
Onderzoek 
doen bij de 
Dimence 
Groep
Informatie voor 
onderzoekers en 
studenten

Ben je van plan om (wetenschappelijk) 
onderzoek te gaan uitvoeren bij de 
Dimence Groep dan informeren we je 
graag over het volgende:

Onderzoek met patiënten 
en/of patiëntgegevens

Is de patiënt zelf betrokken of wordt 
er in het patiëntendossier gekeken 
dan informeert de onderzoeker de 
patiënt zowel mondeling als schriftelijk 
(patiënteninformatiebrief ) en is een 
getekend toestemmingsformulier nodig van de patiënt. 
Voorbeelden van deze formulieren zijn te vinden op onze 
website. In het databeheerplan staan aanwijzingen hoe 
deze toestemmingsformulieren te beheren en bewaren. 

Researchcode 
UMCG en de 
leeswijzer 
Dimence Groep

In deze gedragscode, 
met leeswijzer specifiek 
voor de Dimence Groep, 
staat beschreven welke 
persoonlijke verant-
woordelijkheid je hebt 
als onderzoeker en hoe 
je deze verantwoordelijk- 
heid kunt waarborgen. 

De wet medisch-wetenschappelijk 
onderzoek bij mensen (WMO)

De WMO regelt de rechtsbescherming van zieke en 
gezonde proefpersonen in medisch wetenschappelijk 
onderzoek. Patiëntgebonden onderzoek valt onder de 
Wet Medisch Onderzoek  met mensen (WMO) als het 
aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 Er is sprake van medisch wetenschappelijk   
 onderzoek én

 Personen worden aan handelingen 
 onderworpen of hen worden gedragsregels   
 opgelegd.

Onderzoek dat onder de WMO valt moet vooraf door 
een erkende Medisch Ethische Toetsings Commissie 
(METC) worden getoetst. Twijfel je of het onderzoek 
valt onder de WMO? Leg dan je vraag voor aan de
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
(CCMO) via ccmo@ccmo.nl  en stuur het antwoord 
als bijlage mee in je aanmelding.

Wat je verder nog moet weten:

Om alle onderzoeken goed te kunnen monitoren 
vragen we onderzoekers eens per jaar een voort-
gangsrapportages aan te leveren, publicaties te 
delen en aan te geven wanneer je onderzoek is 
afgerond. Ook vragen we bij publicaties en 
presentaties van je onderzoek om te vermelden 
dat dit binnen de Dimence Groep (en evt. het 
betreffende onderdeel) is uitgevoerd.

www.dimencegroep.nl/onderzoek

Op de website van de CWO vind je een uitgebreide 
aanmeldingsprocedure, een overzicht van alle lopende 
onderzoeken, publicaties, protocollen en richtlijnen 
en nieuws. Onder het kopje ‘documenten’ vind je alle 
benodigde formulieren en richtlijnen.

Vragen

Heb je vragen over onderzoek neem dan contact 
op met Diana Westerkamp (coördinator onderzoek): 
038-4693120 of via: onderzoek@dimencegroep.nl

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek 

De Dimence Groep heeft een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek 
(CWO), voorzitter is dr. Lieke Christenhusz. De CWO stimuleert en 
ondersteunt medewerkers die geïnteresseerd zijn in (wetenschappelijk) 
onderzoek, beoordeelt alle onderzoeken binnen de Dimence Groep en 
adviseert de Raad van Bestuur over onderzoeksbeleid en over 
onderzoeksaanvragen. 

Het wetenschappelijk onderzoek in de Dimence Groep heeft als overkoepelend thema 
‘Waarden georiënteerde zorg’ en concentreert zich op de volgende onderzoekslijnen die 
binnen alle onderdelen van de Dimence Groep kunnen plaatsvinden:

Onderzoekers wordt gevraagd in het aanmeldformulier aan te geven op welke manier hun 
onderzoeksvraag aansluit bij één van deze onderzoekslijnen.

GEPERSONALISEERDE 
ZORG EN 

ZELFMANAGEMENT

PREVENTIE EN 
LEVENSLOOP

POSITIEVE 
GEZONDHEID

GEZONDHEIDS-
TECHNOLOGIE

Aanmelden Onderzoek 

Al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Dimence Groep wordt ter 
beoordeling aangemeld bij de CWO. Dit kun je doen door een definitief 
onderzoeksvoorstel en een ingevuld aanmeldformulier op te sturen 
naar: onderzoek@dimencegroep.nl. 
Afhankelijk van het soort onderzoek download je het juiste 
aanmeldformulier:
- Aanmeldformulier patiëntgebonden onderzoek (onderzoek met 
patiënten of (geanonimiseerde) patiëntgegevens)
- Aanmeldformulier niet-patiëntgebonden onderzoek 

Doe je onderzoek in het kader van een opleiding dan dient het onder-
zoeksvoorstel te zijn goedgekeurd door de onderwijsinstelling cq de 
opleider voordat je het bij de CWO aanmeldt. 

Beoordeling Onderzoek 

De CWO beoordeelt het onderzoek onder andere op 
haalbaarheid, kwaliteit, relevantie voor de organisatie 
en ethisch/juridische aspecten. Daarnaast legt de CWO 
het onderzoek voor aan de betreffende divisie(s) en/of 
directie(s). Zij geven aan of het onderzoek haalbaar is 
binnen de betreffende teams. 
Binnen drie werkweken ontvang je bericht over het besluit van de CWO. Is je 
aanvraag positief beoordeeld dan zal de CWO de Raad van Bestuur positief 
adviseren. Heeft de CWO nog vragen ter verduidelijking of opmerkingen, 
dan wacht de CWO eerst op jouw reactie. De Raad van Bestuur neemt het 
definitieve besluit en nadat een positief besluit door hen is genomen, mag je 
starten met je onderzoek. 

Databeheerplan

Alle onderzoekers moeten 
voldoen aan de Algemene 
Verordening Gegevens-
bescherming (AVG). Dit 
betekent dat je op de juiste 
wijze (vertrouwelijke) onderzoeks-
gegevens verzamelt, beheert, analyseert 
en archiveert. Bovendien moeten het 
onderzoek zelf, de gevolgde procedures 
en resultaten ten aller tijde door derden 
gerepliceerd of geverifieerd kunnen 
worden bijvoorbeeld bij een audit. Om 
dit op een juiste manier te doen, moeten 
onderzoekers binnen de Dimence Groep 
gebruik maken van het Databeheerplan. 
Dit maakt onderdeel uit van het aanmeld-
formulier.

1.

2.

Onderzoeksvraag

Ben je op zoek naar een onderzoeksvraag? Kijk dan naar mogelijkheden 
om aan te sluiten bij lopende onderzoeken (een overzicht vind je op onze 
website: www.dimencegroep.nl/onderzoek) en informeer bij de afdeling/
divisie waar je graag onderzoek wilt gaan doen naar mogelijke onder-
zoeksvragen.
Externe onderzoekers die samenwerking zoeken voor een onderzoeks-
project kunnen contact opnemen via onderzoek@dimencegroep.nl.

dr. Lieke Christenhusz


