
 

Datamanagementbeleid 
 
Toegang tot (ruwe) data is belangrijk voor vervolg-, replicatie- en integriteitsonderzoek. De 
Hartstichting hanteert hierbij full open access als uitgangspunt. Beperkte toegang tot data is aan de 
orde waar privacy, openbare veiligheid, eigendomsrecht of commerciële belangen dit vereisen. 
Onderzoekers geven in hun datamanagementplan (DMP) aan welke onderzoeksdata zij nuttig vinden 
om op te slaan, vindbaar maken en geschikt te maken voor hergebruik. De kosten voor dataopslag zijn 
op te voeren als onderdeel van de aangevraagde financiering. 
 
Datamanagementparagraaf 
Bij de indiening van een onderzoeksvoorstel wordt om een datamanagementparagraaf gevraagd. Het 
belangrijkste doel hiervan is bewustwording bij de onderzoekers over verantwoord datamanagement. 
De onderzoekers dienen voor aanvang van het onderzoek na te denken hoe de verzamelde data 
geordend en gecategoriseerd worden, zodat het beschikbaar stellen daarvan voor hergebruik mogelijk 
wordt. Dit betekent meestal dat bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan 
maatregelen getroffen moeten worden die de opslag en het delen later mogelijk maken. 
 
De volgende punten ten aanzien van datamanagement zijn opgenomen in de paragraaf:  

• Geef een korte toelichting op het datamanagement binnen het onderzoek  

• Wordt er gebruik gemaakt van bestaande datasets? Licht uw antwoord toe. 

• Betrek een datamanager/ -expert bij uw onderzoek, die verantwoordelijk is voor het 
datamanagement gedurende de looptijd van het onderzoek 

• Neem budget op voor datamanagement (ca. 5%) 
 
Datamanagementplan (DMP) 
Na honorering van het subsidievoorstel vraagt de Hartstichting van de onderzoeksconsortia om een 
Datamanagementplan (DMP) op te stellen. Het DMP is een dynamisch document, dat gedurende het 
onderzoeksproject kan worden geëvolueerd. Bij mid- en endtermreviews wordt een aangevulde versie 
van het DMP ingediend. Deze wordt meegeteld bij de beoordeling van het project. Een eerste versie 
van het DMP dient te worden ingediend binnen drie maanden na toekenning van de subsidie.  
 
Het DMP wordt opgesteld in het systeem REDCap. Om toegang te krijgen tot het systeem, moet de PI 
een mail te sturen naar info@durrercenter.nl met daarin naam, functie, instelling en de naam van het 

project. Indien het wenselijk is dat meerdere personen toegang krijgen tot het DMP zijn de naam, 
functie, emailadres en instelling van deze personen ook nodig.  
 
Het wordt aangeraden om het volgende handboek van de NFU voor ‘goed stewardship’ te gebruiken 
bij het opstellen van een DMP: http://data4lifesciences.nl/hands/handbook-for-adequate-natural-
data-stewardship/   
 
De beoordeling van het DMP wordt uitgevoerd door het datamanagementteam van het Durrer Center. 
Het Durrer Center kan de onderzoekers zo nodig voorzien van een format voor het opstellen van een 
DMP en kan de onderzoekers tevens ondersteuning bieden bij het opstellen hiervan.  
 
Contact Durrer Center 
Indien je vragen hebt over datamanagement of specifiek over het DMP, kun je contact opnemen met 
het Durrer Center. 
E-mail:   info@durrercenter.nl 
Telefoon:  030-2333600 
Website:  https://www.durrercenter.nl/  
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