
DHBA Addendum 

De DHBA (Dutch Hepato Biliary Audit) wetenschappelijke commissie beoordeelt 

retrospectieve studievoorstellen (gebruik van bestaande DHBA data), en coördineert 

verschillende wetenschappelijke activiteiten. De werkwijze voor onderzoek aanvragen 

staat hieronder beschreven. Naast de geldende regels voor het verrichten van 

onderzoek binnen de DICA heeft de wetenschappelijke commissie van de DHBA een 

aantal regels vastgesteld betreffende de indiening van de aanvraag, beoordeling van 

de aanvraag, voorwaarden aan de aanvraag, en auteurschap bij publicatie.  

 

Gegevensaanvragen dienen afkomstig te zijn van zorgprofessionals (clinicus, 

(arts)epidemioloog of beleidsmaker), die werkzaam zijn in een ziekenhuis dat 

deelneemt aan de DHBA-‐registratie. Bent u patiënt, student of een andere 

geïnteresseerde, dan kunt u geen gegevens aanvragen.  
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1. Algemeen  

Taken van de wetenschappelijke commissie:  

1- Opstellen van een (jaarlijks) voorstel voor indicatoren betreffende de chirurgische en radiologische 
behandeling van levertumoren ten behoeve van de DHBA.  

2- Opstellen van de wetenschappelijke jaarrapportage DHBA en voorstellen doen voor aanvullende 
analyses op basis van de bevindingen. 

3- Toetsing (‘zeeffunctie’) van onderzoeksprotocollen aangaande voorgenomen wetenschappelijk 
onderzoek met bestaande data van de DHBA Audit. 

Onderzoek kan alleen worden uitgevoerd indien wordt voldaan aan alle vereisten zoals vermeld in dit 
document. Voor de start van een onderzoek is toestemming vereist van de Wetenschappelijke 
Commissie.  

Toetsing door de wetenschappelijke commissie zet de verplichting om bepaald onderzoek te laten 
toetsen door een erkende medisch-ethische commissie (METC) uiteraard niet opzij.  

2. Begripsbepalingen  

In dit document worden de volgende definities gehanteerd:  

Wetenschappelijke commissie: De commissie die in overeenstemming met dit document kennis 
neemt van onderzoeksvoorstellen en daarover een oordeel uitspreekt.  
Clinical Audit Board DHBA: Bestuur van de audit DHBA, zie hiervoor Reglement Clinical Audit Board 
DICA 
Werkgroep Leverchirurgie: Deze werkgroep valt onder de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische 
Oncologie (NVCO) en de Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie (NVGIC). Alle 
centra die participeren in de DHBA hebben chirurgen die lid zijn van de Werkgroep Leverchirurgie. 
NVIR (Nederlandse Vereniging voor Interventieradiologie): deze vereniging is een subgroep van de 
Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Alle centra die participeren in de DHBA hebben interventie-
radiologen die lid zijn van de NVIR. 
Aanvraag: Het verzoek aan een wetenschappelijke commissie om een oordeel uit te brengen over 
een ingediend onderzoeksvoorstel.  
Aanvrager: Diegene die de aanvraag inbrengt.  
Onderzoeksvoorstel: Beschrijving van een voorgenomen onderzoek, waaronder de doelstellingen, de 
opzet, de methodologie, de statistische aspecten en de organisatie van het onderzoek.  
Oordeel: Een door de wetenschappelijke commissie uitgebracht oordeel over een 
onderzoeksvoorstel op grond van de eisen in dit document.  

3. Samenstelling van de wetenschappelijke commissie  

De Wetenschappelijke commissie bestaat uit de volgende subgroepen : 
1. Een vertegenwoordiging namens de Werkgroep Leverchirurgie 
2. Een vertegenwoordiging namens de NVIR  

De wetenschappelijke commissie bestaat uit minimaal 5 leden inclusief de voorzitter en de secretaris 
van de Clinical Audit Board. Deze voorzitter en secretaris bekleden deze taken in principe voor een 
termijn van maximaal 4 jaar met de mogelijk tot een verlenging met een termijn van maximaal 4 jaar. 



Van leden uit de wetenschappelijke commissie wordt vereist dat zij jaarlijks ten minste één plenaire 
vergadering van de DHBA Wetenschappelijke Commissie bijwonen en regelmatig beschikbaar zijn 
voor het beoordelen van aanvragen.  

Leden van de Werkgroep Leverchirurgie en de NVIR kunnen zich kandideren voor de 
wetenschappelijke commissie bij de secretaris van de Clinical Audit Board. Het streven is om leden 
van de wetenschappelijke commissie te verdelen over de deelnemende centra in het land.  

4. Vergaderingen van de wetenschappelijke commissie  

De wetenschappelijke commissie vergadert ten minste vier keer per jaar. Vergaderingen kunnen ook 
per teleconferentie plaatsvinden. Wetenschappelijke voorstellen zullen worden besproken tijdens 
deze vergaderingen.  

De wetenschappelijke commissie kan ook besluiten tot een uitgebreidere plenaire vergadering 
waarin een grote studie van geanalyseerde data (bv jaarlijks DHBA data) wordt besproken. Deze 
bespreking kan leiden tot nieuwe onderzoeksvoorstellen. Hiervoor kan een uitvraag volgen bij de 
leden van de werkgroep of e.e.a. kan door de commissie leden zelf ingediend worden als voorstel.  

5. Voorwaarden aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek 

 

De aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:  

• De template op de website van DICA dient als leidraad  

  Ook de aangekruiste variabelenlijst moet worden toegevoegd 

•  Ten minste 1 van de aanvragers dient lid te zijn van de Wetenschappelijke Commissie van 
de DHBA.   

• De eindrapportage van het onderzoek (concept artikel) dient voorafgaande 

aan het insturen naar een tijdschrift of presentatie op een congres, 

voorgelegd te worden aan de wetenschappelijke commissie. Deze kan 

besluiten het manuscript in de wetenschappelijke commissie vergadering te 

bespreken en eventueel door de auteurs te laten reviseren op grond van een 

van onderstaande punten:  

 - onvoldoende kwaliteit van de analyses.  

 -‐ onvoldoende kwaliteit van de interpretatie en conclusies van het onderzoek.  
 -‐ onvoldoende overeenkomst met de initiële wetenschappelijk aanvraag.  
 

6. Auteurschappen 

 
Aanvragers dienen een gedetailleerd voorstel te doen over het aantal en de volgorde van de co-
auteurs / collaborators. In de onderzoeksgroep mogen maximaal 1/2 collega’s zijn opgenomen uit 
eigen centrum (naast eerste 2 en laatste auteur, dus 4/5 uit eenzelfde centrum in totaal). 
Tijdens de pitch van de onderzoeksvoorstel op de vergadering van de DHBA Wetenschappelijke 
Commissie kunnen leden zich opwerpen co-auteur en zo een actieve rol aan te nemen bij het 
onderzoek. 
Naast de onderzoeksgroep krijgen de centra met grootste aantal geïncludeerde patiënten 
hiervoor een auteursplek aangeboden. De overige centra krijgen een collaboratorsplek 
aangeboden.  
Deze bijdrage van centra wordt berekend aan de hand van het percentage patiënten dat een 
centrum heeft bijgedragen aan de DHBA voor de specifieke onderzoeksvraag*. De arts-
onderzoeker van de DHBA zal hierop controleren als de aanvraag binnenkomt en dit eventueel 
aanpassen. 



 
 
Regels omtrent auteurschap 
Co-auteurs moeten een duidelijke bijdrage hebben aan het manuscript. De volgorde van auteurs 
(inclusief de eerste 2 en laatste 2 co-auteurs) moet onderling zijn afgestemd en goedgekeurd door 
alle co-auteurs alvorens de aanvraag in te dienen.  
Deze lijst met auteurs moet onder het kopje aanvragers komen te staan, genummerd en op 
volgorde van auteurschappen. Per auteur wordt de aanvrager(s)gevraagd zich te houden aan de 
ICMJE criteria. Verwacht wordt dat een tabel met een overzicht van input per auteur met het 
manuscript wordt meegestuurd. Indien een auteur 2 reminders voor het manuscript geen 
bijdragende input heeft geleverd heeft dan zal de auteursplek / collaboratorsplek komen te 
vervallen. 
 
Verwerking uiteindelijk manuscript alvorens indiening 
Manuscripten die klaar zijn voor indiening bij een tijdschrift volgens de onderzoeksgroep worden 
gestuurd via onderzoek@dica.nl. Het onderzoeksbureau van DICA zal het manuscript doorsturen 
aan de onderzoeker van de DHBA. 
De onderzoeker van de DHBA zal de manuscripten voorzien van de juiste 
auteurs/collaboratorplekken per centrum. Daarna zal de onderzoeker van de DHBA het 
manuscript naar alle centra sturen zodat zij de naam voor de auteurs-/collaboratorplek en 
commentaren op het manuscript kunnen doorgeven aan de eerste auteur van het manuscript. 
Centra moeten binnen 2 weken hun commentaren sturen en auteurs/collaboratorplek opeisen.  
Na verwerking van de commentaren wordt het manuscript nog eenmaal langs alle co-auteurs en 
gehele DHBA wetenschappelijke commissie van de DHBA gestuurd ter verificatie van indiening. 
Hiervoor geldt een maximale reactietermijn van 14 dagen, anders wordt het manuscript als 
akkoord gezien.  
 
Alle overige leden van de wetenschappelijke commissie van de DHBA zullen worden vermeld als 
collaborator onder noemer “Dutch Hepato Biliary Audit Group”.  
 
* Voorbeeld: Colorectale levermetastasen worden in elk centrum geopereerd, de auteurschappen 
worden verdeeld op basis van de proportie dat een centrum aan de DHBA heeft bijgedragen. 
Echter, benigne levertumoren worden maar in een paar centra geopereerd, in dit geval zullen de 
auteursplekken worden verdeeld onder deze centra.  
Alles in acht nemende de rest van dit protocol. 
1. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-    
role-of-authors-and-contributors.html   
 
7. Acknowledgments 
 

De volgende tekst wordt standaard vermeld in de acknowledgments: ‘The authors would like 

to thank all surgeons, interventional radiologists and administrative nurses for data 

registration in the DHBA database, as well as the Dutch Hepatobiliary Audit Group for 

scientific input.’ 

8. Indiening van een aanvraag  

Aanvragen voor onderzoek worden ingediend bij de Coördinator Wetenschappelijke Aanvragen van 
DICA (onderzoek@dica.nl) en bevatten het onderzoeksvoorstel, de variabelenlijst en eventuele 
andere voor het oordeel relevante bescheiden.  
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De aanvraag dient 6 weken voor de vooraf gestelde datum van de vergadering van de 
wetenschappelijke commissie (zie website) binnen te zijn bij het Onderzoeksbureau van DICA.  

Het onderzoeksvoorstel bevat bij het onderzoeksprotocol volgens het DICA format. Daarin staan 
beschreven de achtergrond en het doel van het onderzoek, de onderzoeksmethoden, verwachtte 
resultaten en indien relevant financieel plan.  

9. Behandeling van een aanvraag 
 
De aanvraag zal na indiening binnen 2 weken door de arts-onderzoeker van de DHBA en 
wetenschappelijk bureau worden beoordeeld op volledigheid en of deze voldoende informatie bevat 
voor een adequate beoordeling. Indien adequaat bevonden wordt de aanvraag in behandeling 
genomen.  
Voor aanvang van de vergadering zullen voorstellen rondgestuurd worden naar de gehele 
wetenschappelijke commissie. Hieruit zullen per aanvraag 2 leden aangewezen worden voor het 
beoordelen van het voorstel (deze 2 leden zijn niet onderdeel van de onderzoeksgroep en zijn ook 
niet in het centrum van iemand uit de onderzoeksgroep werkzaam). Tijdens de eerstvolgende 
vergadering wordt de onderzoeksgroep gevraagd een korte pitch te geven betreffende het voorstel. 
Onder leiding van de reviewers zal dan een besluit over de aanvraag gedaan worden. Het voorstel 
wordt dan goedgekeurd, afgekeurd, of onder voorbehoud goedgekeurd. In het geval dat er onder 
voorbehoud wordt goedgekeurd zal de afwikkeling plaatsvinden met het lid van de 
wetenschappelijke commissie die de eerste review heeft uitgevoerd. Indien twijfel door dit lid kan 
besloten worden de goedkeuring nogmaals plenair te bespreken in de eerstvolgende vergadering 

De wetenschappelijke commissie komt tot een oordeel op basis van de volgende criteria:  

 Het onderzoek zal redelijkerwijs tot de vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied van 
medische wetenschap leiden;  

 Het onderzoek voldoet aan de eisen van een juiste methodologie van wetenschappelijk 
onderzoek;  

 Er zijn voldoende gegevens voor het onderzoek beschikbaar;  
 Er is een deugdelijk financieel plan voor de uitvoering van het onderzoek.  
 Er is geen soortgelijk voorstel reeds onder beoordeling.  

De wetenschappelijke commissie zal alle stukken betrekking hebbend op een aanvraag vertrouwelijk 
behandelen en deze niet aan andere dan bij de aanvraag betrokken personen openbaren gedurende 
proces van review.  

10. Afronding van een aanvraag  

De wetenschappelijke commissie kan een van de volgende besluiten nemen:  

 Het onderzoeksvoorstel wordt positief beoordeeld door ten minste 80% van de (aanwezige) 
leden van de Wetenschappelijke Commissie.  

 Het onderzoeksvoorstel wordt onder voorbehoud goedgekeurd.  
 Het onderzoeksvoorstel wordt negatief beoordeeld.  

De wetenschappelijke commissie kan de aanvrager adviseren dat enkele leden van deze commissie 
actiever meewerken aan de onderzoek aanvraag. Het oordeel van de wetenschappelijke commissie 
wordt kenbaar gemaakt aan de aanvrager door de coördinator wetenschappelijke aanvragen. 



Alvorens een manuscript in te dienen bij een tijdschrift wordt dit manuscript ter kennisgeving aan de 
Wetenschappelijke Commissie van de DHBA gestuurd. 

 


