
1. Audio standaard op mute

2. Video aan 

3. Een vraag? liefst via chat, evt “raise

hand” knop 

4. Als je het woord krijgt, unmute dan 

jezelf en vergeet niet te starten met het 

noemen van je naam

5. Technisch problemen? Laat dit dan ook 

even weten via de chat. Misschien 

kunnen we helpen
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Voedingswetenschapper

A-registratie (MSc)

B-registratie (PhD)

Agenda

Nieuwe commissies
• Wervingscommissie
• Engagementcommissie
• Verkenningscommissie Officiële Registratie
• Commissie Integriteitszaken

• Ook vacature bij Sponsorcommissie

Beleidsplan 2021-2025



Integriteit – doel van dit forum

• belang van integriteit meer onder de aandacht 
te brengen

• uitwisseling van inzichten

Met dank aan:
Nicole Vervaet
Peter Zock
Margreet Olthof
Ellen Kampman
Jogchum Plat

Jessica Kiefte
Johan de Vogel



Achtergrond voorstel Integriteit

• Commissie Evaluatie Gedragscode

1999 – Heden

• Voorjaarsforum en workshop Missie

2019

• Commissie Herziening Missie

2019-2020

• Bestuur, uitwerking Beleidsplan

2020 - Nu

• (Arienne de Jong), Ellen Kampman, Margreet 

Olthof, Jogchum Plat, Nicole Vervaet, Peter Zock

• Karin van het Hof (moderator), een hoop 

enthousiaste leden

• Monique Gerichhausen, Theo Ockhuizen, Lotje 

van der Pol, Liesbeth Smit, Marjolein Visser

• Roelinka Broekhuizen, Karin van het Hof, Jessica 

Kiefte, Johan de Vogel



Integriteit – Poll vraag 2

Ben je bekend met de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijk 
Integriteit 2018?

a) Nog niet van gehoord

b) Wel van gehoord, maar nog niet bekeken

c) Ik heb deze bekeken / deels gelezen

d) Ik ken de principes van deze Gedragscode uit mijn hoofd



Basis NAV gedragscode: 

principes van integriteit in de wetenschap

• Eerlijkheid

• Zorgvuldigheid

• Transparantie

• Onafhankelijkheid

• Verantwoordelijkheid

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijk Integriteit 2018

KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen, VSNU

https://www.vsnu.nl/wetenschappelijke_integriteit.html

https://www.vsnu.nl/wetenschappelijke_integriteit.html


Integriteit - Doelstelling

Integriteit van de voedingswetenschap(pers) bevorderen door:

• NAV gedragscode meer onder de aandacht van de leden brengen

• Nadruk op transparantie over mogelijke belangen

• Onderlinge discussies over ethische kwesties stimuleren

• Een laagdrempelig systeem om individuele leden te kunnen 
ondersteunen bij integriteitskwesties



Integriteit - Strategie

Bekendheid NAV-gedragscode, nadruk op transparantie

• Openheid van leden over alles dat als mogelijke belangenverstrengeling kan worden gezien.

• Streven: volledige belangenverklaringen door alle leden

• Richtlijn voor verklaring op NAV profiel, norm voor interne meetings, actief uitdragen

Belang integriteit meer onder de aandacht brengen, ‘levend’ maken

• Interne activiteiten: fora, workshops, nieuwsbrief, website, LinkedIn, borrels

• Inventarisatie welke integriteitsaspecten belangrijk zijn voor leden

• signaleren actuele kwesties

Commissie Integriteitszaken instellen. 

Taken:

• Klankbord bieden voor ruggenspraak en advies over persoonlijke ethische kwesties

• Onderzoeken/evalueren of hiernaast aparte vertrouwenspersonen nodig zijn

• Duidelijke procedure voor het aankaarten en afhandelen van integriteitskwesties



Richtlijn belangenverklaring:

Uitgangspunten

Definitie (mogelijke) belangenverstrengeling:

(mogelijk) persoonlijk voordeel uit een handeling of 

beslissing in de verantwoordelijkheid van een 

officiële positie 

NB: niet alleen financiële of commerciële belangen!

Punten in de belangenverklaring

1. Inkomen

2. Onderzoeksgelden of -middelen

3. Betaalde reizen en voordrachten

4. Bestuurs- en adviesfuncties

5. Rol in stichtingen

6. Betaalde en onbetaalde consultancies

7. Eigendom bedrijf, aandelen, patenten

8. Lidmaatschappen

9. Overige belangen



Richtlijnen voor verklaring (mogelijke) belangen: 

Algemeen

• Vermeld alles dat door anderen als belangenverstrengeling zou kunnen 
worden gezien ivm je rol als voedingswetenschapper

• Denk aan zaken die te maken hebben met voedsel, voeding, gezondheid en 
beleid, communicatie, zorgverlening, productie, verkoop op dit gebied

• Bij twijfel: wel vermelden is makkelijker dan later moeten uitleggen waarom 
niet



Punten en criteria belangenverklaring (concept)

1. Inkomen. Relevante bronnen van regelmatige verdiensten, zoals je werkgever, eigen onderneming, royalty’s.

2. Onderzoeksgelden of -middelen. Financiele of ‘in kind’ (kennis, materiaal)  bijdragen aan je projecten in 

(minimaal) de laatste 5 jaar. ZZP’ers met veel opdrachten kunnen dit eventueel samenvatten als ‘meerdere 

commerciële en/of niet-commerciele opdrachtgevers’. Grote en langer lopende opdrachten wel vermelden.

3. Betaalde reizen en voordrachten. Onkostenvergoedingen (reis, verblijf, toegang locatie) en geschenken < €50 

waarde hoeven niet. Wel honoraria en bijzonder traktaties.

4. Bestuurs- en adviesfuncties.

5. Rol in stichtingen.

6. Betaalde en onbetaalde consultancies. onbetaalde consultancies kunnen relevant zijn als die regelmatig met 

dezelfde organisatie plaatsvinden. ZZP’ers kunnen betaalde consultancies samenvatten als in punt 2 (of daarnaar 

verwijzen). Wel vermelden als een het klein aantal vaste opdrachtgevers betreft of als de opdrachten zich 

beperken tot een specifieke bedrijfstak

7. Eigenaar bedrijf, aandelen, licenties. Bij een waarde >5000 euro. Belangen via gezamenlijke of brede 

beleggingsfondsen en pensioenen hoeven niet vermeld te worden

8. Lidmaatschappen. Relevante verenigingen naast de NAV

9. Overige belangen.



Belangenverklaring Peter Zock

1. Inkomen: Voorheen Wageningen Universiteit en Unilever R&D, op dit moment geen honoraria of andere inkomsten 

voor activiteiten op het gebied van voedingswetenschap. Nu onbetaald gastmedewerker Humane Voeding en 

Gezondheid van WUR. 

2. Onderzoeksgelden of -middelen. Stichting Onderzoek Voeding en Gezondheid (SOVG), Unilever, Nederlandse 

Zuivelorganisatie, Sara Lee (vh Douwe Egberts), Nederlandse Hartstichting, WCFS/TIFN, EU Framework programma’s 

en NWO-TKI.

3. Betaalde reizen en voordrachten. Canadese raapzaadolie-industrie, Japanse Margarine Associatie, en VION Food 

Group.

4. Bestuurs- en adviesfuncties. bestuur NAV, Werkveld Adviesraad opleiding Gezondheidswetenschappen VU, 

Advisory Board ENERGISE consortium (CVON2014-02), Raad van Advies onderzoek Foodlog Media BV, Senior Advisor 

van PHD-project bij  University of Aberdeen gesponsord door BBSRC (UK Biotechnology and Biology Sciences 

Research Council). 

5. Rol in stichtingen: niets aan te geven.

6. Betaalde en onbetaalde consultancies: DSM, Ocean Nutrition, VION

7. Eigenaar bedrijf, aandelen, patenten: aandelen Unilever PLC.

8. Lidmaatschappen: NAV, American Society for Nutrition, American Heart Association, Nederlandse Vereniging tegen 

de Kwakzalverij (NVtdK)

9. Overige belangen: niets aan te geven



Belangenverklaring Margreet Olthof

1. Inkomen: Vrije Universiteit Amsterdam

2. Onderzoeksgelden of –middelen: EU Framework programma’s en een promotieproject in samenwerking met 

Danone Nutricia Research

3. Betaalde reizen en voordrachten. nvt

4. Bestuurs- en adviesfuncties. Bestuur NAV, External reviewer (HvA diëtetiek)

5. Rol in stichtingen: nvt

6. Betaalde en onbetaalde consultancies: nvt

7. Eigenaar bedrijf, aandelen, patenten: nvt

8. Lidmaatschappen: NAV

9. Overige belangen: nvt



Verdere acties en planning

• Voorjaarsforum over Integriteit: 17 maart

• Taakomschrijving Commissie Integriteitszaken: April

• Tekst herziene NAV Gedragscode: 2e kwartaal

• Richtlijn voor verklaren nevenfuncties en andere belangen:

zo spoedig mogelijk naar de leden en actief gebruiken



Integriteit - Poll vraag 3

Welke aspecten vind jij het meest belangrijk voor integriteitsbeleid van de NAV?

a) Transparantie: alle leden zijn open en duidelijk over hun mogelijke belangen

b) Mogelijkheid van ruggenspraak en advies in het geval van persoonlijke integriteitskwesties

c) Onderlinge discussie en elkaar makkelijk aan kunnen spreken op ethische kwesties

d) Alle bovenstaande aspecten

e) anders: graag alle ideeën en opmerkingen in de chat!



Wetenschappelijke integriteit
Marianne Geleijnse

Hoogleraar Voeding en hart- en vaatziekten (WUR)

Vicevoorzitter Gezondheidsraad

NAV Voorjaarsforum – 17 maart 2021



Terug in de tijd 
ALV 17/11/2010 

Gedragscode
+ resultaten enquête

Het zou niet ethisch zijn om 

alle tekortkomingen van het 

onderzoek te rapporteren

Je hebt gelijk, de 

sponsor heeft er 

inmiddels zoveel geld 

in gestoken



Enquête

• 2 van de 35 respondenten zijn tijdens de beroepsuitoefening 

in conflict gekomen met de Gedragscode

• 1 persoon is ooit aangesproken op het naleven van de code 
(en 1 persoon wilde hier niet op antwoorden)

Ik zie binnen de NAV 
gelederen ook wel dingen 
die op het randje van de 

code (kunnen) zijn…

Gedragscode is niet te 
hanteren, hij is 

onvoldoende concreet 
en je kan er niets aan 

toetsen

Ik word al ‘’beschermd” 
door code “X” van het 
bedrijf/de organisatie 

waar ik werk



Enquête

• 80% heeft nooit aanleiding gehad om een NAV-lid aan te 

spreken op het naleven van de Gedragscode

• 20% zag wel aanleiding, maar heeft geen actie ondernomen

Wij moeten elkaar er op 
durven aanspreken!

Het openlijke debat is 
de beste wijze om de 

grenzen af te bakenen. 

Je kunt als jonge 
onderzoeker de hoge heren 
in voedingsland toch niet op 

de vingers gaan tikken?



Enquête

• 94% geeft proactief inzicht in persoonlijke affiliaties en 

belangen die conflicterend kunnen zijn bij publicaties, 

presentaties etc.





Code ter voorkoming van 
oneigenlijke beïnvloeding 
door belangenverstrengeling

www.knaw.nl/nl/actueel

/publicaties/code-ter-

• Geen moreel oordeel, deskundige wordt niet 

bij voorbaat ‘verdacht’ 

• Bepaalde relaties kunnen deelname aan 

(deel van) commissiewerk belemmeren

• Ook schijn van belangenverstrengeling telt

→ afbreuk aan het gezag van het advies

(+ bescherming van deskundige zelf)









Een paar snelle polletjes…

1. Als je vegetariër bent, telt dat als een relevant (persoonlijk) belang voor 
een voedingsadvies?

2. Als je veganist bent, telt dat als een relevant (persoonlijk) belang voor 
een voedingsadvies?

3. Als je partner of kind veganist is, telt dat als een relevant (persoonlijk) 
belang voor een voedingsadvies?





www.worldactiononsalt.com
Boegbeeld 

en oprichter



Zou’t wat uitmaken?

• Promotieonderzoek Marianne Geleijnse naar zout en bloeddruk 

→ heel veel media-aandacht in jaren ‘90

• Tot 2018 actief (lobby) t.a.v. zoutreductie in de voeding 

→ stapje terug vanwege Gezondheidsraad

• Nauwelijks contact (>5  jaar) met World Action on Salt and Health (WASH)

• WASH richt zich naast zout nu vooral op suiker

Poll: 
WASH (nog steeds) vermelden 
op de belangenverklaring?





Vet belangrijk?

• Op 2 juli 2018 heeft Unilever de Spreads divisie (incl. margarines) 
afgestoten

• Het door Unilever gesponsorde vetzurenonderzoek van MG liep tot 
september 2020

Poll:
Unilever (nog steeds) vermelden 
op de belangenverklaring?



Geldt publiek geld?

• Sinds kort krijg ik subsidie van de overheid en provincie voor 
voedingsonderzoek in de regio (Nationaal Preventie Akkoord en 
Regiodeal)

Poll:
Moeten deze subsidies op de belangenverklaring?





Partijdigheid

Drijfveren

• Psychologisch 

• Sociaal

• Politiek

• Financieel

etc…

Workshop at the 26th annual meeting of the International Society for Environmental Epidemiology (ISEE), Seattle, Washington. 

www.aaas.org/news/causes-prevention-and-management-epidemiological-bias-workshop-approach

previou

s



NWO magazine Onderzoek, nr 2, 2019
VVE Epistel, dec 2019

Publiekslezing
Marianne Geleijnse

20-01-2020



www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijke-beinvloeding-door-belangenverstrengeling







“In verband met de hiervoor vermelde activiteiten specifiek met 

betrekking tot het zout in de voeding en vetzuren in relatie tot 

cardiometabole ziekten is eventuele advisering over deze 

onderwerpen af te handelen door de voorzitter van de GR.”



NAV voorjaarsforum - Casuïstiek

20210317, NAV voorjaarsforum

Astrid Mars, Wageningen University & Research



▪ 15:50-16:00 Casuïstiek

▪ 16:00-16:10 Pauze

▪ 16:10-16:25 Dialoog over casuïstiek in kleine groepjes (breakout rooms)

▪ 16:25-16:45 Terugkoppeling (plenair)

Programma
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▪ 5 principes:

● Eerlijkheid

● Zorgvuldigheid

● Transparantie

● Onafhankelijkheid

● Verantwoordelijkheid

▪ 61 normen voor goede onderzoekspraktijken

▪ Referentiekader voor schendingen

▪ Zorgplichten van de instelling

NL gedragscode wetenschappelijke integriteit
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Je doet een onderzoeksproject waarbij de 

hypothese is dat A invloed heeft op B. 

Tijdens de experimenten worden 

meerdere variabelen opgenomen voor 

controle doeleinden. Tijdens de analyse 

van de gegevens wordt duidelijk dat er 

geen invloed is van A op B, tenzij één van 

deze controle variabelen wordt verwijderd. 

Het projectteam/opdrachtgever wil graag 

een effect van A op B zien. 

Wat doe je?

Casus 1: Controle over je variabelen

48Aangepast Erasmus University Rotterdam dilemma #49

"You are completely free to carry out whatever 
research you want, so long as you come to 

these conclusions."



Je werkt als wetenschappelijk onderzoeker bij onderzoeksorganisatie X. Een opdrachtgever 

wil de resultaten van jouw onderzoek gebruiken voor marketing en promotie doeleinden. 

Volgens jouw onderzoek heeft hun product voordelen in 3 van de 5 onderzochte situaties. 

De opdrachtgever citeert het onderzoek als “Werking aangetoond door X”, maar laat de 4e 

en 5e situatie weg. Vervolgopdrachten zitten in de pijplijn. 

Wat doe je? 

Casus 2: Werking aangetoond door X

49



Je onderzoek wordt gefinancierd door een overheidsorganisatie. Als je jouw conclusies 

met de organisatie bespreekt, wordt duidelijk dat deze veel te genuanceerd zijn om 

politieke uitspraken te doen. De organisatie vraagt je daarom de conclusies te 

herschrijven zodat ze stelliger zijn. 

Jij denkt dat het onmogelijk is om op basis van de huidige gegevens dingen met zoveel 

zekerheid te zeggen. Wanneer je de kwestie met je manager bespreekt, zegt deze dat je 

moet leren om voor je doelgroep te schrijven en dat je in staat moet zijn om stevige 

uitspraken te doen. Je hebt de overheidsorganisatie nodig voor financiering van 

toekomstig onderzoek. 

Wat doe je?

Casus 3: Schrijven voor je doelgroep

50Aangepast Erasmus University Rotterdam dilemma #39



Je werkt als PhD student binnen een groter

onderzoeksproject. Wanneer je een artikel

over je resultaten aan het schrijven bent 

vertelt je begeleider dat je twee mensen

moet opnemen als coauteur om “politieke

redenen”. Je vindt dat niet eerlijk omdat

deze auteurs geen bijdrage hebben geleverd

aan jouw werk. Je begeleider blijft echter bij

dit standpunt en wijst je op jouw

ondergeschikte positie als PhD student. 

Wat doe je? 

Wanneer is coauteurschap gerechtvaardigd? 

Casus 4: Coauteur

51



Dialoog in breakout rooms

52

Volkskrant, 4 maart 2021 

▪ Principes: Eerlijkheid, Zorgvuldigheid, Transparantie, Onafhankelijkheid, 

Verantwoordelijkheid

▪ Dialoog



Je doet een onderzoeksproject waarbij de hypothese is dat A invloed 

heeft op B. Tijdens de experimenten worden meerdere variabelen 

opgenomen voor controle doeleinden. Tijdens de analyse van de 

gegevens wordt duidelijk dat er geen invloed is van A op B, tenzij één van 

deze controle variabelen wordt verwijderd. 

Het projectteam/opdrachtgever wil graag een effect van A op B zien. Wat 

doe je?

53

Je werkt als wetenschappelijk onderzoeker bij onderzoeksorganisatie X. Een 

opdrachtgever wil de resultaten van jouw onderzoek gebruiken voor marketing 

en promotie doeleinden. Volgens jouw onderzoek heeft hun product voordelen 

in 3 van de 5 onderzochte situaties. De opdrachtgever citeert het onderzoek 

als “Werking aangetoond door X”, maar laat de 4e en 5e situatie weg. 

Vervolgopdrachten zitten in de pijplijn. Wat doe je? 

Casus 2

Je onderzoek wordt gefinancierd door een overheidsorganisatie. Als je jouw 

conclusies met de organisatie bespreekt, wordt duidelijk dat deze veel te 

genuanceerd zijn om politieke uitspraken te doen. De organisatie vraagt je 

daarom de conclusies te herschrijven zodat ze stelliger zijn. Jij denkt dat het 

onmogelijk is om op basis van de huidige gegevens dingen met zoveel 

zekerheid te zeggen. Wanneer je de kwestie met je manager bespreekt, 

zegt deze dat je moet leren om voor je doelgroep te schrijven en dat je in 

staat moet zijn om stevige uitspraken te doen. Je hebt de 

overheidsorganisatie nodig voor financiering van toekomstig onderzoek.  

Wat doe je?

Casus 3
Je werkt als PhD student binnen een groter onderzoeksproject. Wanneer je 

een artikel over je resultaten aan het schrijven bent vertelt je begeleider dat

je twee mensen moet opnemen als coauteur om “politieke redenen”. Je 

vindt dat niet eerlijk omdat deze auteurs geen bijdrage hebben geleverd aan

jouw werk. Je begeleider blijft echter bij dit standpunt en wijst je op jouw

ondergeschikte positie als PhD student. 

Wat doe je? Wanneer is coauteurschap gerechtvaardigd? 

Casus 4

Casus 1


