
Research Code Maastricht UMC+

Opbrengsten van onderzoek

In de Researchcode Maastricht UMC+ wordt 
per type onderzoeksresultaat ingegaan op 
de uitgangspunten en aandachtspunten 
met betrekking tot eigendomsrechten over 
onderzoeksresultaten, materiaal, labjournaals 
en publicaties.

Omgaan met de media

Van alle wetenschappelij k disciplines krij gt 
het biomedisch onderzoek de meeste 
aandacht van de pers. De Researchcode 
Maastricht UMC+ bevat de aandachtspunten 
en aanbevelingen bij  een zorgvuldig optreden 
in de media. Publiciteit over zelf verricht 
wetenschappelij k onderzoek binnen het 
Maastricht UMC+ kunt u kenbaar maken via 
de eigen instelling, in casu de afdeling pers- 
en wetenschapscommunicatie (UM) of de 
stafdienst Communicatie (azM).

Contact

Kij k voor de volledige versie van de 
Researchcode Maastricht UMC+ op de 
website van CRISP:
www.maastrichtuniversity.nl/crisp.

Voor vragen ivm de Researchcode Maastricht 
UMC+, neem contact op met CRISP: 
E-mail: info-crisp@maastrichtuniversity.nl  

Financial gain from research

The Research Code Maastricht UMC+ 
describes per type of research result the 
guidelines and advice regarding property 
rights involving research fi ndings, materials, 
lab journals and publications.

Dealing with the media

Of all scientifi c disciplines, biomedical 
research attracts the most media attention. 
The Research Code Maastricht UMC+ 
provides guidelines and advice on how to 
deal with the media. For publicity about your 
own scientifi c research conducted within 
Maastricht UMC+, please contact the press 
offi ce of your organization, i.e. the Press- and 
science communication department (UM) or 
the Communications Department (azM).

Contact

The full version of the Research Code 
Maastricht UMC+ is available on the CRISP 
website:
www.maastrichtuniversity.nl/crisp.

If you have any questions regarding the 
Research Code Maastricht UMC+, please 
contact CRISP:
E-mail: info-crisp@maastrichtuniversity.nl 

Voor integer en zorgvuldig wetenschappelij k onderzoek
Assuring integrity and due care in scientifi c research
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Algemeen

De Researchcode Maastricht UMC+ biedt 
iedereen die met onderzoek te maken heeft 
een heldere weergave van gedragsregels 
voor het ethisch en maatschappelijk 
verantwoord handelen bij wetenschappelijk 
onderzoek. 

U kunt de volledige en meest recente versie 
van de researchcode Maastricht UMC+ 
downloaden van de website van CRISP, het 
Centre for Research, Innovation Support and 
Policy: www.maastrichtuniversity.nl/crisp.

Principes

De Researchcode Maastricht UMC+ 
is gebaseerd op vijf principes zoals 
geformuleerd door de Vereniging van 
Nederlandse Universiteiten: 
•	 Zorgvuldigheid
•	 Betrouwbaarheid
•	 Controleerbaarheid
•	 Onpartijdigheid
•	 Onafhankelijkheid.

De Researchcode Maastricht UMC+ is van 
toepassing op alle personen die betrokken 
zijn bij onderzoek binnen het Maastricht 
UMC+.

Onderzoek

Binnen		wetenschappelijk	onderzoek	met	
proefpersonen/patiënten zijn drie vormen van 
onderzoek te onderscheiden: 

1. wetenschappelijk onderzoek met 
mensen in de zin van de Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek (WMO); 
2. wetenschappelijk onderzoek met 
lichaamsmateriaal;
3. wetenschappelijk onderzoek met 
persoonsgegevens. 

De Researchcode Maastricht UMC+ 
beschrijft de procedures en richtlijnen die 
gevolgd moeten worden bij het uitvoeren van 
deze drie vormen van onderzoek.

Onderzoek met mensen, dat valt onder 
de WMO, moet getoetst worden door een 
medisch-ethische toetsingscommissie 
(METC).	Bovendien	geldt	dat	voor	alle	
WMO onderzoeken de onderzoeker van het 
Maastricht UMC+ het Good Clinical Practice 
(GCP) certificaat dient te bezitten. 

Bij	het	doen	van	proefdieronderzoek	moet	
het onderzoeksplan getoetst worden door 
de dierexperimentencommissie (DEC). 
Bovendien	moet	de	onderzoeker	voor	het	
uitvoeren van proefdierexperimenten voldoen 
aan de eisen gesteld in artikel 9 van de Wet 
op de Dierproeven (WOD) .

Goed mentorschap

Onderzoek wordt in vele gevallen uitgevoerd 
door junioronderzoekers onder begeleiding 
van een meer ervaren onderzoeker. 
De Researchcode Maastricht UMC+ 
besteed aandacht aan wat van een goede 
begeleider mag worden verwacht en welke 
verplichtingen de junioronderzoeker heeft 
tegenover zijn of haar begeleider.

Wetenschappelijk integriteit

Voor een integere wetenschapsbeoefening 
zijn intercollegiale samenwerking, 
onderzoeksevaluatie en een publicatiebeleid 
met een onafhankelijke en grondige ‘peer 
review’ de beste garanties.
Informatie over recht op auteurschap 
en afspraken rond volgorde van auteurs 
zijn terug te vinden in de Researchcode 
Maastricht UMC+. 

Relatie van onderzoeker met sponsor

Om potentiële conflicten met commerciële 
financiers te vermijden zijn er een aantal 
aandachtspunten bij het opstellen van het 
onderzoekscontract. Transparantie van 
de relatie tussen de onderzoeker en de 
sponsor en de onafhankelijkheid van de 
onderzoeker zijn hierbij de uitgangspunten. 
De Researchcode Maastricht UMC+ 
bevat een checklist voor het opstellen 
van overeenkomsten met sponsoren (oa. 
tekenbevoegdheid, financiën, intellectuele 
eigendomsrechten). 

General

The Research Code Maastricht UMC+ 
provides those involved in research with a 
clear description of the rules for ethical and 
socially responsible conduct in scientific 
research. 

The full and most recent version of the 
Research Code Maastricht UMC+ is available 
for download on the website of CRISP, the 
Centre for Research, Innovation Support and 
Policy: www.maastrichtuniversity.nl/crisp.

Principles

The Research Code Maastricht UMC+ 
is based on five principles established 
by the Association of Universities in the 
Netherlands: 
•	 Due	care
•	 Reliability
•	 Verifiability
•	 Impartiality
•	 Independence.

The Research Code Maastricht UMC+ 
applies to anyone who is involved in research 
within Maastricht UMC+.

Research

A general distinction can be made between 
three types of scientific research involving 
people (human subjects): 

1. scientific research with human participants 
that is subject to the Medical Research 
Involving Human Subjects Act (WMO); 
2. scientific research using human biological 
materials; 
3. scientific research using personal 
information. 

The Research Code Maastricht UMC+ 
describes the procedures and guidelines that 
have to be followed when conducting these 
three kinds of research.

Research with human participants that is 
subject to the WMO needs to be reviewed by 
a Medical Ethics Review Committee (METC). 
Moreover, the Maastricht UMC+ researcher 
must have the national Good Clinical Practice 
(GCP) certificate in order to conduct any 
WMO-research. 

In case of animal experiments, the research 
plan has to be reviewed by the Animal 
Experiment Committee (DEC). Researchers 
conducting animal testing also need to meet 
the requirements stated in article 9 of the 
Dutch Animal Experimentation Act (WOD).

Good mentorship

Research is often conducted by junior 
researchers under the supervision of a more 
experienced researcher. The Research Code 
Maastricht UMC+ draws attention to what 
may be expected of a supervisor and to the 
duties of a junior researcher to his or her 
supervisor.  

Scientific integrity

Research integrity and good scientific 
practice are best warranted by collaboration 
among colleagues, research evaluation and a 
publication policy that involves independent 
and thorough peer review. Information about 
copyright and about agreements concerning 
the order of authors’ names is also included 
in the Research Code Maastricht UMC+. 

Relationship between researcher and 
sponsor

In order to avoid potential conflicts with 
sponsors, a number of issues need to be 
considered when drawing up research 
contracts. Transparency of the relationship 
between the researcher and the sponsor, and 
the researcher’s independence are the key 
principles. The Research Code Maastricht 
UMC+ includes a checklist for drawing up 
agreements with sponsors (such as signature 
authority, finances, intellectual property rights).
 


