraar werd. Bij uitstek een positie om onbe-
vangen vragen te stellen. ‘Met een eigen budget kan ik zelf bepalen wat we 
onderzoeken. Desnoods tegen alles en iedereen in.’ Bekend is bijvoorbeeld 
zijn verkenning van jaloersheid in open relaties, die hoog bleek en dus in 
feite de burgerlijke moraal onderschreef. ‘Geen hip inzicht, wel goed om te 
weten hoe het echt zit in moderne relaties’, zegt Buunk. ‘Juist wat je niet 
aanstaat, moet je willen begrijpen. Van pedofilie tot klimaatontkenners. Om 
er misschien verstandiger mee om te gaan.’

Grenzen die de gemeenschap afbakenen
‘Taboes zijn op te vatten als de grenzen die een gemeenschap afbakenen 
en bijeenbrengen’, legt emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek Paul van 
Tongeren van de Radboud Universiteit uit. Cultuurscheppende grenzen, 
noemt hij dat. ‘Uitgesproken en onuitgesproken uitgangspunten bepalen in 
feite wie wel en wie niet bij een gemeenschap hoort. Incest is onaccepta-
bel, vinden we in Nederland. Moord is verboden. Kannibalisme onvoorstel-
baar. Mensen zijn geen proefdieren. Wie dergelijke basisregels ter discus-
sie stelt, morrelt meteen aan de gemeenschap zelf. Wetenschappers zijn 
misschien wel meer geneigd tot zo’n discussie. Maar met mate. Iemand die 
een rationele rechtvaardiging zoekt voor incest of verkrachting, kan zijn 
borst natmaken. Dan stap je zichtbaar buiten de gemeenschappelijke 
grenzen.’

Staat de baby-op-bestelling voor de deur? 
Maar soms lijkt de grens ook zomaar verdwenen. In november 2018 ont-
ploffen wereldwijd de media wanneer een Chinese voortplantingsdes- 
kundige bekend maakt dat hij twee baby’s voor hun geboorte gericht gene-
tisch heeft aangepast. Was dit dan de opstap naar het genetisch ontwerpen 
van mensenkinderen? Stond de baby-op-bestelling zomaar opeens voor 
de deur, al dan niet met blauwe ogen en een IQ van 130? ‘Zo’n zaak geeft 
duidelijk de ongemakkelijke kanten weer van de opmars van de genetica’, 
zegt de Amsterdamse hoogleraar Culturele Antropologie Amade M’charek. 

Zij doet onderzoek naar de vraag hoe de moderne moleculaire biologie 
ons mensbeeld verandert. Enerzijds geeft de biologie enorm veel inzicht 
in wat en wie we zijn en in onze verwantschappen en verschillen. ‘Maar, het 
is een misverstand om de biologie op te vatten als absolute maatstaf. Dat 
komt bij uitstek samen in één beladen woord: ras.’

Niet de juiste houding, hoe beladen ook 
M’charek hield vorig jaar in Amsterdam de Godwin-lezing met een be-
paald straffe titel: Wetenschappers hebben een probleem met ras. Ras, 
zegt ze daar, is vaag en zelden de echte verklarende factor. Maar ze kwam 
ook tot de verrassende conclusie dat ras in de wetenschap eerder te wei-
nig een taboewoord is, dan te veel. ‘We gebruiken het woord niet, maar 
mobiliseren het wel. Neem etniciteit. In de medische praktijk wordt dat als 
een volkomen normale verklaring gebruikt, terwijl dat vaak niet zo is. Ik zou 
willen dat onderzoekers blijven beseffen dat ze zich op gevaarlijk terrein 
begeven als het om het begrip ras gaat.’ Anderzijds ondervindt M’charek 
als wetenschapper ook aan den lijve wat een taboewoord veroorzaakt: 
voorstellen van haar team worden afgewezen omdat selectiecommissies 
het praten over ras niet meer van deze tijd vinden. Want ras bestaat niet, 
hebben we afgesproken. ‘In een wereld vol xenofobie en racisme lijkt me 
dat alleen niet de juiste houding, hoe beladen het begrip ook is. We moe-
ten niet negeren dat biologische verschillen steeds vaker worden bena-
drukt. Juist daarom moeten we doorgronden wat het idee van ras met ons 
doet.’

Onderscheid tussen feit en mening 
Van Tongeren kan het fenomeen taboe ook relativeren: ‘Veel heikele kwes-
ties worden in de praktijk door ethische commissies afgehandeld. Die be-
slissen wat wel en niet kan. En selectiecommissies maken keuzes, met 
oog voor kwaliteit en fatsoen. Strikt genomen is er maar één echt taboe in 
de wetenschap: het onderscheid tussen feiten en meningen. Daar zie je 
het taboe als een cultuurscheppende grens. De wetenschap is van de fei-
ten, denken we. Maar de buitenwereld denkt daar geregeld heel anders 
over en dat maakt ons kwaad. Mij ook. Maar wat als dat onderscheid toch 
niet zo scherp is? Zoiets zeg je niet. En zodra je het wel doet, hoor je er niet 
meer bij. Een echt taboe.’
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‘Wie de basisregels ter discussie stelt,  
morrelt aan de gemeenschap’

‘ Juist wat je niet aanstaat,  
moet je willen begrijpen’

Homoseksualiteit
Is homoseksualiteit een 
aangeboren afwijking? Het is 
een vraag die steevast tot 
controverse leidt. Maar wel 
minder dan bijvoorbeeld in de 
jaren negentig toen hersenon-
derzoeker Dick Swaab een 
afwijkende breinstructuur 
dacht te vinden bij homosek-
suele mannen. Swaab werd 
verguisd. Dat gebeurde veel 
minder met genetici als Karin 
Verweij van de Universiteit van 
Amsterdam die dit jaar naar 
een vermeend homo-gen 
speurden. Mogelijk ook 
vanwege de conclusie dat er 
niet één maar vele honderden 
genen betrokken zijn bij 
seksuele voorkeuren. Homo 
en hetero.

Ras
Geeft huidskleur een 
wezenlijk verschil tussen 
mensen aan? Na de nazigru-
welen van de Tweede 
Wereldoorlog publiceerde 
Unesco een studie die de 
meeste studies naar raciale 
verschillen tussen mensen 
naar de prullenbak verwees. 
Ras, was de boodschap, doet 
er niet toe. Biologisch zijn de 
verschillen in huidskleur niet 
scherp. En vaak ook niet de 
echte reden voor verschillen. 
Zo zijn sommige zwarte 
volkeren in Afrika gevoelig 
voor sikkelcelziekte en andere 
niet. Evolutionair is dat eerder 
te wijten aan de omgeving 
waar al dan niet ziek- 
makende insecten  
voorkomen.

Robotwapens
Mag je zelfstandig opererende 
moordmachines bouwen? Aan 
de TU Delft kwam het enkele 
jaren geleden tot hevige 
discussies over een onder-
zoeksvoorstel om te werken 
aan intelligente wapensyste-
men. Wapenonderzoek is ook 
in Nederland geen echt 
taboe-onderwerp. Maar het 
idee van machines die zelf 
over leven en dood kunnen 
beslissen, gaat velen te ver. 
De onderzoekers wilden 
overigens vooral bestuderen 
hoe de kans op vergissingen 
en ongelukken te minimalise-
ren. Ze mochten aan de slag.

Nederlandse 
misdaden
Het vergt vaak decennia van 
vragen, eisen en procederen 
vóór de Staat der Nederlan-
den archieven openstelt voor 
historisch onderzoek naar 
misdaden tegen de menselijk-
heid in de koloniale tijd, in de 
tijd van de slavernij en bij 
politionele acties. Ondanks 
het taboe een buitenkans voor 
de wetenschap om helderheid 
te geven over wat er gebeurd 
is.

Pedofilie
Is een seksuele voorkeur van 
volwassenen voor kinderen 
wel zo abnormaal? Een 
emotioneel maatschappelijk 
mijnenveld, waarbij niettemin 
belangrijke vragen aan de 
orde zijn. Is de afwijzing van 
pedofilie van alle tijden? Van 
alle culturen? Wat is precies 
een kind? En is elke vorm per 
definitie schadelijk of 
traumatiserend, afgezien van 
lichamelijk geweld en 
excessen? En wat brengt het 
strikte taboe op pedofilie 
teweeg bij – in strafrechtelijke 
termen – daders en slachtof-
fers?

Criminaliteit
Is misdadig gedrag een 
aangeboren afwijking? Toen 
eind jaren zeventig de Leidse 
hoogleraar Buikhuisen 
voorstelde om criminelen 
biologisch te onderzoeken, 
viel de hele linkse pers over 
hem heen, met Vrij Neder-
land-columnist Piet Grijs als 
genadeloze spits. Misdaad 
was een aangeleerd, sociaal 
probleem, was toen het 
progressieve parool. 
Inmiddels is biologisch 
onderzoek – zelfs in de 
criminologie – de gewoonste 
zaak van de wereld. De 
conclusie is doorgaans dat de 
omgeving dominant is.

Natuurlijke variatie
De Leidse filosoof Bas Haring 
vroeg zich eerder dit jaar in 
een essay uitdagend af of het 
erg is dat er soms een handvol 
gaasvliegen uitsterft, behalve 
voor zijn vriendin die ze 
bestudeert. Is de enorme 
natuurlijke variatie wel zo 
heilig als ecologen het 
opvatten, was zijn vraag. 
Haring kreeg de wind van 
voren van diezelfde ecologen 
die hem gemakzucht en 
simplisme verweten. De 
felheid in de debatten deed 
vermoeden dat Haring een 
taboe-onderwerp had 
aangeraakt.

HEIKELE KWESTIES



V 
oor zijn vondst dat een pen in je mond 
je doet glimlachen én voor zijn ontdek-
king dat dit toch niet zo was, kreeg 
Fritz Strack dit jaar de Ig Nobelprijs – 
een parodie op de Nobelprijs – voor 
Psychologie. De Duitse psycholoog re-
ageerde sportief (‘The pen procedure 

may not be effective to alter moods.’) toen zijn 
onderzoek uit 1988 niet te repliceren bleek in 
2017. Meestal leidt herhaalonderzoek niet tot 
een duidelijke bevestiging óf verwerping van de 
oorspronkelijke conclusie. Volgens een Scien-
ce-artikel uit 2008 zouden conservatieve men-
sen banger zijn. Na een replicatiestudie aan de 
Universiteit van Amsterdam bleek dat een wel 
erg vergaande conclusie. Dat het lezen van lite-
ratuur je empathischer maakt – in 2013 in Scien-
ce – bleek vijf jaar later wel weer mee te vallen. 
Ook is het nog maar de vraag of je echt langza-
mer gaat lopen na het lezen van woorden die te 
maken hebben met ouderdom.

Vooraf registreren en strengere statistiek 
Dat replicaties geen stand houden komt niet 
door opzettelijk bedrog bij het oorspronkelijke 
onderzoek, leert een rondgang langs replicatie-
deskundigen. Zij zien publicatiebias als belang-
rijkste oorzaak. Daardoor komen er te veel  
studies met een positief resultaat in de weten-
schappelijke literatuur terecht. Dat is op te los-
sen, volgens de Delftse biomechanicus en ‘repli-
ceerder’ Joost de Winter. ‘Door het vooraf 
registreren van onderzoek en een strengere sta-
tistiek. Maar cruciaal is de kritische houding van 

de onderzoeker. Als een onderzoeker wil dat een 
resultaat positief is, bijvoorbeeld omdat hij of zij 
daar belang bij heeft, dan is hij gevaarlijk bezig.’

Replicatiecrisis in de psychologie
De wetenschappelijke aandacht voor replicatie 
is terug te voeren op de zogenaamde replicatie-
crisis: in 2015 werden honderd psychologische 
experimenten herhaald en bij meer dan de helft 
van de studies werd het oorspronkelijke effect 
niet aangetoond. In 2016 bleken ook zeven van 
de achttien economische studies niet repliceer-
baar. Herhalen is dus belangrijk – falsificatie is 
een grondbeginsel in de wetenschap. Toch kwa-
men ook bij NWO replicatievoorstellen niet aan 
de bak, omdat vernieuwing een belangrijk crite-
rium is. Bovendien vinden weinig wetenschap-
pers het inspirerend om werk van anderen over 
te doen. Psycholoog Daniel Lakens stelde daar-
om voor om replicatie te stimuleren met aparte 
middelen. In 2016 startte NWO als eerste ter 
wereld met subsidies uitsluitend voor her-
haalonderzoek. Inmiddels draaien zeventien 
projecten en zijn twee studies afgerond. 

Mannelijk naakt: pupil wijder
Hoe lastig het overdoen van een oude studie 
kan zijn en hoe belangrijk meervoudige replica-
tie is, laat Joost de Winter zien. Hij had in 2017 
de ambitie om een exacte replicatie uit te voe-
ren. ‘Dit leverde meteen een dilemma op, want 
we wisten dat de originele methode beperkin-
gen had.’ In het klassieke experiment uit 1960 
concludeerde de Amerikaanse psycholoog Eck-

  ‘Als een onderzoeker wil dat  
een resultaat positief is, dan  

is hij gevaarlijk bezig’
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Replicatiestudies moeten bijdragen aan waarheidsvinding.  
Maar herhaalonderzoek lijkt juist vaak verwarring te scheppen.  

Betekent een failed replication ook meteen dat de originele  
conclusie onjuist was? ‘Vaak zijn meerdere replicaties nodig  

en ligt de uitkomst genuanceerd.’

Eén replicatie 
ís geen replicatie

hard Hess dat je emoties kunt afleiden uit de 
grootte van iemands pupil. Hess liet proefperso-
nen verschillende foto’s zien en filmde de pupil. 
Bij vrouwelijke proefpersonen werd de pupil tot 
wel twintig procent wijder bij het zien van een 
baby en bij mannelijk naakt. Een landschap 
deed de pupillen van vrouwen een paar procent 
vernauwen. De pupillen van mannen werden  
bijna twintig procent groter bij het zien van  
vrouwelijk bloot. Kortom, als je iets ziet dat je  
interessant vindt, wordt de pupil wijder. Een af-
schuwwekkende afbeelding maakt de pupil klei-
ner, aldus Hess. Science publiceerde de con- 
clusie, waarna die 790 maal werd geciteerd.  
Jaren later schreef Hess dat hij een belang had: 
hij was consultant voor een reclamebureau dat 
wilde nagaan of reclames van bijvoorbeeld  
Coca-Cola aantrekkelijk werden gevonden.

Pupilvernauwing nooit gemeten
Het team van De Winter analyseerde het werk 
van Hess – 48 dozen met notities en tabellen –, 
maakte kopieën van de gebruikte foto’s, bestel-
de op eBay eenzelfde projector als destijds 
werd gebruikt en bouwde de houten opstelling 
na. De resultaten bleken maar ten dele stand te 
houden. De effecten op de pupildiameter blijken 
voor een groot deel te wijten aan verschillen in 
helderheid van de afbeelding. Een methodologi-
sche fout dus. De Winter herhaalde het experi-
ment met een vernieuwde opzet. ‘We hebben 
plaatjes getoond met enkel contouren, zodat de 
lichtintensiteit gelijk blijft. De door Hess be-
schreven pupilvernauwing hebben we geen en-
kele keer gemeten. Andere resultaten van Hess 
repliceerden wel. Sterker nog: enkel het tonen 
van een prikkelend woord als nude leidt al tot 
pupilverwijding.’ Een ander aspect om rekening 
mee te houden zijn de zogeheten verborgen 
moderators die een replicatie kunnen hinderen. 
De Winter: ‘In ons geval is bijvoorbeeld niet uit 
te sluiten dat culturele context een rol speelt. 
Plaatjes die men interessant vond in de jaren 
zestig zijn mogelijk minder boeiend in 2019. Ook 
sluit ik niet uit dat de setting een effect heeft, 

bijvoorbeeld als deelnemers ver-
moeden dat de studie over seksuele 
aantrekkingskracht gaat. Het uitslui-
ten van dergelijke verborgen mode-
rators vergt weer nieuwe replicaties.’

Reproduceren vanuit artikel
Repliceren is een betrekkelijk jong 
vak. Maar volgens Nederlands meest 
ervaren ‘repliceerder’, cognitief psy-
choloog Rolf Zwaan, is wel duidelijk 
dat een failed replication nog niet 
betekent dat de conclusie van het 
originele onderzoek onjuist was. 
Zwaan is lid van de NWO-program-
macommissie Replicatiestudies en 
auteur van Making replication main-
stream. ‘Vaak zijn meerdere replica-
ties nodig en ligt de uitkomst genu-
anceerd. Ook is het moeilijk een 
studie te reproduceren op basis van 
de informatie in een artikel. Daarom is 
het cruciaal dat onderzoekers data 
beschikbaar maken voor anderen.’ De 
replicatiespecialisten vinden het nog 
te vroeg om te concluderen dat repli-
catiestudies tot meer robuuste we-
tenschap leiden. Daarvoor moeten 
meer herhaalonderzoeken worden af-
gerond. Zwaan vindt wel dat de we-
tenschap betrouwbaarder is gewor-
den, omdat replicatie verborgen 
moderators blootlegt. ‘Bij het herhalen 
van de penstudie van Fritz Strack werd 
het effect niet gevonden in experimen-
ten waarbij proefpersonen gefilmd 
werden. Mogelijk is het gedrag van 
mensen anders als ze weten dat ze ge-
filmd worden. Dit kun je testen met een 
experiment waarin je condities met en 
zonder camera vergelijkt. Dat zou ik 
vooruitgang noemen. Overigens is zo’n 
experiment al gedaan, maar niet goed uitge-
voerd. Repliceren is ook een vak, zullen we maar 
zeggen.’
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W 
etenschappelijk onderzoek moet 
eerlijk, zorgvuldig, transparant 
en onafhankelijk worden uitge-
voerd. Bovendien moet een on-
derzoeker verantwoord opere-
ren. Dat wil zeggen: rekening 
houden met de belangen van 

anderen en alleen onderzoek doen dat weten-
schappelijk en/of maatschappelijk relevant is. Op 
deze vijf principes berust de Nederlandse ge-
dragscode voor wetenschappelijke integriteit.
Dat klinkt allemaal logisch, maar wat doe je als je 
met het openbaar maken van data de privacy van 
mensen schendt? Of als je opdrachtgever een 
nogal groot belang heeft bij een bepaalde  
uitkomst? En hoe zorg je dat je medewerkers  
volgens dezelfde principes werken?

Keuzes maken om integer      te blijven
De Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit: hoe gaan topwetenschappers 
daarmee om? Schuurt de code wel eens met hun dagelijkse praktijk, persoonlijke wensen of 
wetenschappelijke belangen? Vier Spinozalaureaten geven een inkijkje. 

Albert van den Berg (1957)
Natuurkunde
Universiteit Twente
Spinozalaureaat 2009

‘Bij mijn beste weten heb ik de normen van 
integriteit nooit geschonden. Maar je moet 
soms keuzes maken. Ik werd een jaar of wat 
geleden door een sigarettenfabrikant uitgeno-
digd om de effecten van hun e-sigaret op 
longweefsel te testen. Daar heb ik zeker een 
half jaar over nagedacht. Aan de ene kant 
bestond destijds het beeld dat een e-sigaret 
minder schadelijk zou zijn dan een gewone 
sigaret. Een goed doel dus, was mijn eerste 
overweging. Aan de andere kant werd het me in 
die maanden duidelijk dat dit soort bedrijven 
cowboys zijn, die jonge mensen verslaafd willen 
maken. Het was uitdagend onderzoek en het 
aanbod was aantrekkelijk, maar we hebben het 
niet gedaan. We testen ook geen wapens. Een 
kwestie van maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid.
Eerlijkheid is een ander principe. Een jaar of 
tien geleden begeleidde ik een heel zelfverze-
kerde, jonge assistent-in-opleiding uit India. Hij 
had experimentele metingen gedaan, waarvan 
de resultaten wel erg in de gewenste richting 
wezen. Mogen we je sample even zien, vroegen 
we. Hij kreeg een rood hoofd, dat sample bleek 
er niet te zijn. Toen hebben we duidelijk 
gemaakt dat er voor hem na zijn opleidingsperi-
ode geen toekomst was bij ons. En we hebben 
gezegd dat hij ons beter niet als referentie kon 
opgeven bij toekomstige werkgevers. Ik ga 
namelijk niet liegen als ik gebeld word. We 
hadden ook harder kunnen ingrijpen, maar het 
was – voor zover wij konden nagaan – de eerste 
keer voor hem. Jonge mensen maken fouten en 
verdienen een tweede kans. Wat ik er wel van 
heb geleerd, is dat ik nu nog beter let op 
onderzoeksresultaten die te sterk in de 
gewenste richting wijzen… die kloppen  
namelijk bijna nooit.’ 

Birgit Meyer (1960)
Antropologie en Religiewetenschap
Universiteit Utrecht
Spinozalaureaat 2015

‘Als het gaat om het principe van transparantie, is 
de Nederlandse gedragscode toegesneden op 
natuurwetenschappelijk onderzoek en onderzoek 
met grote datasets. Binnen antropologisch 
onderzoek werken wij niet met dat type data. Wij 
hanteren met name de methodiek van de partici-
perende observatie en we doen veel één-op-één-
gesprekken. Dat levert data op die vertrouwelijke 
informatie bevatten en voor buitenstaanders vaak 
niet te begrijpen zijn. Dus als je vraagt: waar 
schuurt het, dan zeg ik: tussen enerzijds de 
behoefte aan transparantie en anderzijds onze 
verantwoordelijkheid voor de privacy van degenen 
die we observeren. Wie vertrouwelijke gesprekken 
heeft, kan de ruwe data niet publiceren. Doe je dat 
wel, dan schaad je het vertrouwen en ben je ook 
meteen klaar als onderzoeker. 
Er is veel aandacht voor integriteit binnen 
opleidingen in ons vakgebied. Daarnaast is er een 
heel systeem waarmee vakgenoten je onderzoek 
daadwerkelijk kunnen toetsen. De Nederlandse 
antropologen zijn hard bezig met het herformule-
ren van gedragscodes en richtlijnen met betrek-
king tot transparantie en omgang met data. Nu 
moeten we alleen nog zorgen dat onze manier van 
werken een plaats krijgt in de discipline-specifieke 
uitwerkingen van die brede gedragscode voor 
wetenschappelijke integriteit.’ 

John van der Oost (1958)
Microbiologie
Wageningen University & Research
Spinozalaureaat 2018

‘Ik heb het mooiste vak ter wereld: werken met 
jonge mensen, elkaar uitdagen op vraagstukken 
die er toe doen. Ik moet er niet aan denken dat 
te verpesten door feiten te verdraaien of zaken 
anders voor te stellen. Het grootste deel van 
onze projecten wordt gefinancierd via NWO of 
de Europese Unie. We doen geen één-op-één-
projecten met bedrijven. Zo van: “wil je mijn 
product vergelijken met dat van concurrenten?” 
Bij zo’n verzoek zouden bij mij alle alarmbellen 
afgaan. Dan moet je vooraf wel heel goede 
afspraken maken over onafhankelijkheid.
We werken in een competitieve wereld. Welke 
publicaties in welke tijdschriften heb je op je 
naam staan? Hoe vaak word je geciteerd? Ik 
schrok toen hier iemand uit het buitenland aan 
de slag ging en vertelde: als ik één artikel in 
Nature gepubliceerd krijg, dan kan ik in mijn 
land een eigen lab beginnen. Dat vond ik wel 
eng eigenlijk. Eerlijk is eerlijk, toen heb ik zijn 
data altijd wel even extra goed bestudeerd. Het 
was allemaal in orde overigens. We doen elke 
dag ons stinkende best om het onderzoek zo 
goed en integer mogelijk te doen.’

Corinne Hofman (1959)
Archeologie van het Caribisch Gebied
Universiteit Leiden
Spinozalaureaat 2014

‘In ons onderzoek moeten we rekening houden met 
de legitieme belangen van anderen. We werken in 
een regio waar Europa koloniën heeft gehad en 
nog steeds bestuurlijke invloed heeft. En hoewel 
eilanden vaak formeel onafhankelijkheid hebben 
gekregen, zijn ze cultureel nog verbonden met een 
koloniale macht. Als onderzoeker kom je uit het 
land van die vroegere kolonisator. Voor ons is het 
dan ook essentieel de lokale bevolking vanaf het 
begin in te schakelen en écht te betrekken: wat 
onderzoeken we en op welke manier?
Ik zie dat de betekenis die wordt gehecht aan 
erfgoed in het Caribisch gebied toeneemt. Ook het 
werken met menselijk skeletmateriaal ligt gevoeli-
ger dan bijvoorbeeld dertig jaar geleden. Graaf je 
het op of kom je er helemaal niet aan? Hoe ga je 
om met DNA-onderzoek? Soms onderzoek je 
bepaalde zaken niet, omdat de lokale bevolking dat 
niet wil. Dan zul je dat elders moeten onderzoeken. 
Je zou het een soort dekolonisatie van de weten-
schap kunnen noemen.’

‘ Uitdagend onderzoek, maar 
 we hebben het niet gedaan’

‘ Onze data bevatten vertrouwelijke, 
privacygevoelige informatie’

‘ Bij zo’n verzoek zouden bij 
mij alle alarmbellen afgaan’

‘ Soms onderzoek je iets niet, omdat 
 de lokale bevolking dat niet wil’
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Druk op wetenschapssyteem
Als er één podium is waarop Nederland 
meedraait in de wereldtop, is het de 
wetenschap. En met onze kenniseconomie 
willen we die toonaangevende rol blijven 
vervullen. Maar steeds vaker schuurt deze 
ambitie met de beschikbare middelen. Het 
gevolg: de houdbaarheid van ons weten-
schappelijke systeem staat onder druk.

Hoewel de hoogte van het beschikbare 
wetenschapsgeld groeit, is dit niet genoeg 
om de stijging van het aantal studenten bij te 
benen. Ook zijn er toenemende problemen 
met de wijze waarop de wetenschapsfinan-
ciering is georganiseerd. De politiek begint 
zich bewust te worden van dit probleem. Eind 
2018 vroeg onderwijsminister Ingrid van 
Engelshoven een commissie onder leiding 
van voormalig staatssecretaris Martin van 
Rijn een advies uit te brengen over het 
aanpassen van de bekostigingssystematiek 
in het hoger onderwijs en onderzoek. Doel: 
knelpunten oplossen en daarmee de druk op 
het systeem verlichten. De commissie stelde 
in mei 2019 dat ‘de competitie is doorgescho-
ten en dat de afhankelijkheid van tijdelijke 
financiering uit tweede en derde geldstroom 
uit de hand is gelopen, met onder meer veel 
tijdelijke arbeidscontracten als gevolg’.

Balans tussen tweede en 
eerste geldstroom 
De commissie pleitte voor een overheveling 
van 100 miljoen euro van NWO naar de 
eerste geldstroom. Dat zou zorgen voor 
scherpere profielkeuzes en de balans herstel-
len tussen de tweede en de eerste geld-
stroom. Wel waarschuwde de commissie dat 
over samenwerking, profilering en taakverde-
ling goede afspraken moeten worden 
gemaakt. Dit sluit aan op het verzoek van het 
ministerie aan NWO, VSNU en KNAW om een 
gezamenlijk plan op te stellen om de druk op 
het wetenschapssysteem te verlichten.
In juni gaf de minister aan de aanbevelingen 
grotendeels over te nemen. In oktober stelde 
ze vervolgens een nieuwe commissie in. Deze 
begeleidingscommissie gaat toezien op het 
onderzoek dat in kaart moet brengen ‘of het 
macrobudget voor onder meer het weten-
schappelijk onderzoek toereikend en 
doelmatig is in relatie tot de veronderstelde 
kwaliteit’.

Ongewenste bijeffecten voorkomen
Het wetenschapssysteem is complex en de 
druk op het systeem is een veelkoppig vraag-
stuk. Verschuiving van middelen naar de eerste 
geldstroom kan bijvoorbeeld als gevolg hebben 
dat universiteiten meer onderzoekers in dienst 
nemen, die vervolgens aanvragen bij NWO 
indienen en daarmee de aanvraagdruk verder 
verhogen. Om zulke ongewenste bijeffecten te 
voorkomen, vindt NWO het essentieel om 
samen met de universiteiten tot een integrale 
aanpak te komen. De organisaties streven 
ernaar begin 2020 hun plannen te presenteren.

Variatie voor Veni
Om recht te doen aan de grote verscheiden-
heid in kwaliteit, ambitie en de loopbaan van 
wetenschappers, heeft NWO de opzet van het 
cv dat Veni-aanvragers indienen aangepast. 
Kandidaten maken voortaan zelf de afweging 
wat ze relevant vinden en wat ze over zichzelf 
willen vertellen. De wijziging past in een 
nieuwe manier van waarderen en belonen van 
wetenschappers, het thema van het vorige 
nummer van Onderzoek.

H-indexen, journal impact factors, lange lijsten 
met publicaties: bij Veni-aanvragen zijn ze niet 
langer onderdeel van het cv. Voortaan bestaat 
dit uit twee delen: een verhalende beschrijving 
van het academische profiel van de kandidaat 
en een tekst met wat de wetenschapper zelf 
beschouwt als belangrijkste output. Beide 
onderdelen hebben een omvang van 400 tot 
maximaal 700 woorden. Omdat aanvragers hun 
profiel naar eigen inzicht invullen, ligt de nadruk 
minder op alleen traditionele outputindicato-
ren. Zo ontstaat ruimte om ook kwaliteiten in 
andere kerndomeinen van de wetenschap – zo-
als impact en de verbinding met onderwijs – 
mee te wegen in de beoordeling. In de lijst met 
suggesties van NWO staan bijvoorbeeld ook 
samenwerking, internationale oriëntatie, 
begeleiden van studenten, kennisbenutting en 
interdisciplinaire activiteiten.

Proef met vooraanvraag
De nieuwe cv-opzet valt samen met de lopende 
proef om in de Veni-ronde een vooraanvraag in 
te voeren. Doel hiervan is om zowel aanvragers 
als beoordelaars tijd en dus ook geld te 
besparen. Een vooraanvraag bestaat uit het cv 

nieuwe stijl plus een beknopt onderzoeksidee. 
Daarnaast is het verplicht dat indieners een 
bewijs van steun van de beoogde onderzoeks- 
instelling aanleveren, de zogeheten inbed-
dingsgarantie. De pilot ging afgelopen jaar van 
start in de NWO-domeinen Sociale en Geestes-
wetenschappen (SGW) en Toegepaste en 
Technische Wetenschappen (TTW). Bij de ronde 
van dit jaar is ook ZonMw aangesloten. Volgens 
Kasper Gossink, programma- en beleidsmede-
werker bij SGW en een van de initiatiefnemers, 
zijn de eerste reacties positief. 

Diversiteit in carrièrepaden
De aanpassing sluit naadloos aan bij de 
voorstellen uit het position paper Erkennen en 
waarderen. Rianne Letschert en Frank Baaijens, 
rectoren van respectievelijk de universiteit van 
Maastricht en van Eindhoven, presenteerden 
deze paper mede namens KNAW, NFU, VSNU, 
ZonMw en NWO tijdens een internationale 
conferentie over erkennen en waarderen, op  
15 november in Rotterdam.
Meer diversiteit in mogelijke carrièrepaden en 
profielen vormt een voorname ambitie in het 
paper. Ook willen de afzenders dat weten-
schappers niet alleen op hun individuele 
prestaties worden beoordeeld, maar ook op de 
bijdrage aan hun team, vakgroep, consortium  
of instituut. ‘Bij beoordeling wordt een betere 
balans nagestreefd tussen enerzijds de 
meetbare outputindicatoren en anderzijds de 

verwerving van andere belangrijke competenties 
voor een wetenschappelijke carrière’, staat in het 
paper. Ook krijgt de weergave van onderzoek-
soutput ‘in sterkere mate een narratief karakter’ 
en wordt niet meer gevraagd om volledige 
publicatielijsten. Hierdoor ontstaan gelijke 
kansen voor mensen die een dynamisch 
carrièrepad afleggen.   

Missiegedreven innovatiebeleid
Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: 
onze samenleving staat voor een aantal grote 
uitdagingen die vragen om meer kennis en  
baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor 
wetenschappers én voor bedrijven. NWO speelt 
daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te 
investeren in onderzoek waarin publieke en 
private partijen samenwerken. De bijbehorende 
financieringsinstrumenten  
worden vereenvoudigd.

De nieuwe afspraken over financiering van deze 
samenwerkingsverbanden in zowel fundamen-
teel als toegepast en praktijkgericht onderzoek 
zijn vastgelegd in het Kennis- en Innovatie- 
convenant 2020-2023 (KIC). Half november 
ondertekenden overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen dit convenant, waarin het 
missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet 
centraal staat. Dit beleid concentreert zich  
rond vier thema’s: energietransitie & duurzaam-
heid, landbouw, water & voedsel, gezondheid  
& zorg, en veiligheid. Per thema hebben de 
ondertekenaars ambities geformuleerd en 
uitgewerkt in kennis- en 
innovatieagenda’s, die de inhoudelijke basis 
vormen voor meerdere NWO-programma’s  
gericht op publiek-private samenwerking.  
Ook zijn er agenda’s opgesteld voor sleutel-
technologieën en voor het maatschappelijk 
verdienvermogen.

Vanaf 2020: missiegedreven calls
De afspraken uit het convenant gelden vanaf 
2020. Belangrijke onderwerpen uit de kennis- 
en innovatieagenda’s krijgen dan een plek in  
de missiegedreven NWO-calls, waarvoor  
jaarlijks 55 miljoen euro gereserveerd staat.  
Voor kennis- en innovatieprojecten die onder-
steuning ontvangen vanuit de NWO-program-
ma’s, geldt een gemiddelde private bijdrage  
van dertig procent. Naast de missiegedreven 
calls is het mogelijk om in het KIC aanvragen in 
te dienen voor partnerschappen en langetermijn-
programma’s.
Om de totstandkoming van initiatieven en 
samenwerkingsverbanden te stimuleren, 
organiseert NWO onder andere matchmakings-
bijeenkomsten. Ook voorziet de aanvraag- 
procedure in vooraanmeldingen, zodat al in  
een vroeg stadium kan worden verkend of 
een initiatief in de nieuwe opzet past.
Meer informatie op www.nwo.nl/kic 

BEELD: WOUTER JANSSEN

In goed overleg en met grote zorgvuldigheid speelt NWO in op structurele veranderingen  
in de wetenschap. Thema’s die ons bezighouden zijn bijvoorbeeld de balans tussen tijdelijke  
en vaste onderzoeksfinanciering, de variatie in wetenschappelijke loopbanen en financiering  
van publiek-privaat onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen.

Ontwikkelingen in wetenschapsbeleid
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‘ In Nederland  
krijg je de kans 
om iets nieuws 
te proberen’

MRI-fysicus Andrew Webb stort zich graag op onderzoeksgebieden  
die hij nog niet goed kent.  Hij houdt zich bezig met natuurkunde,  
bio-engineering, radiologie en woonde in vijf landen. Taalbarrières  
en slapeloze nachten? ‘Eenmaal bezig, vind je die oplossing wel.  
Als we van tevoren alle problemen bedacht hadden die we tegen  
konden komen, waren we er waarschijnlijk nooit aan begonnen.’

INTERVIEW 17

H 
et was wel even wennen aan de Nederlandse manier van 
doen, toen Andrew Webb in 2008 een sollicitatiegesprek had 
voor de functie van directeur bij het C.J.Gorter Center for High 
Field Magnetic Resonance in Leiden. Na afloop had hij maar 
weinig vertrouwen in een goede uitkomst. ‘De commissie was 
het op werkelijk elk punt volledig met me oneens.’ Zijn inschat-
ting bleek onjuist. Hij had buiten de beruchte Nederlandse 

directheid gerekend. ‘Later vertelden ze me hoe het hier werkt: jij hebt jouw 
mening, wij de onze en die brengen we allebei sterk naar voren. Vervolgens 
gaan we samen uit eten. Zo was het in Groot-Brittannië nooit gegaan.’

Inmiddels is Webb al meer dan tien jaar directeur van het in 2007 
opgerichte Gorter Center. Hij geeft leiding aan zo’n vijftig mensen. Ze 
werken zowel aan zeer geavanceerde MRI-scanners die meer informatie 
geven, als aan een kleinere scanner voor ontwikkelingslanden [zie kader 
op p.17]. Voor zijn werk wordt hij in 2017 door de toenmalige Technolo-
giestichting STW benoemd tot Simon Stevin Meester. De grootste 
waarde van die prijs lag voor hem in de kans om nieuwe onderzoeksge-

bieden te verkennen. No-nonsense-wetenschapper Webb gaat vooral 
voor inhoud, niet voor faam. Hij wordt zelden afgeremd door mogelijke 
mislukkingen en werkt toegewijd aan zijn opdracht.

Was het vanzelfsprekend dat u onderzoeker zou worden?
‘In mijn schooltijd voelde ik me eigenlijk meer aangetrokken tot talen en 
de klassieken. Maar ik zag daarin weinig loopbaanperspectief. Deze oude 
liefde komt nog wel op een andere manier tot uiting: ik heb naast 
Engeland ook in Griekenland, de VS, Duitsland en in Nederland gewerkt 
en geprobeerd al die vreemde talen te leren spreken.’ Lachend: ‘Al is mijn 
Nederlands het slechtst.’ 

Wat maakte dat u toch de wetenschap in ging? 
‘Als wetenschapper heb je een zekere vrijheid om te doen wat je wilt. Je 
kunt je eigen doelen stellen en bepalen op welke manier je die wilt 
bereiken. Natuurlijk zijn er ook verplichtingen, maar over het algemeen 
denk ik dat ik in het bedrijfsleven niet zo veel vrijheid zou ervaren. Daar 
liggen de grote lijnen veel meer vast.’

Betere én kleinere 
MRI-scanners 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
is een techniek om door middel van 
een krachtig magnetisch veld 
gedetailleerde afbeeldingen van het 
lichaam te maken. Webb probeert 
deze technologie te verbeteren, 
waardoor ziektes eerder opge-
spoord en beter gediagnosticeerd 
kunnen worden. Daarnaast werkt hij 
aan een scanner voor ontwikkelings-
landen, om zo meer mensen 
toegang te geven tot de moderne 
medische technieken. Deze 
MRI-scanner heeft een minder 
krachtige magneet, waardoor het 
apparaat veel goedkoper en kleiner 
is, en in een pick-uptruck past. Er is 
inmiddels een prototype. Het plan is 
om de scanner volgend jaar voor het 
eerst in te zetten, in Oeganda.

‘ Ik ben berucht om  
mijn kritische houding  
tegenover nutteloze  
bijeenkomsten’



1 
De succesvolle humane toepassing 
van in het laboratorium gekweekte 
bloedvaten.  ‘Al in 1999 liet Laura 
Niklason zien dat je bloedvaten in het 
laboratorium kunt kweken. Dat werd 
toen als een grote stap in het 
vakgebied gezien. Twintig jaar later 

zijn de eerste humane in vivo experimenten 
geslaagd. Onderzoekers van Duke University en 
Harvard University hebben bloedvaten 
gekweekt op basis van cellen van patiënten. Die 
cellen hebben ze vervolgens verwijderd zodat 
alleen een acellulair overblijft, en dát is 
geïmplanteerd bij mensen. Na implantatie blijkt 
het bloedvat weer tot leven te komen doordat 
cellen uit het lichaam erin infiltreren. Dit 
onderzoek laat zien hoe lang het duurt om van 
een proof of concept tot klinische toepassing te 
komen. Ik denk dat de eerste toepassing ligt bij 
de vasculaire toegang voor diabetespatiënten. 
Nog niet de eindoplossing, maar wel een 
belangrijke stap.’

2 
Activerend onderwijs leidt tot betere 
studieresultaten, maar wordt niet 
automatisch gewaardeerd door 
studenten. ‘Onderzoekers van 
Harvard University concludeerden dat 
studenten de meer actieve leervor-
men als een grotere cognitieve 

belasting beleven. Daardoor ervaren ze de 
leereffecten niet en zijn ze minder gemotiveerd. 
We kiezen steeds vaker voor activerend 
onderwijs, want kennis blijft zo beter hangen en 
tentamenresultaten verbeteren aanzienlijk. 
Maar dit betekent dus niet automatisch dat 
studenten de werkvorm ook leuk vinden. 
Volgens mij is het belangrijk een omgeving te 
creëren waarin studenten vanuit een intrinsieke 
motivatie kennis verwerven. We zijn bij de TU/e 
bezig met challenge based learning, gebaseerd 
op successen van onze studententeams. Denk 
aan het team dat al vier keer op rij in Australië 
wereldkampioen werd in de World Solar 
Challenge Cruiser Class, met een zonneauto 
die uitblinkt in efficiëntie, comfort en innovatie. 
De studenten zijn heel gemotiveerd, omdat ze 
echt naar een uitdaging toewerken. Daardoor 
zijn ze in staat samen moeilijke beslissingen te 
nemen. Dit is een enorme leerervaring, die ik 
iedereen zou willen meegeven.’

3 
De multidisciplinaire samenwerking 
tussen een modelleringsexpert en 
een celbioloog. ‘Sandra Loerakker van 
de TU/e, gespecialiseerd in modellen 
en simulaties, en celbioloog Cecilia 
Sahlgren van de Abo Akademi 
University in Finland vonden een 

manier om de structuur van een bloedvat te 
doorgronden. De bioloog was in staat om op 
celniveau processen te begrijpen, maar wist 
niets van modelvorming. De modelleringsexpert 
had net voldoende kennis van biologie om hun 
werelden bij elkaar te brengen. Zo kwamen ze 
samen tot inzichten over de architectuur van 
het bloedvat en de manier waarop de vaatwand 
verandert. Die kennis is bijvoorbeeld waardevol 
bij de behandeling van cardiovasculaire 
aandoeningen en voor de regeneratieve 
geneeskunde. Zonder hun multidisciplinaire 
samenwerking hadden de onderzoekers dit 
resultaat nooit kunnen bereiken. Het duurt 
soms lang voor je ziet waar je kunt samenwer-
ken. Maar als wetenschappers die tijd willen 
investeren, kan dat tot heel bijzondere resulta-
ten leiden.’
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Niet alle wetenschappers zullen diezelfde ervaring van vrijheid hebben. 
‘Ik denk dat iedereen er op een andere manier mee omgaat. Ik heb zeer 
succesvolle collega’s die 25 jaar actief zijn geweest binnen hetzelfde 
vakgebied en voornamelijk in Nederland hebben gewoond. Zelf ben ik 
bezig geweest met natuurkunde, bio-engineering, radiologie en ik 
woonde in vijf landen. Toch hebben we allemaal een zekere mate van 
succes bereikt. Het pad dat je kiest, is een weerspiegeling van je 
persoonlijkheid.’

En wat zegt uw pad over uw persoonlijkheid?
‘Laat de psycholoog maar binnenkomen, haha. Hoe noem je het, onrust? 
Ik zou het eerder fascinatie voor een heleboel verschillende onderwerpen 
noemen. Ik wil me op een onderzoeksgebied storten dat ik interessant 
vind, maar nog niet goed ken. Het mooie aan het Nederlandse weten-
schapssysteem vind ik dat je evenveel op je prestaties uit het verleden 
wordt beoordeeld als op je huidige kennis. Heb je het goed gedaan, dan 
krijg je ook kansen om iets nieuws te proberen.’

Verliest u anders interesse?
‘Het is eerder dat je de grootste impact vaak in het begin van het project 
maakt. Als het vervolgens goed loopt en ik weet dat de mensen die het 
uitvoeren het onder controle hebben, kan ik het loslaten.’ 

U werkt steeds in nieuwe landen. Is zo’n leven niet zwaar?
‘Dat is het zeker. Het duurt even voor je de taal spreekt en een cultuur 

begrijpt. Je komt altijd op plekken waar je niemand kent. Het hielp dat 
Nadine erbij was. We deden het altijd samen.’ 
Nadine is Nadine Barrie Smith, zijn echtgenote en eveneens weten-
schapper. In 2010 komt zij op 48-jarige leeftijd plotseling te overlijden. 
Behalve dat Webb en Smith getrouwd waren, deelden ze ook hun 
werkplek, letterlijk. Webb: ‘Het was zij hier, ik daar.’ Hij wijst naar twee 
lege bureaustoelen. De ogen van Webb kleuren rood als hij over haar 
spreekt. Haar dood heeft veel zaken in zijn leven in een ander perspectief 
gezet. Grote tegenslagen: ‘Ze vallen in het niet bij haar verliezen.’ En over 
successen: ‘Het is mooi, maar het verandert niet dat zij er niet meer is.’
Na haar dood kiest Webb ervoor de herinnering aan zijn vrouw levend te 
houden. ‘De grote vergaderruimte is naar haar vernoemd, de etiketten in 
het lab zijn nog steeds in haar handschrift …’ Hij gaat aan de slag met 
dingen die zij belangrijk vond en die een blijvende impact hebben. Zo 
richt hij het Nadine Barrie Smith Memorial Fund op, dat onder andere elk 
jaar beurzen verstrekt aan vrouwelijke studenten die actief zijn binnen de 
medische beeldvorming op de Amerikaanse Illinois University, waar Nadi-
ne afstudeerde en promoveerde. Het past bij wie Nadine was: ‘Ze was zo 
gepassioneerd bezig meer vrouwen binnen de technische wetenschap-
pen te krijgen.’ 

Kon u zoiets vreselijks omzetten in iets positiefs?
‘Nee, dat was het niet. Na haar dood had ik verschillende mogelijkheden, 
het fonds oprichten was er één van. Niets doen was simpelweg erger 
geweest. Dat het fonds er nu is, wil niet zeggen dat alles daarmee  
goed is.’

Het verdriet heeft de motivatie voor zijn academische werk niet beïn-
vloed. Tijdens een rondleiding in het lab vertelt hij er trots over. Hier voelt 
hij zich thuis, de verschillende ruimtes corresponderen met zijn interes-
ses. Er is een grote MRI-scanner met één van de krachtigste magneten 
van Nederland. In de ruimte daarnaast staat de scanner voor ontwikke-
lingslanden, waar het team zelf aan bouwt. Ook de directeur is regelma-
tig in de werkplaats te vinden. 

Waar komt die behoefte om zelf te bouwen vandaan?
‘Ik denk dat het belangrijk is om je voeling met het veld niet te verliezen. 
Er zijn wetenschappers die nooit meer in het lab komen. Begrijp je dan 
nog met welke zaken je medewerkers bezig zijn? Wat er écht mogelijk is 
ten opzichte van wat je zou willen dat mogelijk is? Daarnaast vind ik het 
ook gewoon heel leuk.’

Hoe krijgt u het in uw positie voor elkaar om ook nog handwerk te doen?
‘Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Ik beantwoord iedereen die 
mij mailt, maar ik schrijf geen essays terug op z’n zachtst gezegd. En ik 
gebruik de delete-knop vrijelijk. Vergaderingen horen erbij, maar ik ben 
berucht om mijn kritische houding tegenover nutteloze bijeenkomsten. Ik 
zie die als een onderbreking van ieders werk.’

Voor de kleine MRI-scanner verliet u opnieuw de veilige haven.
‘Mensen noemden me naïef dat ik aan dit project begon en inderdaad, ik 
heb fouten gemaakt. We liepen tegen problemen aan die me slapeloze 
nachten bezorgden. Maar obstakels horen erbij. Het mooie is dat je 
eenmaal bezig, die oplossing wel vindt. Als we van tevoren alle proble-
men bedacht hadden die we tegen konden komen, waren we er waar-
schijnlijk nooit aan begonnen.’

Andrew Webb in het kort
1964 Geboren in Southampton, Engeland. Opgegroeid in Belfast, Noord-Ierland 1982-1983 Werkzaam in Griekenland, waar hij onder andere 
reisleider is op archeologische sites 1983-1986 Bachelor Scheikunde, Bristol University 1989 PhD Medicinale Chemie, University of Cambridge 
1990-1991 Postdoc University of Florida, afdeling Radiologie 1991-2006 Werkzaam op University of Illinois Urbana-Champaign, afdeling 
Elektro- en Computertechniek  2000  Benoeming tot hoogleraar 2004 Ontvangt Wolfgang Paul Prize van de Duitse Humboldt Foundation 2004-
2006 Werkzaam op de Universität Würzburg in Duitsland, afdeling Natuurkunde 2008-nu  Directeur Gorter Center, LUMC 2010 Oprichting 
Nadine Barrie Smith Memorial Fund na overlijden echtgenote 2014 Ontvangt ERC Advanced Grant 2017 Benoemd tot Simon Stevin Meester
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‘ Het pad dat  je kiest,  
weerspiegelt je  
persoonlijkheid’ Opgemerkt door Frank Baaijens
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In elke editie van  
Onderzoek deelt een  
prominent figuur uit 
de onderzoekswereld 
drie opmerkelijke 
onderwerpen uit het
wetenschapsnieuws. 
Deze keer Frank Baaijens,
rector magnificus van  
de Technische Universiteit 
Eindhoven en hoogleraar 
Biomechanica. Hij schreef 
een position paper over 
de gewenste transitie in het 
erkennen en waarderen van 
wetenschappers (zie p.14). 

TEKST: EMMA VAN DER DEIJL
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Nederland heeft voor zo’n  
honderd miljard euro aan  
rioleringen en persleidingen  
in de grond liggen. Maar  
wanneer zijn al die buizen  
aan vervanging toe? Dat is  
vaak nattevingerwerk. In  
een gezamenlijke studie  
willen rioleringsbedrijven,  
gemeenten en waterschappen 
tot betere meetmethoden  
komen. ‘Omdat alle partijen 
meebetalen, zijn de resultaten 
ook voor alle deelnemers  
bruikbaar. De hele sector  
gaat erop vooruit.’

RIONED medefinancier 
samenwerkingsprogramma

H 
et is midden in de nacht van 27 
op 28 januari 2019 als het flink 
verkeerd gaat in Zwijndrecht. 
Midden op straat ontstaat een 
gapend gat dat zich vult met 
water, waarna een auto 
wegzakt in een zogeheten 
sinkhole. De bestuurder weet 
zichzelf in veiligheid te 

brengen. Wel drijft er overal poep en wc-pa-
pier. De boosdoener: een gesprongen 
rioolpijp.
 
Vaak wordt te vroeg ingegrepen
‘Het is een extreem voorbeeld van wat er mis 
kan gaan als rioleringen en ander buizenwerk 
niet tijdig worden onderzocht op zwakke 
plekken’, zegt programmamanager Ton 
Beenen van Stichting RIONED, het landelijke 
kenniscentrum voor riolering en stedelijk 
waterbeheer. ‘Toch knappen de ondergrondse 
waterbuizen met enige regelmaat, want in de 
praktijk is het erg moeilijk in te schatten wat 
de onderhoudsstaat van zo’n buis precies is. 
Het is in veel gevallen een kwestie van 
onderbuikgevoel.’ Dat leidt er soms toe dat 
buizen te laat worden vervangen, met een 
instorting van weg of waterkering tot gevolg. 
Maar in nog veel meer gevallen wordt er juist 
te vroeg ingegrepen. Bij gebrek aan goede 
meetmethoden worden buizen na een 
bepaald aantal jaren preventief vervangen, 
ook als de betreffende riolering nog in 

voldoende staat verkeert. Jaarlijks wordt er zo 
heel wat prima buizenwerk verwijderd. Het 
jaagt rioleringsbeheerders, gemeenten en 
uiteindelijk belastingbetalers op onnodig hoge 
kosten.

Werken aan praktische oplossingen
Om beter te kunnen besluiten over het 
optimale tijdstip van onderhoud, zijn verschil-
lende partijen sinds 2016 gezamenlijk op zoek 
naar nieuwe manieren om de conditie van een 
rioolbuis te meten. In het samenwerkingspro-
gramma Technology Innovation for Sewer 
Condition Assessment (TISCA) financieren 
RIONED, STOWA en het Kennisprogramma 
Urban Drainage – waarin rioleringsbedrijven, 
gemeenten, waterschappen en adviesbureaus 
zijn verenigd – samen met NWO deze 
zoektocht. Inmiddels werken acht promovendi 
en postdocs van de drie technische universi-
teiten en de Universiteit Leiden aan praktische 
oplossingen. 

Lekkages detecteren met elektriciteit 
‘Het zijn stuk voor stuk ontzettend inspireren-
de projecten met veel potentie’, zegt Beenen. 
‘Een promovendus van de TU Delft wil 
bijvoorbeeld lekkages in buizen detecteren 
door elektriciteit door het water te jagen. Je 
kunt vervolgens in de grond meten waar die 
elektriciteit weer naar buiten komt en waar dus 
de lekkage zit. Een veelbelovende techniek om 
dure en vooral gevaarlijke verrassingen zoals 
een sinkhole in een drukke weg te voorkomen.’ 
Andere projecten zijn minstens even spectacu-
lair. Zo laat een projectgroep rioolbuizen met 
kleine scheurtjes razendsnel rondslingeren in 
een centrifuge, om te kijken onder welke druk 
die scheuren verder barsten. Andere onderzoe-
kers werken aan een hovercraft die dwars door 
het riool zal varen met meetapparatuur aan 
boord. En weer een andere club wil op basis 
van oude inspectiefoto’s een computerpro-
gramma maken dat automatisch defecten kan 
opsporen. Beenen: ‘Ik schat dat we over een 
jaar of vijf, zes de eerste van deze innovaties 
op de markt kunnen brengen.’

Zo’n grote partij werkt als smeerolie
De TISCA-projecten leveren volgens Beenen 
wetenschappelijke én praktisch toepasbare 
oplossingen. De financieringsconstructie waar-
bij alle partijen meebetalen aan het onderzoek, 
speelt daarin een belangrijke rol. Dit maakt dat 
de resultaten bruikbaar zijn voor NWO, 
gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en 
kenniscentra. ‘De bijdrage van NWO – de helft 
van de financiering – was essentieel om het 
project van de grond te krijgen. Dat zo’n grote 
partij meedoet, werkt echt als smeerolie om 

anderen over de brug te krijgen. De individuele 
partijen hadden niet de middelen om zo’n groot 
project op te zetten.’ De samenwerking tussen 
de deelnemende organisaties gaat goed. 
Cruciaal is dat alle partijen zo veel mogelijk 
open kaart spelen. Zo stellen onderhoudsbe-
drijven bijvoorbeeld hun inspectierapporten ter 
beschikking aan de onderzoekers. ‘Ze nemen 
daarmee een risico, want die rapporten zijn 
belangrijk voor hun concurrentiepositie op de 
markt. Maar ze begrijpen heel goed dat onze 
onderzoeken ervoor kunnen zorgen dat de 
sector als geheel er op vooruit gaat.’

Vraag vanuit de markt
De belangrijkste hindernis is volgens Beenen 
dat de sector en de wetenschappers soms 
andere doelstellingen nastreven. Waar 
rioleringsbedrijven en gemeenten naar 
concrete oplossingen op korte termijn zoeken, 
willen de onderzoekers zich profileren met een 
doorbraak in een wetenschappelijke niche. Het 
vergt goede afspraken om ervoor te zorgen dat 
deze doelstellingen niet botsen. ‘We spreken 
bijvoorbeeld af dat de hoogleraar en zijn 
promovendi wel hun eigen koers mogen varen, 
maar dat het onderzoek ook gericht moet zijn 
op de vraag vanuit de markt’, verduidelijkt 
Beenen. ‘En dat snappen de wetenschappers. 
Want de sector heeft de wetenschap nodig, 
maar ook vice versa. Al is het maar voor de 
aanlevering van afgedankte rioleringsbuizen 
die ze voor experimenten kunnen gebruiken.’

Bijvangst: enthousiaste studenten
Het TISCA-project helpt daarnaast in het 
onderwijs. Het geeft studenten een mogelijk-
heid om mee te denken over praktische 
casussen en dat is een welkome afwisseling op 
de theorie. ‘Want die studenten doen natuurlijk 
niet voor niets een technische opleiding’, zegt 
Beenen. Hij beschouwt het enthousiasmeren 
van studenten dan ook als belangrijke ‘bij-
vangst’ van het TISCA-project. Al jarenlang is er 
een schreeuwend tekort aan technisch 
personeel in de sector. In september 2019 nam 
uitkeringsinstantie UWV het beroep van 
rioleringsmedewerker nog op in een lijst met 
moeilijk vervulbare vacatures. ‘Dus vers bloed is 
meer dan welkom.’ 
Al met al ziet Beenen dat het TISCA-project 
een nieuwe impuls heeft gegeven aan het 
vakgebied. ‘Sinds 2010 zijn er zes mensen 
gepromoveerd op onderzoek naar rioleringen 
en persleidingen, en mede dankzij TISCA 
komen er nog tien aan. Daarnaast zie je dat de 
Nederlandse onderzoekers meer en meer 
gevonden worden voor internationale samen-
werkingsprojecten. Zo komt het vakgebied 
steeds beter tot bloei.’

‘Omdat 
alle partijen  

meebetalen, zijn 
de resultaten 
ook voor alle
 deelnemers 

bruikbaar’

Rioolwetenschap



Van wetenschappelijk onderzoek naar 
maatschappelijke relevantie: de impact van de…

‘Door nauwkeurig te 
meten bleek die 
jongen juist een van 
de snelsten te zijn’

IMPACT 2322 TEKST: ELKE VELDKAMP  BEELD: ALTIN KAFTIRA, HET NATIONALE BALLET

Als je systematisch de mentale en 
fysieke gesteldheid van sporters en
podiumkunstenaars monitort en die 
gegevens koppelt aan hun prestaties, 
kun je belangrijke verbanden ontdekken.  
Het resultaat: minder blessures 
en een betere performance.

Meten, meten en nog eens 
meten: leren van registreren

De Performing Artist and Athlete Health Monitor 
(PAHM) is een online tool om de fysieke en mentale 
gezondheid van podiumkunstenaars en sporters te 

monitoren. De tool is ontwikkeld binnen Fit to Perform, 
een onderzoek naar de gezondheid van topsporters, 

gefinancierd vanuit het RAAK-programma van 
Regieorgaan SIA. Hoofdonderzoeker is dr. Janine 

Stubbe, bewegingswetenschapper en lector  
Performing Arts Medicine bij Hogeschool voor de 

Kunsten Codarts in Rotterdam. De PAHM wordt al 
gebruikt door de studenten van Codarts en onder meer 

Het Nationale Ballet, Scapino Ballet, Feyenoord, FC 
Dordrecht en roeivereniging SKADI. Ook vanuit het 

buitenland is er veel belangstelling. ‘Meten gebeurt al 
veel in de sportwereld, maar uniek aan de PAHM is dat 

we hem echt samen met de gebruikers op maat maken’, 
zegt Stubbe. ‘De gegevens worden direct via een app 

gedeeld met de danser of sporter. Door deze terugkop-
peling en de vergelijking met de groep leren ze hun 

lichaam kennen, durven ze zich beter te uiten en 
worden ze zelfbewuster.’ De monitor blijft in ontwikke-

ling. Zo werkt Stubbe nu aan een stresslaboratorium 
waar je bijzonder stressvolle momenten voor podium-

kunstenaars en sporters kunt 
simuleren en bijvoorbeeld de 

hartslag en het cortisolniveau 
(stresshormoon) kunt meten. ‘Denk 
aan een voetballer die een penalty 

moet nemen of een danser voor een 
auditiecommissie. Door deze 

momenten goed te onderzoeken, 
kunnen we handvatten bieden om 

in zo’n situatie optimaal te 
presteren.’

‘The Sleeping 
Beauty was 

een echte 
enkel-killer’

A 
ls Sven Verstappen ’s och-
tends door de kleedka-
mers van Feyenoord loopt, 
weet hij al precies hoe het 
met elke speler gesteld is. 
De één heeft drie nachten 
op rij slecht geslapen, een 
ander kampt met een ham-
stringblessure. Die gege-

vens heeft hij gelezen in de Performing Ar-
tist and Athlete Health Monitor (PAHM), 
waarin de voetballers aangeven hoe het 
fysiek en mentaal met ze gaat. Verstappen 
werkt als embedded scientist bij Feyenoord 
en helpt blessures bij spelers te voorko-
men. Zijn middel: meten, meten en nog 
eens meten. 

Kijken wat de trainer heeft gedaan
Alle spelers – van de jeugdelftallen tot het 
eerste – vullen via de PAHM-app op hun 
telefoon elke dag een vragenlijst in. Hoe 
hebben ze geslapen? Hoe goed zijn ze 
hersteld van de vorige training? Waar 
hebben ze spierpijn? Hebben ze zin in de 
training? Zo nee, waarom niet? Ze trainen 
met GPS-trackers en hartslagmeters, die 
hun fysieke conditie en snelheid meten. ‘Als 
meerdere spelers op dezelfde plek spierpijn 
aangeven, bekijken we wat de trainer de 
dag ervoor precies heeft gedaan’, zegt 
Verstappen. ‘En als ik in de PAHM lees dat 
een speler al een paar dagen geen zin in de 
training heeft, dan pols ik of er iets aan de 
hand is. Misschien is een gesprek met de 
mental coach nodig. Of ik stuur een speler 
langs de fysiotherapeut of de sportdiëtist, 
afhankelijk van de klacht.’

Minder kramp in kuiten en hamstrings
In het begin moesten de voetballers 
wennen, maar nu vullen de meesten trouw 
de vragenlijst in. Verstappen: ‘Ze merken 
dat ze er zelf veel aan hebben. Het geeft 
mentaal ook een oppepper als je ziet dat je 
enorm vooruit bent gegaan qua snelheid 
of conditie.’ De embedded scientist 
bemoeit zich niet met de opstelling. ‘Ik 
geef alleen objectieve data. Zo dacht de 
trainer dat een van de spelers een 
langzame sprinter was. Door nauwkeurig 
te meten bleek die jongen juist een van de 
snelsten te zijn. Hij startte alleen steeds te 
laat, dus dáár moest hij op focussen in de 
trainingen.’
De intensieve monitoring met de PAHM 
gebeurt nu voor het tweede seizoen en 
heeft al heel wat verbetering gebracht. 
‘Veel minder jongens hebben kramp in hun 
kuiten of hamstrings. En bij wedstrijden 
zien we minder verval in de tweede helft. 
Vroeger had je zo’n twintig procent minder 
acceleraties en gelopen meters na de rust. 
Dat is nu tien procent geworden. Zulke 
resultaten kunnen helpen een wedstrijd te 
winnen.’

Krankzinnig zware inspanningen 
Ook Het Nationale Ballet werkt voor het 
tweede seizoen met de PAHM. De 
gegevens uit de uitgebreide vragenlijst 
worden gekoppeld aan de blessuredata 
van het gezondheidsteam. Deze vorm van 
dataverzameling is nieuw in de danswe-
reld. ‘Eigenlijk is het krankzinnig dat wij 
zulke zware fysieke inspanningen verrich-
ten en dat nog niet eerder wetenschappe-
lijk is onderzocht wat we precies doen en 
hoe we dat kunnen verbeteren’, zegt eerste 
solist James Stout. ‘Ik ben heel dankbaar 
dat hier nu eindelijk naar gekeken wordt.’ 
En terecht: balletdansers leveren ongeloof-
lijke fysieke prestaties volgens Stephanie 
Keizer. Zij is vanuit Hogeschool Codarts 
aangesteld als embedded scientist bij Het 
Nationale Ballet. ‘Balletdansers zijn 
gemiddeld van tien uur ’s ochtends tot half 
zes ’s avonds in de studio bezig met 
balletles en repetities. En dan dansen ze in 
de avond vaak nog een voorstelling.’

Geen danser die níet ergens pijn heeft
Door die lange werkdagen ontstaan vaak 
blessures, met name aan de enkels en voe-
ten. ‘Pijn hoort erbij als danser’, zegt Keizer. 
‘Er is geen danser die níet ergens in zijn of 
haar lijf pijn heeft. Maar je hebt goede en 
slechte pijn. En die slechte pijn negeren ze 
vaak. Ze willen doorgaan en denken: “ach, 
het gaat wel weer over”. Met de PAHM kun 
je op tijd aan de bel trekken: let op, je bent 
op weg naar een stevige blessure. Door 
met elkaar te vergelijken, herkennen ze 
bovendien sneller wanneer een training 
écht zwaarder dan gewoonlijk was. Als 
iedereen aangeeft oververmoeid te zijn, 
dan weet je: “het ligt niet alleen aan mij”. 
Dan durf je open te zijn over je klachten.’
De data geven ook belangrijke inzichten in 
de dansvoorstellingen. Zo bleek The 
Sleeping Beauty een echte ‘enkel-killer’. 
Keizer: ‘Veel dansers meldden in de PAHM 
pijn aan de enkels. We zijn daarom anders 
gaan trainen als ze die voorstelling 
dansen. Bovendien proberen we de 
voorstellingen waarvan we weten dat ze 
meer fysieke klachten opleveren, niet 
achter elkaar te programmeren.’
Door de monitoring word je een gezondere 
danser, verwacht James Stout. ‘Ik hoop zo 
langer te kunnen doorgaan.’ Dat geldt ook 
voor de voetballers, denkt Sven Verstap-
pen. ‘Je lichaam blijft langer fit. Al zul je op 
je 35e altijd concurrentie ondervinden van 
de aanstormende jonge garde.’

Performing  
Artist and 
Athlete Health 
Monitor
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Fout hout opsporen
Illegale houtkap is een groot  
probleem: naar schatting dertig  
tot negentig procent van het  
tropisch hardhout is illegaal  
gekapt. Controles lossen maar 
weinig op vanwege fraude met 
documenten. Onderzoekers van 
Wageningen University werken  
aan methodes om door middel  
van dna of een chemisch profiel  
de herkomst van hout te bepalen. 
Uit hun eerdere tests bleek dat  
op basis van dna een onderscheid 
kan worden gemaakt tussen  
Afrikaanse bomen die slechts 
veertien kilometer uit elkaar staan. 

TEKST: DIRK-JAN ZOM BEELD: JEAN PIERRE KEPSEU, SANDER VAN DEN BOSCH

In september vertrokken de promovendi 
Bárbara Rocha Venancio Meyer-Sand en 
Laura Boeschoten voor veldwerk naar 
Kameroen. Om een database op te bouwen 
voor de analyses en om de methodes te 
verbeteren, verzamelden de onderzoekers 
houtmonsters uit vijf verschillende landen: 
drie in Afrika en twee in Zuidoost-Azië. 
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De houtmonsters worden op verschillende manieren 
verkregen. Voor de chemische analyse is hout nodig uit het 
binnenste van de boom. De beste kwaliteit dna komt juist uit 
de bast. De onderzoekers kiezen voor bomen die vijftig meter 
tot kilometers ver uit elkaar staan om de relatie tussen 
genetische en ruimtelijke afstand te bestuderen.

In de laboratoria in Wageningen lossen onderzoekers 
de monsters op om de chemische samenstelling van 
het materiaal te analyseren en het dna te karakteri-
seren. Nieuw is dat ze steeds meer chemische 
elementen van het hout meten. De concentratie en 
samenstelling zijn gerelateerd aan het bodemtype 
en dus aan de geografische herkomst van een boom. 
Uiteindelijk kunnen beide analyses helpen bepalen 
of ingevoerd hout illegaal is. 


