
B elangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van

wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande

verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

U kunt dit formulier invullen en per e-mall retourneren aan bibliotheektgr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Medicalisering van de zorg

Naam lid Niek J de Wit

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Hoogleraar/afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht (0.6 fte)
Medisch Manager academische praktijk Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (0.4fte)

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

vice voorzitter Autorisatiecommissie Nederlands Huisartsgenootschap (onbetaald)
lid NHG richtlijncommissie Maagklachten, diverticulitis, PDS (0)

voorzitter Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde Netwerken (o)
lid programmacommissie Kwaliteit van Zorg, ZON MW (o)
lid van de RIVM/VWS advies commissie Landelijke Monitor Populatiemanagement (o)
lid adviescommissie Zorginstituut Nederland (betaald)
scientific officer European Society for Primary Care Gastroenterology (0)

lid research committee United European Gastroenterology(o)
lid Primary Care committee, ROME Foundation for Functional GI disease (o)
lid Raad van Commissaren Huisartsen Gelderse Vallei (b)
lid editorial board Family Practice (o)
lid, redactie boekenreeks Praktische Huisartsgeneeskunde (o)
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Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’

van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op rich t.

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat

kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

geen

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever

ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de

financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Diagnostiek: (mede) aanvrager van projecten op het gebied van POC diagnostiek
gefinancieerd door ZON MW en regionaal artsenlaboratorium Saltro

Zorginnovaties : (mede) aanvrager van projecten op het gebied van zelfmanagement
(RAAK), taakherschikking (ZON MW, ACHMEA), ketenzorg (ZON MW, ZN, Danone)
cardiovasculair risicomanagement (ZON MW, ZN, EU) en patientveiligheid (VWS/ZON
MW/ACHMEA)

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die

mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie

zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie

en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

OM U interventiepakket voor proactieve ouderenzorg

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw

omgeving of de Organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

neen
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Ondertekening

Handtekening beoogd lid

Datum

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;

II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
of vergrote belangen

Print hetformulier,

igde

16

Insturen (dooi- Organisatie in te vullen)

U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheekgr. ni

Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.



Oordeel (door organisatie in te vullen)

Naam lid

c-, t-(J’&
Commissie

ç’
Jj geen belemmeringen voor deelname aan commissie. / 1€

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en

besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadsiaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op

oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie

mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het

dossier.

Naam 4. VL4 C

Functie

Datum ï / I

Paraaf

Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Belangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij

de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen

gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te

retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.

Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaarnheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag

invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt

u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens__-

______________________________

Commissie Medicalisering (034)

Naam lid Ir. T.A. van Barneveld

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Directeur Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Voorzitter Richtlijn advies en autorisatiecommissie in de jeugd en gezondheidzorg

lid van de AQUA commissie (Kwaliteitsstandaarden door Advies- en expertgroep
Kwaliteitsstandaarden. Dit is een commissie van het Zorginstituut Nederland.
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Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt.

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collegas) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

geen

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de

werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Ben werkzaam bij het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. Dit instituut is een
zelfstandig onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten. Het instituut houdt zich
onder andere bezig met Rlchtlijnontwikkeling in de 2e lijns curatieve zorg.
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofinciustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben hij bepaalde resultaten van het onderzoek.

geen

FCenriisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vernwrkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak von organisatie
en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

geen

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of In uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw
omgeving ofde organisatie in verlegenheld kunnen brengen?

geen
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Ondertekening

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling,

II. Verklaart de Interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV, Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen

Print het formulier, onderteken het en stuur het op naar de organisatie.

beoogd lid

29 oktober 2015

Insturen Cdoor organisatie in te vullen)

U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheekfgr. ni

Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.

2)



Oordeel leiding Gezondheidsraad

Naam beoogd lid

Commissie fl’(JX cULCii)’5

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en

besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op

oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie

mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het

dossier.

Naam ,4. LLL

Functie L4z.._ oJj

Datum Q.. 7.
Paraaf

Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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B elangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van

wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande

verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

U kunt dit formulier in vullen en per e-mail retourneren aan bibliotheek©gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.

Bij gebrek aan in vu/ruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Medicalisering

Naam lid P.M.M. Bossuyt

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Hoogleraar Klinische Epidemiologie
Voorzitter divisie Klinische Methoden & Public Health

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn

Voorzitter WAR - Zorginstituut Nederland (met vacatiegelden)

11



Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’

van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt.

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

Geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat

kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Geen

Reputatiemanagernent

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever

ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Geen

12



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de

financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Geen

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die

mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Ditkan een medisch product, procedure ofinterventie

zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie

en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

Geen

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw

omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Geen
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Ondertekening

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen

Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de organisatie.

Handtekening beoogd lid

Datum

Insturen (door 6rganisatie in te vullen)

U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheekgr. nI

Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.

;,“i /zoS
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Oordeel (door Organisatie ifl te vullen)

Naam lid

yt tw. v ½1. L4A. 4o
Commissie

j4enbelemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Naam t/t/4 VU(

Functie

Datum //1 / /

Paraaf

Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

dl
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B elangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de

Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij

de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen

gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te

retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij

‘insturen’.

Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen

nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag

invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie Medicalisering (034)

Naam lid Jako Burgers

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de omvang perfunctie

- Praktijkhoudend huisarts Gorinchem (0,4 fte)
- Hoofd Afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, NHG (0,6 fte)
• Bijzonder hoogleraar ‘Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines’,
1 l...;,,.-..-,.;i... .....,..4.-;...1-.4 in ‘ .Ç4.,\

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn

- Voorzitter Commissie Zorgstandaard en richtlijnen, Nederlandse Diabetes Federatie
(onkostenvergoeding/vacatiegeld)
• Vice-voorzitter Expertgroep Kwaliteitsstandaarden, Zorginstituut Nederlands
(onkostenvergoeding/vacatiegeld)

1



Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar

het advies of de richtlijn zich op richt

Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

geen

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de

werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten - ofberoepsorganisatie.

Lid Management Team, opinieleider en woordvoerder NHG
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Extern gefinancierd onderzoek

Voo eeld;

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen ofindustrie1waarbij de

jînancier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek,

Geen

Ken n isvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)geb(cd waar het advies ofde richtlijn zich op richt die

mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon een medisch product, procedure of intervcntie

zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie

en logistiek.

Eigendom van een patent van een product

Geen

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij ii of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden -

uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Geen
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o ii derteke n ing

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling:

11, Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV, Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid

Datum

Insturen

2(7

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdQ. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad

Naam beoogd lid 3 - C rs

Commissie fl” ec &c se-n.

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en

besluitvorming van dossier [naam dossierj uit de beraadslaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op

oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie

mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het

dossier.

Naam

Functie .

Datum 6 - Zo /

Paraaf

Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

Hoofdfunctie(s)

- Praktijkhoudend huisarts Gorinchem (0,4 fte)
- Hoofd Afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, NHG (0,6 fte)
• Bijzonder hoogleraar ‘Promoting Personalised Care in Clinical Practice Guidelines’,
University Maastricht (0,2 fte)
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B elangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen

gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij

‘insturen’.

Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplichL Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag

invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt

u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie Medicalisering

Naam lid Wieteke van Dijk

Floofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en hij meerdere functies de omvang perfunctie

PhD Student bij Celsus academie, IQ healthcare, rabdoudumc

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn

nvt
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Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’

van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar

het advies of de richtlijn zich op richt

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

nvt

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partne;; vrienden, naaste collega’s) die boot

kunnen hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.

nvt

Reputatiemanagem e rit

Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de

werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwe,ven.

Boeg beeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

nvt
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

nvt

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die

mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting’ Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

nvt

Overige_belangen

__________________

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden -

uw omgeving of de Organisatie fl verlegenheid kunnen brengen?

nvt

3



Ondertekening

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

11. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid

Datum
09-06-2017

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand

bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst

wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mail en

naar de Gezondheidsraad.

4



Oordeel leiding Gezondheidsraad

Naambeoogdlid 1pJ flI

Commissie
e cLccc{ -i -j

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en

besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op

oneigenlijke beïnvloeding.

L1 geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie

mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het

dossier.

Naam -4- Çcv e m c (CrW-

Funce

Datum 7. -6 - Q,o i

Paraaf

Toelichting (optioneel)

S



Nadere toelichting relaties en belangen (optioncel)

6



Belangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.

Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie medicalisering

Naam lid R.J.M. Dillmann

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

voorzitter Raad van Bestuur Isala te Zwolle

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

onbetaald:
lid klankbordgroep gezondheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
NVZ Bestuursadviescommissie kwaliteit en Organisatie
voorzitter Raad van Toezicht Lean in de Zorg
lid commissie doelmatigheidsonderzoek (CDO) ZonMw

betaald:
bestuurslid NVZ

1



Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op hetgebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt.

Directefinanciële belangen in een bedrijf (aan delen ofopties).

n.v.t.

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega) die baat

kunnen hebben bi] een bepaalde uitkomst van een advies.

n.v.t.

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de

werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

NVZ Bestuursadviescommissie kwaliteit en organisatie
NVZ bestuurslid
mProve (samenwerkingsverband 5 ziekenhuizen)

2



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoekgefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kon hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

lid van 1-lIP (Health Innovation Park)

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kun een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.

Eigendom van een patent von een product.

n.v.t.

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de Organisatie fl verlegenheid kunnen brengen?

n.v.t.

3



Ondertekening

L Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;

II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid

Datum

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfj. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad,

4



Oordeel leiding Gezondheidsraad

Naam beoogd lid R D
Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadsiaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Naam L&/, 4. fl1 C

Functie .

Datum ‘Zø. CI 6

Paraaf

Toelichting (optioneel)

5



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6



Belangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen.

Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt

u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie Medicalisering

Naam lid Frans M. Helmerhorst

Hoofdfunctie(s)
Graag flinctienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

emeritaat

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

nulaanstelling afdeling Klinische Lpidemiologie LUMC: onbetaald
secretaris St Geneesmiddelenbulletin: vacatiegelden
lid Klachten commissie MCH Haaglanden/Bronovo: vacatiegelden
voorzitter GRP-commissie LUMC: per 1januari 2017 vergoeding
associated editor Human Reproduction: onbetaald
referee van vele tijdschriften: onbetaald
plaatsvervangend rector Universiteit Leiden tijdens promoties: onbetaald
adviescommissie rechtspositionele bezwaren LUMC: vacatiegelden
LId Stichting de Merel (tbv wetenschappelijk onderzoek): vacatiegelden

2
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Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrfopereert op hetgebied waar

het advies of de richtlijn zich op richt.

Directefinanciële belangen in een bedri)f (aan delen ofopties).

geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

geen

Reputatiernanagernent

Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de

werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.

BoegbeeldJlinctie bij een patiënten- of beroepsorgonisatie.

Geen

2 /



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kon hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Geen

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

Neen

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de Organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Neen

/3



Ondertekening

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;

11. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid

Datum
30mei2017

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per email te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te Mikken op bestand/opslaan pdfj. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4 7



Oordeel leiding Gezondheidsraad

Naam beoogd lid (T) [ jjrL,o rj

Commissie L

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en

besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op

oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie

mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het

dossier.

Naam c&A 4. ,c 1c

Functie &C.

Datum Of. (

Paraaf

Toelichting [optioneel)

5



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6



Belangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van

wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande
verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

U kunt dit formulier in vullen en per e-mail retourneren aan bibliotheekgr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Medicalisering (034)

Naam lid G. Jager

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Radioloog

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn

Geen

11



Beschrijviiig van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’

van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt.

Directe financiële belangen in een bedri)f (aandelen ofopties).

Geen

Persoonlijke relaties

Vo orb ee! d:

Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat

kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Geen

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever

of andere belangenorganisaties te beschermen of erkenning te verwerven.

Boeg beeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Geen

12



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de

financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Geen

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die

mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie

zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie

en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

Geen

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw

omgeving of de Organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Geen

13



Ondertekening

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;

II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen

Prin t hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de organisatie.

Handtekening beoogd lid

Datum
25-!)- o’

Insturen (door organisatie in te vullen)

U kunt dit formulier in vullen en per e-mall retourneren aan
bibliotheek©gr. ni

Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.

14



Oordeel (door Organisatie jil te vullen)

Naam lid

7c

Commissie

7geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadsiaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Naam fl4

Functie

Datum
1ifi

Paraaf

Toelichting (optioneel)

15





B elangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen hij de totstandkoming van

wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande

verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan bibliotheekgr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de fekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Commissie Medicalisering

Naam lid Prof. dr. Niels P. Riksen

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Internist, Hoogleraar Vasculaire Geneeskunde, omvang 1.0 fte

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

- Bestuurslid 1 nternistisch Vasculair Genootschap (IVG): onbetaald
- Editor Frontiers in Vascular Medicine: onbetaald
- Editor PLoS One: onbetaald

11



Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.

Directefinanciële belangen in een bedri)f (aandelen ofopties).

Geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Geen

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorgan isatie.

Geen

12



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (sem i-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de

financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, Hartstichting en Europese Unie
(Horizon2020).
Tevens Pl van investigator-initiated onderzoek dat wordt gefinancierd door AstraZeneca
(2012 en 2015).

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die

mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie

zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van Organisatie

en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

Geen

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw
omgeving of de Organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Ik ben in 2013 lid geweest van de Scientific Advisory Board van AstraZeneca die ging
over het middel ticagrelor.

13



Ondertekening

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;

II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen

Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Organisatie.

Handtekening beoogd lid

Datum

Insturen (door Organisatie 1fl te vullen)

U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheekgr. nI

Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.

2 1-10-2015

LS Ik .
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Oordeel (door organisatie in te vullen)

Naam lid

,€4v_

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en

besluitvorming an-doss1ef- 4serfzich uit de beraadslaging terugtrekt. 69 LLL. cZ..

D
,4’.cUt,‘‘ (.UCcA- £4.Cc-i -&c- c€—-t “t

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschattin van te hoog risico op

oneigenlijke beïnvloeding. &,e_L c-’ LeA

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie

mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het

dossier.

Naam i4 C IcrLuL/4

Functie

Datum j / (/ fi

Paraaf

Toelichting (optioneel)

15



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

16



B elangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen hij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande
verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

U kunt dit formulier invullen en per e-mall retourneren aan bibliotheek©gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Medicalisering (034)

Naam lid Maroeska M. Rovers

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Hoogleraar evidence-based surgery (0,9 fte)

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn

Onbetaald:
- Co-convener of the IPD meta-analysis methods group (http://ipdmamg.cochrane.org)
- Associate editor of the Cochrane ENT group (http:/lent.cochrane.org)
- Diagnostic Test Accuracy review editor (http://srdta.cochrane.org)
- Raad van Toezicht Food for Care

Vacatiegelden:
- Vice-voorzitter VEN -commissie ZON Mw
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Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf’Transparantie in relaties en belangen’

van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het

advies/richtlijn zich op richt.

Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

Niet van toepassing

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat

kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Niet van toepassing

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever

of andere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Zie boven bij nevenwerkzaamheden
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Mijn onderzoeksgroep voert de onafhankelijke en evidence-based HTA-assessements uit
voor MedValue (zie www.medvalue.nl), een volledige dochter van het Radboud.
MedValue koopt hiertoe uren in bij mijn groep om een onafhankelijke analyse te doen
van de potentiele kosten-effectiviteit van medische innovaties. Alle medewerkers zijn in
dienst bij het Radboudumc en dus niet bij MedValue. Wel krijgen wij de uren die wij
besteden aan dit onderzoek betaalt via MedValue, maar is afkomstig van (tot nu toe 19)
verschillende kleine startup bedrijven.

Daarnaast zal per 1januari 2016 een promovendus starten die door Siemens betaald
Mnrt-If nrt,mt,undi i ,‘I [-TA ijf rin n,nr fnknmfirtç

Z-îE k’
Ken iii svalo ri satje

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

N.v.t.

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw
omgeving of de Organisatie Îfl verlegenheid kunnen brengen?

Nee.
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Ondertekening

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen

Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de organisatie.

Handtekening beoogd lid

Datum -

Insturen (door Organisatie in te vullen)

U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheekgr. nI

Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.
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Oordeel (door Organisatie fl te vullen)

Naam lid

t’U 1M t’ti

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene hij behandeling en

besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadsiaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Naam J1 (

Functie

Datum

Paraaf

Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

Extern gefinancierd onderzoek:
Mijn onderzoeksgroep voert de onafhankelijke en evidence-based HTA-assessements uit
voor Med Value (zie www.medvalue.nI), een volledige dochter van het Radboud.
Med Value koopt hiertoe uren in bij mijn groep om een onafhankelijke analyse te doen
van de poten tiele kosten-effectiviteit van medische innovaties. Alle medewerkers zijn in
dienst bij het Radboudumc en dus niet bij Med Value. Wel krijgen wij de uren die wij
besteden aan dit onderzoek betaalt via Med Value, maar is afkomstig van (tot nu toe 19)
verschillende kleine startup bedrijven.

Daarnaast zal per 1januari2016 een promovendus starten die door Siemens betaald
wordt. Deze promovendus zal HTA assessments uit gaan voeren voor toekomstige
toepassingen binnen onze MITeC OKs.
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B elangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de

Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen

gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te

retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij

‘insturen’.

Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag

invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt

u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie Commissie Medicalisering

Naam lid Sonja Zweegman

H oofdfunctie(s)

Graag functienciam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

1 nternist-Hematoloog
Afdelingshoofd hematologie VU medisch centrum

N eve nwe rkzaa m heden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Geen structurele nevenwerkzaamheden.

Jaarlijks participatie in advisory boards farmaceutische bedrijven, waarvoor geen
persoonlijke vergoeding. Honoraria komen ten goede aan de afdeling, aangewend voor
wetenschappelijk onderzoek.

Het betreft advisory board participatie waarvoor gelden ontvangen die niet persoonlijk
zijn aangewend maar de afdeling zijn toegekomen. Het betreft de firma’s Amgen,
Celgene, Takeda en Janssen. Dat is in het kader van mijn expert functie op het gebied
van multipel meeloom.

Dan heb ik voor (inter)nationale klinische studies op dit gebied research support
ontvangen voor de biologische zijstudies en de uitvoering van de klinische HOVON
studies. Hierbij is er sprake van onafhankelijkheid in de zin van dat HOVON en de Pl
eigenaars zijn van de data en die ook onafhankelijk analyseren en publiceren, dus
investigator initiated studies.

1



Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.

Research support van farmaceutische industrie voor klinische studies en correlative
studies - investor initiated en dus onafhankelijk.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst von een bedrijf opereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.

Directe financiële belangen in een bedr(1f (aan delen ofopties).

Geen.

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Geen

Rep utatiemanageme nt

Voorbeelden:

Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere bela ngenarqanisaties te beschermen of erkenn Ing te verwerven.

Boegbeeldfun ctie bij een patiënten - of beroepsorganisatie.

Geen van belang voor deelname; lid van de Medische Adviesraad van de
patiëntenveren iging Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten.
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Principal investigator van diverse investigator initiated HOVON studies die door zowel
KWF als de farmaceutische industrie gefinancieerd zijn.
De data behoren toe aan de Pl en het onderzoek is onafhankelijk.

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

Geen.

Overige belangen

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de Organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Geen

3



Ondertekening

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen;

111. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen

Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Organisatie.

(
Handtekening beoogd rici

- -

Datum

Insturen [door organisatie in te vullen)

U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibu,otheekgr. ni

Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tjdens de
installa tievergadering van de commissie.

Bij gebrek aan in vu/ruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.



Oordeel (door Organisatie in te vullen)

Naam lid

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en .

besluitvorming vr ei ier zich uit de beraadsiaging terugtrekt. f
l/CQ4 i’ 4c 6je &(V’ £SUL

geen deelname aan com(nissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op

oneigenlijke beïnvloeding.

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie

mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het

dossier.

Naam (

Functie 1CC{

Datum / ( 3 / / / / /

Paraair

Toelichting (optioneef)
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