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Addendum	  procedure	  inzake	  het	  verstrekken	  van	  gegevens	  uit	  de	  DUCA	  ten	  

behoeve	  van	  wetenschappelijk	  onderzoek	  
	  
	  
Naast	  de	  geldende	  regels	  voor	  het	  verrichten	  van	  onderzoek	  binnen	  de	  DICA	  heeft	  de	  
wetenschappelijke	  commissie	  van	  de	  DUCA	  een	  aantal	  regels	  vastgesteld	  betreffende	  de	  	  
beoordeling	  van	  de	  aanvraag,	  voorwaarden	  aan	  de	  aanvraag,	  en	  auteurschap	  bij	  publicatie.	  
Daar	  waar	  wetenschappelijke	  commissie	  staat	  wordt	  ook	  het	  bestuur	  van	  de	  DUCA	  
bedoeld.	  
	  
1. Beoordeling	  van	  de	  aanvraag	  
Gegevensaanvragen	  dienen	  afkomstig	  te	  zijn	  van	  zorgprofessionals	  (clinicus,	  
(arts)epidemioloog	  of	  beleidsmaker),	  die	  werkzaam	  zijn	  in	  een	  ziekenhuis	  dat	  deelneemt	  
aan	  de	  DUCA-‐registratie.	  Bent	  u	  patiënt,	  student	  of	  een	  andere	  geïnteresseerde,	  dan	  kunt	  u	  
geen	  gegevens	  aanvragen.	  
	  
De	  aanvraag	  wordt	  beoordeeld	  door	  de	  DUCA	  wetenschappelijke	  commissie	  op:	  
• Beschikbaarheid	  gevraagde	  gegevens	  in	  de	  DUCA	  
• Overeenstemming	  met	  de	  doelstellingen	  van	  de	  DUCA	  om	  de	  kwaliteit	  van	  zorg	  te	  verbeteren	  
• Uitvoerbaarheid	  (methodologisch)	  en	  mogelijke	  verduidelijking	  van	  de	  onderzoeksvraag	  
• Mogelijke	  overlap	  met	  andere	  initiatieven	  

	  
Ten	  minste	  twee	  leden	  van	  de	  wetenschappelijke	  commissie	  beoordelen	  samen	  met	  de	  
arts-‐onderzoeker	  die	  de	  DUCA	  coördineert	  de	  aanvraag,	  echter	  alle	  leden	  (en	  daarmee	  alle	  
vertegenwoordigende	  disciplines)	  van	  de	  wetenschappelijke	  commissie	  hebben	  inzage	  in	  
de	  aanvragen	  en	  kunnen	  deze	  becommentariëren.	  
	  
Complexe	  aanvragen	  en	  aanvragen	  die	  initieel	  negatief	  beoordeeld	  zijn	  door	  de	  reviewers	  vanuit	  de	  
wetenschappelijke	  commissie,	  zullen	  besproken	  worden	  in	  de	  vergaderingen	  van	  
de	  wetenschappelijke	  commissie	  van	  de	  DUCA.	  Deze	  vergaderingen	  zijn	  toegankelijk	  voor	  een	  ieder	  
die	  in	  de	  DUCA	  database	  registreert.	  Deze	  vergaderingen	  vinden	  3-‐4	  keer	  per	  jaar	  plaats.	  Indien	  nodig	  
geacht	  door	  de	  wetenschappelijke	  commissie	  van	  de	  DUCA,	  kan	  de	  aanvrager	  gevraagd	  worden	  om	  de	  
aanvraag	  mondeling	  toe	  te	  lichten.	  
	  
2.	  Voorwaarden	  onderzoeksaanvraag	  
De	  onderzoeksaanvraag	  dient	  te	  voldoen	  aan	  de	  volgende	  voorwaarden:	  
• Opzet	  met	  inleiding,	  hypothese	  en	  methoden	  inclusief	  benodigde	  items	  uit	  de	  DUCA	  

database.	  
• Ten	  minste	  1	  van	  de	  aanvragers	  dient	  te	  komen	  uit	  een	  specialisme	  dat	  zelf	  gegevens	  

registreert.	  
• Maximaal	  300	  woorden.	  
• 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	  gronde	  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.	  
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3.	  Auteurschappen	  	  
Allen	  die	  aanwezig	  zijn	  bij	  de	  vergadering	  van	  de	  wetenschappelijke	  commissie	  van	  de	  DUCA	  (zowel	  
DUCA	  participanten	  als	  leden	  van	  de	  wetenschappelijke	  commissie)	  en	  die	  tevens	  een	  actieve	  bijdrage	  
leveren	  	  
aan	  het	  onderzoek	  volgens	  de	  officiële	  richtlijnen	  komen	  in	  aanmerking	  voor	  een	  auteurschap.1	  	  
	  
Om	  als	  auteur	  te	  worden	  genoemd,	  moet	  men	  een	  aanzienlijke	  bijdrage	  hebben	  geleverd	  aan:	  
• Het	  ontwerp	  en	  opzet,	  of	  het	  verkrijgen	  van	  gegevens,	  of	  analyse	  en	  interpretatie	  van	  gegevens.	  
• het	  concept	  van	  het	  artikel	  of	  de	  kritische	  beoordeling	  van	  de	  wetenschappelijke	  inhoud	  ervan.	  
• de	  uiteindelijke	  te	  publiceren	  versie	  hebben	  gelezen	  en	  goedgekeurd	  en	  verantwoordelijkheid	  

neemt	  voor	  de	  hele	  inhoud.	  	  
	  
Een	  (co-‐)auteur	  dient	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  de	  bijdrage	  van	  iedere	  auteur	  en	  vertrouwen	  te	  hebben	  
in	  de	  juistheid	  en	  integriteit	  van	  de	  bijdragen	  van	  alle	  (co-‐)auteurs.	  
	  
4.	  Standaard	  vermelding	  in	  Acknowledgements:	  
The	  authors	  would	  like	  to	  thank	  all	  surgeons,	  registrars,	  physician	  assistants	  and	  administrative	  
nurses	  for	  data	  registration	  in	  the	  DUCA	  database,	  as	  well	  as	  the	  Dutch	  Upper	  GI	  Cancer	  Audit	  group	  
for	  scientific	  input.	  
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