Leeswijzer bij LUMC Researchcode
De LUMC Researchcode 1 geeft het (wettelijk) kader voor wetenschappelijk onderzoek en is
vertrekpunt voor de dialoog tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen over integere wetenschap
en bijbehorende dilemma’s.
Modulair
De Code is modulair van opzet en biedt naast het kader ook een procedure voor hoe te handelen bij
(vermeende) schending van het gegeven kader. In het laatste hoofdstuk zijn LUMC specifieke
richtlijnen opgenomen.
De Code is niet allesomvattend en streeft dat ook niet na. Als op onderdelen regelgeving ontbreekt
wil dat niet zeggen dat zij in specifieke gevallen niet van toepassing is. Medewerkers hebben hier
een eigen verantwoordelijkheid. Mocht er onverhoopt een onvolkomenheid in de Code terecht zijn
gekomen dit dan graag kenbaar maken.

Te raadplegen kaders zijn onder andere:
- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) themapagina Wetenschappelijke
Integriteit
- Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
- Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) document Richtlijn
kwaliteitsborging Mensgebonden Onderzoek 2019
Doelgroep
Alle (gast)medewerkers, studenten en coassistenten betrokken bij onderzoek in het LUMC.

Interactief
De Code is online beschikbaar, wordt minimaal jaarlijks getoetst aan de actualiteit en waar nodig
gewijzigd of aangevuld. Dit proces is interactief, medewerkers wordt gevraagd hieraan een bijdrage
te leveren.
Het overzicht van wat in ieder geval onder schending van wetenschappelijke integriteit wordt
verstaan dient als concreet referentiepunt bij onderzoek door de Commissie Wetenschappelijke
Integriteit bij vermoedens van schending van wetenschappelijke integriteit.
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De Code en de LUMC onderzoeksorganisatie
Het LUMC stimuleert en faciliteert medewerkers onderzoek vorm te geven in lijn met de gestelde
kaders, zoals door onder andere:
- activiteiten van de Commissie Good Research Practice (GRP helpdesk, ISO normering
onderzoekslaboratoria, elektronisch labjournaal, monitoring investigator initiated
onderzoek, stroomlijnen indieningsproces);
- het instellen van de Research Support Desk (RSD);
- Commissie Medische Ethiek (CME) toetsing van zowel WMO (Wet medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen) plichtig als niet-WMO plichtig onderzoek.

De komende tijd wordt de positie van de Afdelingsgebonden Wetenschapscommissies
(procedure en format reglement in iProva) versterkt, onderwijs over wetenschappelijke integriteit
geëvalueerd en geactualiseerd en gekeken waar en hoe integriteitsbewustzijn kan worden vergroot.
Initiatieven waarbij (jonge) onderzoekers worden betrokken.

Waar vind ik wat en waar kan ik terecht met vragen?
Infographic ‘LUMC Research Support: where to go?’ (Albinusnet)
‘LUMC Research Support: where to go?’ is een wegwijzer voor wat op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek in het LUMC beschikbaar is. Enerzijds zijn dit onderzoeksfaciliteiten,
anderzijds is het de expertise van bijvoorbeeld de methodologie en statistiek van onderzoek, maar
ook kennis en ondersteuning op het gebied van Good Research Practice.
Voorbeelden hiervan zijn:
EU Grants Tool (Albinusnet)
Research Support Desk (Albinusnet)
Helpdesk GRP (Albinusnet)
CME inloopspreekuur
Vertrouwenspersoon voor de Wetenschap
Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Contact
Voor onverhoopte onvolkomenheden in de LUMC Researchcode of suggesties voor aanvullingen of
wijzigingen graag contact opnemen met professor Suzanne Cannegieter (Klinische Epidemiologie)
of Yvonne Mees ten Oever (Directoraat Research Beleid).
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