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Werkplan speerpunt onderzoek 2018
Net als in 2017 zullen de activiteiten in de speerpunt onderzoek gericht zijn op het
implementeren van RERP. Na een consultatieronde onder alle leden en een preconference op
de WEON 2016 is RERP geaccordeerd door het AB. Op de WEON 2017 in Antwerpen is
eveneens een presentatie over RERP gegeven.
Het opstellen en accorderen van RERP en het openbaar maken op de website van de VvE
brengt nog geen implementatie en gedragsveranderingen teweeg. Zij dient onder de aandacht
van epidemiologen gebracht te worden waarbij gewezen wordt op het belang van het
implementeren van de richtlijn. Dit implementatieplan is erop gericht zowel de leden van de VvE
als ook stakeholders daarbuiten te wijzen op de RERP richtlijn en hen bewust te maken van het
belang.
Het werkplan speerpunt onderzoek 2018 bestaat grotendeels uit het verder doorrollen van het
implementatieplan 2017. De actiepunten in het implementatieplan 2017 vormen dan ook de
basis voor de activiteiten in 2018. Hieronder staan de punten uit het implementatieplan 2017 met
de huidige status:
1. De RERP richtlijn wordt op de website van de VvE geplaatst. GEDAAN
2. In Epistel wordt een artikel geplaatst over RERP (toelichting totstandkoming en
samenvatting met link naar website) GEDAAN
3. Alle vakgroepen epidemiologie, GGD-en en andere instituten waar epidemiologisch
onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland krijgen een exemplaar van RERP toegestuurd,
met het verzoek deze te bespreken en te implementeren. NOG NIET GEDAAN.
4. Alle vakgroepen epidemiologie van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten wordt
eveneens verzocht binnen het onderwijs aandacht te besteden aan responsible research
practice. Ook zal worden gevraagd eventueel ontwikkeld lesmateriaal met de VvE te
delen. NOG NIET GEDAAN, KAN SAMEN MET #3 WORDT UITGEVOERD
5. De onderwijs visitatie groep wordt verzocht bij komende onderwijs visitaties te vragen of
er in het onderwijs aandacht is voor responsible research practice en research integrity is
en of de richtlijn daarbij wordt gebruikt. NOG NIET GEDAAN
6. Er wordt een abstract voor een presentatie ingediend bij de WEON 2017. GEDAAN,
MAAR DOEN WE IETS OP DE WEON 2018?
7. Er wordt in de VvE stand een poster opgehangen over de RERP richtlijn. GEDAAN,
MAAR KAN OOK OP WEON 2018
8. Nederlandse subsidiegevers krijgen een exemplaar van RERP, met daarbij een korte
omschrijving van de achtergrond en het verzoek te overwegen om gesubsidieerd
onderzoek te laten uitvoeren volgens de richtlijn. NOG NIET GEDAAN
9. Er wordt een artikel geschreven over RERP en ter publicatie ingediend bij een
epidemiologisch tijdschrift, bijvoorbeeld het Journal of Clinical Epidemiology. GEDAAN
EN IS GEACCEPTEERD DOOR JCE OP VOORWAARDE DAT KLEINE WIJZIGINGEN
WORDEN AANGEBRACHT.
10. De FEDERA wordt gevraagd of zij RERP steunen en willen bijdragen aan verdere
verspreiding. Ook wordt een abstract voor poster/presentatie ingediend over RERP bij de
FEDERAdag op 16 juni. GEDAAN. FEDERA HOUDT BELANGSTELLING VOOR RERP
11. De International Epidemiology Association (IEA) en de European Epidemiological
Federation (EEF) krijgen een exemplaar van RERP en wordt gevraagd dit te bespreken,
te ondersteunen en aan verder te verspreiden onder haar leden. NOG NIET GEDAAN,
WACHT OP PUBLICATIE IN JCE
12. Het Equator-netwerk wordt gevraagd RERP te ondersteunen en op haar website
http://www.equator-network.org/ te plaatsen. JA, IS GEDAAN. EQUATOR IS BEZIG MET
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EEN TOOLBOX VOOR HET UITVOEREN VAN ONDERZOEK. DAAR KRIJGT RERP
MOGELIJK EEN PLAATS
13. Er wordt een artikel geschreven over RERP voor plaatsing in de nieuwsbrief van het
Netherlands Research Integrity Network. NOG NIET GEDAAN, EVENTJES WACHTEN
OP JCE
14. Een foldertje over RERP wordt neergelegd op vijfde World Conference on Research
Integrity in Amsterdam. NIET GEDAAN, DE FOLDER WAS NIET KLAAR. FOLDERS
WERKEN OVERIGENS SLECHTS MINIMAAL
15. Andere stakeholders of netwerken worden actief geattendeerd op de richtlijn door actieve
leden van VvE (te denken valt aan KWF werkgroep epidemiologen etc) KWF IS
GEDAAN, MAAR WACHTEN IS OP JCE

De doorlopende actiepunten en de uitgevoerde punten die follow-up behoeven, staan hieronder
weergegeven, met enkele toegevoegde punten. Deze lijst vormt het werkplan onderzoek 2018:
1. Alle vakgroepen epidemiologie, GGD-en en andere instituten waar epidemiologisch
onderzoek wordt uitgevoerd in Nederland krijgen een exemplaar van RERP toegestuurd,
met het verzoek deze te bespreken en te implementeren. NOG NIET GEDAAN.
2. Alle vakgroepen epidemiologie van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten wordt
eveneens verzocht binnen het onderwijs aandacht te besteden aan responsible research
practice. Ook zal worden gevraagd eventueel ontwikkeld lesmateriaal met de VvE te
delen. NOG NIET GEDAAN, KAN SAMEN MET #3 WORDT UITGEVOERD
3. De onderwijs visitatie groep wordt verzocht bij komende onderwijs visitaties te vragen of
er in het onderwijs aandacht is voor responsible research practice en research integrity is
en of de richtlijn daarbij wordt gebruikt. NOG NIET GEDAAN
4. Er wordt een abstract voor een presentatie ingediend bij de WEON 2017. GEDAAN,
MAAR DOEN WE IETS OP DE WEON 2018?
5. Er wordt in de VvE stand een poster opgehangen over de RERP richtlijn. GEDAAN,
MAAR KAN OOK OP WEON 2018
6. Nederlandse subsidiegevers krijgen een exemplaar van RERP, met daarbij een korte
omschrijving van de achtergrond en het verzoek te overwegen om gesubsidieerd
onderzoek te laten uitvoeren volgens de richtlijn. NOG NIET GEDAAN
7. De International Epidemiology Association (IEA) en de European Epidemiological
Federation (EEF) krijgen een exemplaar van RERP en wordt gevraagd dit te bespreken,
te ondersteunen en aan verder te verspreiden onder haar leden. NOG NIET GEDAAN,
WACHT OP PUBLICATIE IN JCE
8. Het Equator-netwerk wordt gevraagd RERP te ondersteunen en op haar website
http://www.equator-network.org/ te plaatsen. JA, IS GEDAAN. EQUATOR IS BEZIG MET
EEN TOOLBOX VOOR HET UITVOEREN VAN ONDERZOEK. DAAR KRIJGT RERP
MOGELIJK EEN PLAATS
9. Er wordt een artikel geschreven over RERP voor plaatsing in de nieuwsbrief van het
Netherlands Research Integrity Network. NOG NIET GEDAAN, EVENTJES WACHTEN
OP JCE
10. Een foldertje over RERP wordt neergelegd op vijfde World Conference on Research
Integrity in Amsterdam. NIET GEDAAN, DE FOLDER WAS NIET KLAAR. FOLDERS
WERKEN OVERIGENS SLECHTS MINIMAAL
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11. Andere stakeholders of netwerken worden actief geattendeerd op de richtlijn door actieve
leden van VvE (te denken valt aan KWF werkgroep epidemiologen etc) KWF IS
GEDAAN, MAAR WACHTEN IS OP JCE
12. Nieuw punt: Voorbereiden deelname World Conference on Research Integrity, een prima
platform voor RERP. WE kunnen hier dan ook de stand van zaken rapporteren
13. Nieuw punt: Voorstel tot preconference indienen voor Congres van de International
Epidemiology Federation 2018 juni Lyon.
14. Het zou mooi zijn op alle vakgroepen epidemiologie een lezing over RERP te geven, en
dan na een jaar alle groepen aan te schrijven en te vragen wat men feitelijk gedaan
heeft.
15. Belangrijkste nieuwe voorstel: Op alle vakgroepen epidemiologie een lezing geven over
RERP. Er zijn reeds enkele lezingen gegeven op uitnodiging van Epi UM, RIVM. Deze
zijn uitermate positief ontvangen

