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• Academische instelling voor onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening in de tropische geneeskunde en 

internationale gezondheidszorg 

• > 450 werknemers, >100 PhD studenten 

• 3 departe e te  et fo us op: pathogens , 
patients , populations  

• Onderzoeksportfolio: HIV, TB, Malaria, verwaarloosde 

tropische ziekten, gezondheidsorganisatie- en 

gezondheidssystemen, medische antropologie 
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Het ITG, www.itg.be  



 

• ITM s research vision is to pursue a level of 

excellence, integrity and specificity that makes the 

ITM stand out among the orld s leading scientific 

institutes in its field . 
 

• Zorgen voor een cultuur van wetenschappelijke 

integriteit: eerlijkheid, openheid, transparantie 

– Ondersteund door het beleid, training, mentoring, 

procedures, kwaliteitssysteem 
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Integriteit essentieel in de onderzoeksvisie 
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Voeden van die cultuur op 3 niveaus 

Internationale onderzoeksgemeenschap 

ITG als instituut 

Individuele 
onderzoeker 



• Als onderzoeker eerste verantwoordelijkheid om de 

hoogste standaarden te hanteren 

 

• Training & mentoring 
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Individuele onderzoeker 



• Essentieel onderdeel van de onderzoeksvisie 

• Het ITG onderschrijft expliciet: 

– European Code of Conduct for Research Integrity 

– Singapore Statement on Research Integrity 

– Ethische Code van het wetenschappelijk onderzoek in 

België 
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ITG als instituut  



• In onderzoekssamenwerkingen en –contracten 

duidelijke afspraken rond wetenschappelijke 

integriteit en te volgen procedures bij niet-naleving. 

 

• Partners dienen ook een code of conduct te 

onderschrijven. 
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Bredere internationale onderzoekscontext 



• Onderdeel kwaliteitssysteem 

 

• Principes: 

– Integriteit van de procedure  

• Be ake  o fli t of i terest  

– Procedure moet transparant zijn en met voldoende detail 

– Redelijk, rechtvaardig en billijk 

• Ver oede  a  o s huld, ogelijkheid tot eroep… 

– Vertrouwelijkheid 
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Pro edure ha dli g lai s of scientific misconduct  (1) 



Behandelt niet : 

• de ethische kwesties die behoren tot het mandaat 

van de Institutional Review Board en de Ethische 

Comités 

• Kwesties m.b.t. intellectuele eigendom (behalve 

auteurschap) 

• Verschillen in wetenschappelijke standpunten 

• Conflicten tussen (PhD) studenten en de 

onderwijsstaf/supervisoren 
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Toepassingsgebied 



• Meldpunt 

– voor het melden van (vermeende) gevallen van research 

misconduct 

– Maakt over aan de voorzitter van de CSI 

– Houdt database bij 

 

• Commission Scientific Integrity (CSI) 

– 3 personen (1 per departement) 

– Beoordeelt de klachten en verdere afhandeling 

– In bepaalde gevallen kunnen ook externe experten worden 

aangesteld 
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Pro edure ha dli g lai s of scientific misconduct  (2) 



• Types uitkomsten op basis van het eerste onderzoek: 

– Er is geen grond voor de klacht/aantijging > discontinuation 

report 

– Mi or misconduct  

• B.v. het niet vermelden van auteurs op publicaties hoewel die 

substantieel hebben bijgedragen > remediëring onder supervisie 

van de CSI 

– Verder onderzoek is nodig 

• In dat geval kunnen bijkomende experten (ook extern) worden 

aangeduid.  

• I  ge al het o  serious misconduct  lijkt te gaa , aakt de CSI 
een omstandig rapport met voorstel tot actie voor het 

Bestuurscomité 
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Pro edure ha dli g lai s of scientific misconduct  (3) 



• De directie neemt de beslissing inzake sancties en 

eventuele juridische stappen. 
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Pro edure ha dli g lai s of scientific misconduct  (4) 



• Procedure goedgekeurd > implementatie 

 

• ITG heeft de VCWI als adviserend orgaan erkend 

(2014) 
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Waar staan we? 



 

• Vragen? 
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