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

Beweegrichtlijnen

Naam lid

Prof dr JCN (Eco) de Geus

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie
Directeur EMGO+ Institute for l-lealth and Care Research, VUmc
Hoogleraar, Faculteit Gedrags en Bewegingswetenschappen, VU

b» i Ii 1 LJl}

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Associate Editor PM, journal of biobehavioral medicine (jaarlijkse vergoeding)

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.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).

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 of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Deelname aan een commissie van de Gezondheidsraad wordt opgegeven als
maatschappelijke output.
Dit heeft geen invloed op het door de commissie uit te brengen advies.
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Extern gefinancierd onderzoek
uorbc-eld:
1
\
Deeltianie aan onderzoek yeflnancierd dooi (sein i-)overleid, fondsen of industrie, waarioj de
finoncier helaiiqcn kon hebben hij bepaalde resultaten van liet onderzoek
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Voorbeelden:
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Geen

Overige belangen
Zijn er voor het overige hij u of iii uw omgeving nog belangen die als ‘.e bekend worden
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
-

-

Geen
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Ondertekening
1.

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

II.

issie als vertrow.velijk te zullen
Verklaart de interne beraadslagingen van de comm
beschouwen;

III.

IV.

ming te hebben gegeven van alle
Variciaart naar eer en geweten hierboven een opsom
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;
sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
Verklaart te zullen melden indien er tussentijds
of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid
Datum

21 maart2016

In s tti ren
ier:
U wordt verzocht het digitaal ingevulde formul
6f
1 te printen, te ondertekenen en in te scannen,
ondertekenen,
2. het pdf-bestand van het formulier rhgitaal te
n naar l’[r
en het documentvervolgens per e-mall te sture
eigen archief (het originele bestand
Bewaai het ingevulde exemplaar ook voor uw
n pdfj. Indien er in de toekomst
bewaart u door te klikken op bestand/opslaa
dig aanpassen en opnieuw mailen
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvou
naar de Gezondheidsraad.
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V

)
Oordeel (door organisatie in te vullen
Naam beoogd lid
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geen belemmeringen voor deelname

EZI

—ec-c-

G4t

(/t’(

L.’-ti—Z.J

L/4

4e

ing en
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deelname aan commissie onder voorwaar
.
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besluitvorming van dossier [naam doss
risico op
in verband met inschatting van te hoog
geen deelname aan commissie mogelijk
oneigenlijke beïnvloeding.
in commissie
, maar inbreng van gewenste expertise
geen deelname aan commissie mogelijk
van het
e bij de behandeling en besluitvorming
mogelijk door middel van hoorprocedur
dossier.

(

Naam

Functie

r
Datum

-

.

Paraaf

Toelichting (optioneel)

S

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 ti ook kunt vinden op de website van de
Gezandheidsraad [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 f3ij gebrek aan invulruirnte in de tekstvakkeri kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Beweegrichtlijnen

Naam lid

prof.dr. F.J.G. Backx

1-1 oofti functie(s)
Gracigfunctienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per functie
hoogleraar klinische sportgeneeskunde; UMC Utrecht (0.8 fte)
directeur en sportarts; consultancybureau Backxbone (0.2 t-te)

N eenwerkzaamheden
zijn
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
Adviseurschap Nea bracefabrikant (betaald)
Adviseurschap MyDailyLifestyle (betaald)
*
Voorzitter Medische Commissie KNKV (onbetaald)
*
Voorzitter Medische Commissie KNZB (onbetaald)
*
Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad VSG (onbetaald)

*

-

*

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 ofopt(esj
Neen

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
die baat
Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner; vrienden, naaste colle.ga’sj
kunnen hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.
Neen

Reputatiemanagernent
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.
Boegbeeldfun ctie bij een patiënten- of beroepsorgan isatie.
Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad van mijn beroepsveniging (VSG)

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deel name aan onderzoek gefinancierd door (sem i-ftwerheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.
Enkelbrace-onderzoek bij voetballende meisjes, uitgevoerd door UMC Utrecht en KNVB,
en gefinancierd door ZonMW, met noodzakefljke matching van Nea, de bracefabrikant.

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deeljgebied 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, 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
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
-

Neen

1

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;

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

Handtekening beoogd lid
Dalum

Insturen

n,
tJ wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scanne
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@grnl.

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.

vt

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.
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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
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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, 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 vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. 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

Beweegrichtlijnen

Naam lid

dr. Lars Borg houts

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Hogeschooldocent

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

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 het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedriff (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 ofom erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.
Geen

2

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 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, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.
Eigen dom 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 fl verlegenheid kunnen brengen?
-

-

Nee.

3

Ondertekening
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

17-03-2016

Insturen
U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gL:
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 (door Organisatie in te vullen)
Naam beoogd lid

47
Commissie

LV

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.
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Functie
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C..

1(77

2i

-

-4-

Paraaf

Toelichting (optioneel)

5

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, 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, hij
insturen’.
Let op: Alle vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen invullen. Bij gebrek aan invulniimte in de
tekstvakken kunt u gebruik maken van dc ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Beweegrichtlijnen

Naam lid

Mal Chin A Paw

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
University Research Chair Professor at the Dept. of Public and Occupational Health,
Amsterdam Public Health research institute, VU University Medical Center (1,0 fte)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Internationaal:
Member of the scientific committee of the annual meeting International Society for
Behavioral Nutrition and Physical Activity’s 2017 Annual Meeting in Victoria, Canada
(unpaid)
Consultant to the International Children’s Accelerometry Database (ICAD) (unpaid)
Expert in “SciView’ a preparatory action of DG Health and Food Safety of the
European Commission to enhance the evidence-base for tackling chronic diseases
related to unhealthy diet and lack of physical activity in Europe (unpaid)
—

Nationaal:
Lid klankbordgroep Evaluatieonderzoek Buurtsportcoaches (ontvangst vacatiegelden)
Lid Wetenschappelijke Adviesgroep de Gezonde Basisschool van de Toekomst
(onbetaald)
Lid klankbordaroeD Actieolan Beweaen (onbetaald)

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
Directe financiële belangen in een bedrijf(aandelen of opties).
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.
N.v.t.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) corn missie om de eigen reputatie/positie, positie von de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.
N.v.t.

2

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
Lopende gefinancierde projecten waar ik leidend of als mede-aanvrager bij betrokken
ben:
Healthy Habits Start Early: engaging the young and their environments in multi-ethnic
lower socio-economic groups. Hartstichting/ZonMw
How sickening is sitting? Building the scientific fundament for targeting sedentary
behaviour in the promotion of cardiometabolic health. NWO/ZonMw TOP grant
Rçwçprimnnjtnr AAÇfl (Amçfprttimqp Anrk r,p7nnd (.wichf flflfl Amtrdm

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 of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigen dom 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
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
-

-

N.v.t.

3

Ondertekening
t.

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 tusspt1Jprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid
Datum

17-

017

Insturen
13 wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar ‘:‘ki’r,t.
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

Oordee] leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

cv.
Commissie

1
t’t4. CC

,41

,‘L

4

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
do ssi e r

Naam

rn c

Functie

CLL.

Datum

‘2 :;2.

.

Paraaf

6

ob-
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Toelichting (optioneel)

S

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
Nevenwerkza aniheden
ntern a tiona al:
Memher of the scientific committee of the annual meeting International Society for
Behavioral Nutrtion and Physical Activity’s 2017 Annual Meeting in Victorie, Canada
(tinpaid)
Consultant to the International Children ‘s Accelerometry Da tahase (ICAD) (unpaid)
Expert in “Sci View”— a preparatory action of DG Health and Food Safety of the
European Commission to enhance the evidence-hase for tackling chronic diseases
related to unhealthy diet and lack of physical activity in Europe (participation fee)
Nationaal:
Lid klankhordgroep Evaluatieonderzoek Buurtsportcoaches (ontvangst vacatiegelden)
Lid Wetenschappelijke Adviesgroep de Gezonde Basisschool van de Toekomst
(onbetaald)
Lid klankhordgroep Actieplan Bewegen (onbetaald)
Lid stLiurgroep van het Sarphati Instituut, een Amsterdams onderzoeksinstituut en
samenwerkingsverband tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.
lid editorial hoarci international Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity

Extern gefinancierd onderzoek
Lopende gefinancierde projecten waar ik leidend of als mede-aanvrager bij betrokken
ben:
Healthy Habits Start Early: engaging the young and their environments in rnulti-ethnic
lower socio-economic groups. Hartstichting/ZonMw
How sickening is sitting? Building the scienfific fundament for targeting sedentaîy
behaviour in the promotion of cardiometabolic health. NWO/ZonMw TOP grant
BeweegmonitorAAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht,). GGD Amsterdam.
PARtners aan Zet. Fonds NutsOhra.
SMART MOVES! Physical activity and academic performance. NWO
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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 vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. 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

Beweegrichtlijnen

Naam lid

M.T.E. Hopman

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Hoogleraar Fysiologie 0,8 fte, Radboudumc
Visiting Professor 0,2 fte, WUR Eat2Move
-

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

nvt

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.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
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.
N.v.t.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.
N.v.t.

2

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.
Vierdaagseonderzoek 2016-2017 wordt gefinancierd door Rousselot
Vierdaagseonderoek 2016-2018 wordt gefinancierd door Friesland Campina

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kun 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.
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 in verlegenheid kunnen brengen?
-

-

n.v.t.

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;

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

Datum

15mei2017

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 Gezonclheidsraad
Naam beoogd lid

Co iii iii i ssi e

L4

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
do ss ie i:

Naam

Functie

c
01-9

Wf(Z4’

Datum

Paraaf

Toelichting (optioneel)

S

t

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 vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. 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

Beweegrichtlijnen

Naam lid

Dr. ir. Annemarie Koster

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang per functie vermelden als u meerdere functies heeft
Associate Professor, Maastricht University, Department of Social Medicine

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn
Kennis partner voor Diabetes Fonds rondom het thema ‘Minder Zitten’ (onbetaald).

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 bedri)f opereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
Geen

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collegus) die baat
kunnen hebben bi] een bepaalde uitkomst van een advies.
Geen

Reputatiemanagement
Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.
Geen

2

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 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.
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;

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

19mei2017

Insturen
U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar
Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdCJ. 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

U4c

4.

C o ii

7geen 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
do ssi ei:

Naam

4.

(C

JLL

Functie

Datum

0

-

t

Paraaf

Toelichting (optioneel]

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

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, hij
‘insturen’.
Let op: Alle vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet

van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. Bij gebrelc 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

Beweegrichuijnen

Naam lid

Prof. dr. S.P.J. Kremers

1 loofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Hoogleraar Preventie van obesitas

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

Geen bijzonderheden

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
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).

Geen bijzonderheden

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collegas) die buut
kunnen hebben bij een hepnalde uitkomst van een advies.

Geen bijzonderheden

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Geen bijzonderheden

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorb e ei d:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Geen bijzonderheden

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deeijgebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Ii’igendoin van een patent van een product

Geen bijzonderheden

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

-

Geen bijzonderheden

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.

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

1-landtekening beoogd lid
Datum

16-3-2016

Insturen
U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar vkliinetir,nI.
Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief [het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pd. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw rnailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel (door Organisatie in te vullen]
Naam beoogd lid
t’&-L<

Commissie

cj

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.

El

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/

-

Functie

Datum

y
(:‘C{

‘

4.

C,

‘
.
1
ü/

Paraaf

Toelichting [optioneel)

5

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

Beweegrichtlijnen

Naam lid

Luc J.C. van Loon

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaarn en werkgever vermelden en bij meerderefuncties de omvang perfunctie

Professor of Physiology of Exercise af Maastricht University Medical Centro (1 .0 fte)
Interim leoturer Sports and Nutrition at HAN University of Applied Sciences (0.2 Ite)
Professorial Fellow at the Australian Catholic University in Melbourne (to be determined)
Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn

Associate Editor van het International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism
(onbezoldigd)
Editorial Board van het European Journal of Sport Science
(onbezoldigd)
Wetenschappelijke bestuur van het European College of Sport Science
(onbezoldigd)
Wetenschappelijke Advies Raad van de Stuurgroep Ondervoeding
(onbezoldigd)
Redactielid van de nieuwsbrief van kenniscentrum Suiker en Voeding
(uurvergoeding)
Adviseur voor Nutricia Research (2010-201 6)
(uurvergoeding)
Key opinion leader Friesland DOMO (2017-)
(uurvergoeding)

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 bed rijf opereert op het gebied waar
het advies of cle richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bed rijf (aandelen of opties).

Geen persoonlijk financiele belangen in bedrijven.
Consultancy in sommige voedingsbedrijven of instanties gelieerd aan industrie, zoals:
Redactielid van de nieuwsbrief van kenniscentrum Suiker en Voeding (uurvergoeding);
Adviseur voor Nutricia Research (201 0-201 6) (uurvergoeding); Key opinion leader
Friesland DOMO (2017-) (uurvergoeding)
Ik zie hierin geen mogelijke belangen i.h.k.v. beweegrichtlijnen

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

Geen.

Reputatiernanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfun ctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Wetenschappelijke bestuur van het European College of Sport Science
(onbezoldigd)
Het European College of Sport Science progageert de rol van voldoende fysieke
inspanning en/of sport als voorwaarde voor een goede gezondheid.

2

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.
zie pagina 6

Ken n isvalo ns atje
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 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 of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
-

-

Niet naar mijn weten.

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;

III.

Verlclaart 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

// /2
Handtekening beoogd lid

-

Datum
:llI-.I

LJ.Â

x

1. l.

/

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.

l3ewaar 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 Gezond heidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

.
4
CI&

C.

Commissie

,‘1i1
jeen 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 niet inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.

[J

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.

fl C

Naam

Functie

Datum

t47

‘Z9ac

i-2

Paraaf

Toelichting (optio eel)

S

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

M. b. t. Extern gefinancierd onderzoek:
Ik zie geen belangen in de relatie met de sponsoren van het onderzoek in mijn
laboratorium.
Extern gefinancierd onderzoek vanuit: Top institute Food and Nutrition, Wageningen,
Netherlands; The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), Den Haag,
Netherlands; Gezondheidsraad, VWS, Den Haag, Netherlands; Maastricht University,
Maastricht, Netherlands; NOC-NSF, Arnhem, Netherlands; INRA France; Cargill
Research & Development Center Europe, Antwerpen, Belgium; Nestle, Lausanne,
Switzerland; Evonik AG, Essen, Germany; Friesland Campina Innovation Centre,
Wageningen, Netherlands; Ke(loggs, Battiecreek, USA; Gatorade/ Pepsico Sports
Science Institute, Barrington, USA; ARLA Foods, Aarhus, Denmark; Unilever,
Vlaardingen, Netherlands; MARS Snackfoods, London, United Kingdom; DSM Food
Specialties, Delft, Netherlands: Kenniscentrum Suiker en Voedina. Baarn, Netherlands;
TNO Nutrition, Danone/Nutrica, Utrecht; Tereos, Parijs, Frankrijk.

6

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 vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. 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

Beweegrichtlijnen

Naam lid

Anne May

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Universitair Hoofddocent (1 ife)

Nevenwerkzaarnheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn

Vicevoorzitter WR K1Ka (onbetaald)

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 ofde richtlijn zich op richt
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
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.

n.v.t.

Reputatiemanagernent
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.
Boeg beeldfunctie bij een potiën ten- ofberoepsorganisa tie.

n.v.t.

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door l’semi-Javerheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek,
Scope project (‘Lean body mass and cancer”) gefinancierd door de Provincie Utrecht:
samenwerkingsverband met Nutricia Research (unrestricted grant).

Kenn isvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (‘deeljgebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘verniarkting Ditkan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, moor ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde 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 in verlegenheid kunnen brengen?
-

-

Er zijn geen belangen.

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;

[Ii.

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:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar
l3ewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdO. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw matten
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel (door organisatie in te vullen)
Naam beoogd lid

Commissie

een belemmeringen voor deelname aan commissie.

LI

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

t/

‘9.

ric
ft±C3<5t.

Functie

Datum

Jc

2.

o

Paraa f

Toelichting

1)

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 hij
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, hij
‘insturen.
Let op: Alle vragen dienen te worden beantwoord, Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. 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

Beweegrichtlijnen

Naam lid

Arend Mosterd

H oofdfunctie(s)
Graag omvang per functie vermelden als u meerdere functies heeft
Cardioloog Meander Medisch Centrum Amersfoort, full time

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Voorzitter Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN), nominaal 1 dagdeel per
week).
Betaalde functie, de bestuursvergoeding gaat naar de sectie cardiologie van het
Meander Medisch Centrum.
Betrokken bij klinisch geneesmiddelen onderzoek van ondermeer Novartis, Pfizer, MSD.
Voorts investigator initiated onderzoek op het gebied van vroegdiagnostiek en
behandeling van coronairlijden, screening van sporters, plotselinge dood op jonge leeftijd
en hartfalen.

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 0/de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen 0/opties).

Geen in relatie tot beweegrichtlijnen.

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 of andere belangenorganisaties te beschei men af ovi er kenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisa tie.

Geen.

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzaek gefinancierd daar (semi) overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben hij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Geen.

I{ennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gehied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermorkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, af 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;

11.

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

111.

Verklaart naar eer en geweten hierboven een
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV.

Verklaart te zullen melden indien er tusetijds sprake is van nieuwe, verdwenmgewijzigde
of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid
Datum

Insturen
U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
1, te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar vk1iringngrnL
Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pd. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

/

4

Oordeel (do&r Organisatie

fl

te vullen)

Naam beoogd lid

/9

&&1OCt

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.

4
Naam U/-

rrc

LJuLLt1

Funce

Datum

Paraaf

Toelichting (opt

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.nI), 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 vragen dienen te worden beantwoord, Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag geen invullen. Bij gebrek aan invulruimte in de
tekstvakken kunt u gebruik maken van dc ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaai’ worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Beweegrichtlijnen

Naam lid

H. P. van der Ploeg

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang per functie vermelden als u meerdere functies heeft

Universitair Hoofddocent VU medisch centrum
Adjunct senior onderzoeker University of Sydney (Australie)

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

Expert rol in filmpje ‘Maak van je loopbaan geen zitbaan’ van Achmea Gezond Werken
(eenmalig, betaald)

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 liet gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).

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.

PALtechnologies (producent van activiteiten monitors activPAL & SitFIT) is consortium
partner in het EO FP7 gefinancieerde project EuroFlT, waarbinnen ondergetekende
tevens consortium partner in de rol van onderzoeker.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisotie.

Kennispartner van het Diabetes Fonds voor het thema sedentair gedrag en inactiviteit.

2

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.

-Een onafhankelijke evaluatie studie naar de effectiviteit van een leefstijl interventie
programma (meer bewegen, minder zitten, gezondere voeding) voor werknemers, waar
ondergetekende onderzoeker op is, wordt gefinancierd door AstraZeneca (farmaceutisch
bedrijf). In dezelfde studie heeft Ergotron (o.a. producent van zit-sta bureaus) 60% van
de zit-sta bureaus die deel uitmaken van het interventie programma gedoneerd aan de
studie, de andere 40% wordt aangeschaft op kosten van het onderzoeksproject. Zowel
AstraZeneca als Ergotron hebben geen en zullen geen rol spelen in het ontwikkelen,
uitvoeren en rapporteren van de studie.
-Een onafhankelijke evaluatie studie naar de effectiviteit van een leefstijl interventie
nrnnrmmi (minder 7itn meer hç’wçsripn nn de wprknle.k nefinnr.ieerH dnnr Ahme

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise 01) dee1)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon 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.

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

-

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;

lii.

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
Datum

14-5-2017

-

Insturen
U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
t. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pd-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-rnail te sturen naar vLrd1I 1T1enTI1I.
Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfl. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oorde& leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

C,tW4
Commissie

2.€wV
1
/
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 (Al

fl C

Functie

9
OJ

Datum

‘29e 0 (

‘

c[.

-

Paraaf

Toelichting (optioneel)

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
Extern gefinancierd onderzoek
-Een onafhankelijke evaluatie studie naar de effectiviteit van een leefstijl interventie
progra,iima (meer bewegen, minder zitten, gezondere voeding) voor werknemers, waar
ondergetekende onderzoeker op is, wordt gefinancierd door AstraZeneca (farmaceutisch
bedrijf). In dezelfde studie heeft Ergofron (o.a. producent van z/t-sta hureaus) 60% van
de zit-sta hureaus die deel uitmaken van liet interventie programma gedoneerd aan de
studie, de andere 40% wordt aangeschaft op kosten van het onderzoeksproject. Zowel
AstraZeneca als Ergotron hebben geen en zullen geen rol spelen in liet ontwikkelen,
uitvoeren en rapporteren van de studie.
-Een onafliankeljke evaluatie studie naar de effectiviteit van een leefstijl interventie
programma (minder zitten, me er bewegen) op de werkplek, gefinancieerd door Achmea.

6

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 vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag geen’ invullen. 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

Beweegrichtlijnen

Naamlid

DrTTakken

Hoofd functie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
1 FTE, Medisch Fysioloog UMC Utrecht

Nevenwerkzaamheden
Graag ko rt perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Geen

1

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

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst von een bedriff opereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
geen

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collegas) die boot
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 of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te venverven.
Boegbeeldfiinctie bijeen patiënten ofberoepsorganisatie.
geen

2

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 of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

geen

Overige belangen
Zijn ervoor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die als ze bekend worden
uw omgeving of de Organisatie fl 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;

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

17-3-2016

Insturen
IJ wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar
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 mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel (door organisatie in te vullen)
Naam beoogd lid

-r 7E

Corn missie

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

fl/(

unctie

Datum

Paraaf

Toelichting (optioncel)

S

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

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 vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag geen invullen. 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

Beweegrichtlijnen

Naam lid

Mw. prof. dr. Ir. Marjolein Visser

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als ii meerdere functies heeft

Hoogleraar Gezond ouder worden, met speciale aandacht voor voeding en klinische
dietetiek. Vrije Universiteit, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Afdeling
Gezondheidswetenschappen. 0,7 fte, betaald.
Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn

Hoogleraar Gezond ouder worden, met speciale aandacht voor voeding en klinische
dietetiek. VU medisch centrum, afdeling Interne Geneeskunde, sectie dietetiek en
voedingswetenschappen, Wetenschappelijk onderzoek. 0,3 fte, betaald.

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 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 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 ofom erkenning te verwerven.
Boeg beeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Lid wetenschappelijke adviesraad Stuurgroep Ondervoeding (onbetaald).
Lid Commissie Toetsing en Beoordeling van de Stichting voor opleiding tot
Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker, Voedingswetenschapper
(onbetaald).

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek
Geen

I{ennisvalorisatie
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 ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product
Geen

Overige belangen
Zijn er voor het overige hij u of in uw omgeving nog belangen die als ze bekend worden u,
uw omgeving of de Organisatie 1fl verlegenheid kunnen brengen?
-

-

Geen

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

7
1A-*i
Handtekening beoogd lid
Datum

(/ j/

22februa

(

/

016

Insturen
U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar veildaiingeii@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 (door organisatie in te vullen)
Naam beoogd lid
‘-‘

C4

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.

EJ
EI

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

-

Ï

Paraaf

Toelichting (optioneel]

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

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, hij
‘insturen’.
Let op: Alle vragen dienen te worden beantwoord. Is het gevraagde bij u niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. Bij gebrek aan invulruimte in de
tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

[let formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Beweegrichtlijnen

Naam lid

G.C.W. Wendel-Vos

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfiinctie vermelden als u meerdere functies heeft
Epidemioloog (Bewegen en Gezondheid) bij het RIVM

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

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 het gebied waar
het advies ofde richtlijn zich op richt
Directefinanciële belangen in een bedri)f (aandelen of opties).
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 een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boeg beeldfunctie bij een patiënten ofberoepsorganisatie.
-

Geen

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen ofindustrie, 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 of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
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

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;

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:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar vciklaii ngen@i

1.

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

4

Oordeel (door Organisatie in te vullen)
Naam beoogd lid

i’14c

C

L’L’ £t/

Commissie

D

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

vv_,<
;
/
deelname aan commissie e+*der voorwaarde

‘4’Li4

qic
7

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

‘Ô/

Paraaf

Toelichting (optioneel)

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

