
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.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie Nachtwerk en gezondheidseffecten

Naam lid Carel Huishof

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde / UHD, AMC 0,7
Coördinator Richtlijnen NVAB 0,3

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Lid Editorial Board Cochrane Collaboration Work Review Group, onbetaald

Lid Guidelines International Network (GIN), onbetaald

Lid Advies- en expertgroep Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (AQUA), Zorginstituut
Nederland, onbetaald

Coördinator WHO Collaborating Centre of Occupational Health, onbetaald
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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

Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

Nee

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

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

kunnen hebben bi] een bepaalde uitkomst van een advies.

Nee

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- ofberoepsorganisatie.

Als coördinator richtlijnen en bijzonder hoogleraar vanuit de NVAB enigszins een
boegbeeldfunctie voor NVAB
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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.

Nee

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.

Nee

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?

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

Handtekening beoogd lid

Datum
27januari 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@gi’

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.
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Oordeel (door Organisatie in te vullen)

Naam beoogd lid

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 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

7
7

2 /.

ft1CkCrLLt
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frk

Toelichting

Paraaf
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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 kpnt 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.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie Nachtwerk en gezondheidsrisicos

Naam lid A.J. van der Beek

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Hoogleraar Epidemiologie van Arbeid & Gezondheid (1,0 fte)

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

Overige functies:
- Lid van managementteam van afdeling Sociale Geneeskunde (VUmc; 2000-heden)
- Plaatsvervangend hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde (VUmc; 2006-heden)
- Programmaleider Musculoskeletal Health EMGO+ Instituut (VUmc; 2010-heden)
- Lid van Algemeen Bestuur van het stafconvent van het VUmc (2012-heden)

Nevenfuncties (onbetaald):
- Lid van coördinatieteam van Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid en Gezondheid,
Body@Work TNO-VUNUmc (2002-heden)
- Lid van Programmaraad van Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
AMC-UMCG-UW’J-VUmc (2005-heden)
- Lid van Curatorium van Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging (FNV;
2012-heden)

Nevenfuncties (met vacatiegelden, die zonder uitzondering worden betaald aan
werkgever via de rekening van VU medisch centrum Divisie VI Beheer BV):
- Voorzitter van Raad van Advies van Lectoraat & Ken niskring Arbeid en Gezondheid
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN; 2004-heden)
- Lid van commissie Evaluatie Effecten & Kosten van het Zon Mw roaramma
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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

Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

Als adviseur (van der Beek Arboconsult; KvK-nummer 59450525) werk ik enkele uren
per week betaald voor Evalua Nederland B.V., waar ik 4,5% van de aandelen van bezit.
Evalua Nederland B.V. is een spin-off bedrijf van VUmc (zie: www.evalua.nl) en deze
werkzaamheden zijn volgens afspraak met mijn werkgever VU mc.

Betreffende mijn werkzaamheden in van der Beek Arboconsult is Evalua Nederland B.V.
de enige ‘klant; Evalua Nederland B.V. en dus ook van der Beek Arboconsult opereren
niet op het gebied waar het advies zich op richt.

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 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.

Niet van toepassing.
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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.

Alle onderstaande onderzoeksgelden zijn verkregen door en voor VU medisch centrum.

Primaire aanvrager:
- STRESS PREVENTON@WORK Collaborative learning and information technology as
the key to an integral stress prevention strategy for sectors, organisations and
employees (ZonMw Preventie: Participatie en Gezondheid, k€ 550)
- Duurzame inzetbaarheid in de bouw (ZonMw Preventieprogramma 5, Subsidieronde
Evaluatie van pledges NPP, k€ 150)
- 3e tranche van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
AftI(..I IMfl(I I\M/-\!I Imr’ (rn 9fllR flrr, 9fl)fl 1 I’M! k flflfl’

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.

Evalua Nederland B.V. kan gezien worden als spin-off bedrijf t.b.v. kennisvalorisatie,
waarbij het te vermarkten product (de ‘Sante Q’) overigens onderzocht is in Finland.
Verdere informatie over Evalua Nederland BV. en de Sante Q’ staat op: www.evalua.nl.

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 van toepassing.
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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 nieiiwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid /
Datum

22januari 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

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.
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Oordeel (door Organisatie ifl te vullen)

Naam beoogd lid

Commissie

v 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

dossier.

Datum /4 Joi’

?<-9’ ‘V

,—o L- 4F
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}

Naam

Functie

7 fl/(

7-_t--

Paraaf

Toelichting (optioneel)

w
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

Nevenwerkzaamheden:
Nevenfuncties (met vacatiegelden, die zonder uitzondering worden betaald aan
werkgever via de rekening van VU medisch centrum Divisie VI Beheer BV):
- Voorzitter van Raad van Advies van Lectoraat & Kenniskring Arbeid en Gezondheid
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN; 2004-heden)
- Lid van commissie Evaluatie Effecten & Kosten van het ZonMw programma
DoelmatigheidsOnderzoek (2008-20 14; heden ‘ad hoc lid’)
- Lid van Programmaraad van Arbeidsdeskundig KennisCentrum (AKC) (2010-heden)

Extern gefinancierd onderzoek:
Alle onderstaande onderzoeksgelden zijn verkregen door en voor VU medisch centrum.

Primaire aanvrager:
- STRESS PREVENTION@ WORK Collaborative learning and information technology as
the key to an integral stress prevention strategy for sectors, organisations and
employees (ZonMw Preventie: Participatie en Gezondheid, k€ 550)
- Duurzame inzetbaarheid in de bouw (Zon Mw Preventieprogramma 5, Subsidieronde
Evaluatie van pledges NPP, k€ 150)
- 3e tranche van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
AMC-UMCG-UWV-VUmc Garen 2016 t/m 2020; UWV, k€3000)

Als mede-aanvrager betrokken bi]:
Vele andere subsidies van o.a. Instituut GAK, Stichting NUTS OHRA, ZonMw Preventie,
SZW, UWV, Europese Unie (Horizon 2020) en The National Institute for Occupational
Safety and Health (USA)
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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 Nachtwerk

Naam lid Lex Burdorf

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft

Hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Raad van Toezicht VeiligheidNL
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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 jn dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

nee

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

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

nee

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.

Voorzitter Programmaraad Arbeidskundigen Kenniscentrum (AKC) -> niet gerelateerd
aan dit onderwerp
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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,

nee

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.

nee

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?

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;

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

ofvergi’ote belangen

Handtekening beoogd lid

Datum

-( I Zo /

Insturen

Ii wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:

1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f

2. het pdf-bestand van liet formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verldaiingen@gr.nl.

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

bewaart u dooi’ te klikken op bestand/opslaan pdf]. Indien er in de toekomst

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

naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel (door Organisatie in te vullen)

Naam beoogd lid
4rL/

Ei

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

Datum

Paraaf

7.
, fr

_

Toelichting (optioneel)

Functie

-R- .2-o(b2? c/’
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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 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 Nachtwerk en Gezondheidseffecten

Naam lid Marijke Gordijn

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Directeur/senior wetenschapper Chrono@Work B.V. (100%)
Gastmedewerker/senior wetenschapper Rijksuniversiteit Groningen (0%)

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

Wetenschappelijke adviesraad Stichting Licht en Gezondheid (onbetaald)
Organisatiecommissie Nederlands Slaapcongres 2016 (onbetaald)
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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 hetgebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt

Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

DGA Chrono@Work. Doel van dit bedrijf is de kennis m.b.t. 24-uursritmiek in de praktijk
te brengen door middel van toegepast onderzoek, advies en training.

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben hij 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 ofom erkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie hij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

n.v.t.
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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.

Chrono@Work voert thans een pilot onderzoek uit naar verlichtingsomstandigheden
tijdens het werken in de ploegendienst in samenwerking met Medilux en Honeywell om
hypotheses op te stellen m.b.t. niet-beeldvormende effecten in het kader van alertheid en
gezondheid.
Chrono@Work superviseert een PhD student bij de Rijksuniversiteit Groningen die met
een STW subsidie onderzoek doet naar het mogelijk verbeteren van
verlichtingsomstandigheden tijdens nachtdiensten. Philips en Medilux zitten in de
gebruikerscommissie.
Chrono@Work heeft een eigen onderzoek uitgevoerd naar cardiovasculaire risicos van
hcst wørt€cn in nInprinriinçt Pi ihIirfic in nrn

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 ofinterventie
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 in verlegenheid kunnen brengen?

Chrono@Work wordt soms gevraagd voor het geven van workshops aan
ploegendienstwerkers m.b.t. werken in ploegendienst, slaap, en gezondheid. Momenteel
geen opdracht.
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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

Handtekening beoogd

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 verkla! mgln(dgr.n:.

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.

25januari 2016
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Oordeel (door Organisatie in te vullen)

Naam beoogd lid /7. .:::;::z,z

Commissie L—c_--/-- _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

dossier.

Naam

Functie

Datum

__

‘Z0 16

Paraaf

Toelichting (optioneel)

‘---- /L( 8 v

--‘- c

L..-
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

Extern gefinancierd onderzoek:

Chrono@Work voert thans een pilot onderzoek uit naar verlichtingsomstandigheden
tijdens het werken in de ploegendienst in samenwerking met Medilux en Honeywell om
hypotheses op te stellen m.b.t. niet-beeldvorrnende effecten in het kader van alertheid en
gezondheid.
Chrono@Work superviseert een PhD student bi] de Rijksuniversiteit Groningen die met
een STW subsidie onderzoek doet naar het mogelijk verbeteren van
verlichtingsomstandigheden tijdens nachtdiensten. Philips en Medilux zitten in de
gebruikerscommissie.
Chrono@Work heeft een eigen onderzoek uitgevoerd naar cardiovasculaire risico’s van
het werken in ploegendienst. Publicatie in prep.
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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 Nachtwerk en gezondheidsrisico’s (commissiecode 019-02)

Naam lid Prof.dr. G.T.J. van der Horst

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

HoOgleraar Chronobiologie en Gezondheid (1 fte), Erasmus MC, Rotterdam

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Wetenschappelijk adviseur AYO, een start-up bedrijfje dat een bril met blauw licht LEDs
ontwikkelt waarmee de periode van jet lag verkort kan worden.

Onbetaald advies, geen financiele binding of belangen
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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 hetgebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt

Directefinanciële belangen in een bedrijf(aandelen ofoptiesj.

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 bekmgenorgan fsaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Geen
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoekgefinancierd door tsemi)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Geen

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deeljgebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon 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
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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

Handtekening beoogd lid

Datum
27januari2016

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevuLde formulier:

1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. liet pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en liet document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaiingen@gr.nL

Bewaar liet 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.
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Oordeel (door Organisatie in te vullen)

Naam beoogd lid

Commissie

‘ç. v —t-’

El

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.

7
t -.

__

Datum

Paraaf

Toelichting (optioneel)

2’-i’4’ek o(b

Naam

Functie

flflCtftd

S



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 ruimtè op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie Nachtwerk en Gezondheidsrislco’s

Naam lid Andries Kalsbeek

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Hoofd Laboratorium Experimentele Endocrinologie, AMC (0.8 fte)
Hoofd onderzoeksgroep Hypothalame Integratie Mechanismen, Ned Inst voor
Neurowetenschappen (0.2 fte)

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

Geen.
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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 hetgebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt

Directefinanciële belangen in een bednjf(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.

Nvt.

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- ofberoepsorganisatie.

Nvt.
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoekgeJïnancierd 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 ofde 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.
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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

Handtekening beoogd lid

Datum

Insturen

— O ?Ot

Ii 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 verkl;iringen@gr.

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.
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Oordeel (door organisatie in te vullen)

Naam beoogd lid 4’ /

Commissie ,/L”a

jj geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en

besluitvorming van dossier [naam dossierj 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 7 S- C

Functie

Datum J -

Paraaf

Toelichting (optioneel)

S



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 Commissie Nachtwerk en gezondheidsrisico’s

Naam lid M.A. Rookus

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

Associate Staff Member bij cie afdeling Psychosociaal onderzoek en Epidemiologie ophet Nederlands Kanker Instituut

N evenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Lid Adviesraad Borstkanker Vereniging Nederland (onbetaald)Lid Wetenschappelijke Commissie DES blootstelling (onbetaald)
Lid Werkgemeenschap Kankerepidemiologie (onbetaald)
Lid dagelijks bestuur HEBON Stuurgroep (onbetaald)
Member of the Executive Committee of International BRCA1 /2 mutation Carrier CohortStudy (onbetaald)
Member of the Executive Committee of Consortium of Investigators of Modifiers ofBRCA1 /2 (onbetaald)
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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 bedri)fopereert op het gebied waar
het advies ofde richtlijn zich op richt

Directefinanciële belangen in een bedrijf(aandelen ofopties).

nvt

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

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

nvt

Reputatiernanagement

Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.
Boegbeeldfuncde bijeen patiënten- ofberoepsorganisatie.

Projectleider van Nightingale studie, gesubsidieerd door het KWF, met als
hoofdvraagstelling de relatie tussen shift work en het risico op borstkanker. Hoewel hetonderwerp mij al lange tijd interesseert ben ik niet overtuigd van een verband en voel medaarom niet gepreoccupeerd ten aanzien van het al dan niet bestaan van een relatie.Daarnaast ben ik lid van de adviesraad van de BVN, maar dat betreft geenboegbeeldfunctie.
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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

rivt

Kennisvalo risatie

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.

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 in verlegenheid kunnen brengen?

nvt
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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;

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, gewijzigdeof vergrote belangen

Handtekening beoogd lid
-

_

Datum
27 januari 2016

Insturen

Ii wordt verzocht het digi taal 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-rnail te sturen naar vtik1a :tnLgr,

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.
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Oordeel (door organisatie in te vullen)

Naam beoogd lid

Commissie

,-1 -r

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

Functie

7 ---e

‘ -

flCe-

Datum

Paraaf

Toelichting (optioneel)

2}i -(ch

LI

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 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 11 niet
van toepassing, dan graag ‘geen’ invullen. Bij gebrek aan invulruimte in de
tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

liet formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt

Persoonlijke gegevens

Commissie Nachtwerk en gezondheidseffecten 01912

Naam lid Tjabe Smid

Hoofdftinctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft

Bijzonder Hoogleraar Arbeidsomstandigheden VUma (20 %)
Manager Arbeidsveiligheid KLM (80 %)

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

Auteur columns voor tijdschrift “Arbo” (betaald)
Docent in cursus Arbeidstoxicologie, Stichting PAD Delft (betaald)
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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

Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

NVT

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

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

NVT

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- ofberoepsorganisatie.

NVT
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

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

NVT

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 ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde 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 in verlegenheid kunnen brengen?

NVT
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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 cle 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

Insturen

II 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 verkimi ngi’n’)gr.

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

Datum
29januari 2016
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Oordeel (door Organisatie ifl te vullen)

Naam beoogd lid

Commissie

y ;-_-_.:

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossierj 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.

Functie

7 J7

2.

? /i-1 -

Paraaf

Toelichting (optioneel)

LI

Naam
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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.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 invuiruimte 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 Nachtwerk en gezondheidsrisicos

Naam lid Roei Vermeulen

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

UHO bij het Insittute for Risk Assessment Sciences, Onderzoek en onderwijstaken naar
gezondheldsrisico’s van mensen door blootstelling aan ziekteverwekkers en mogelijk
schadelijke stoffen in het (arbeids-) milieu.

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

Gastaanstellingeri:
- Senior Investigator, Julius Center for health Sciences and Primary Care, Universily
Medical Center Utrecht
- Visiting Professor, School of Public Health, Imperial College London, London, UK

Commissiewerk
— Advisor to the Environmental Defense Fund on air pollution mapping, 2015 - present
— Mernber planning committee of the NationalToxicology Program review on shiftwork
at night, light at night, and circadian disruption on tisk of malignant and non-malignant
endpoints, 2014- present
— Member of the Advisory Board, Tomorrow Cohort Project, Canada, 2014- present
— Member, Advisory Baard, Utrecht Bioinformatics Center, 2014 - present
— Member, Scientific Advisory Baard, CONSTANCES Cohort project, France, 2012-
present
— Member, Scientific Advisory Board, HELIX project. 2012- present
— Member of the Dutch expert panel on health effects of nanotechnology (2009 - present)
— Member, Dutch Expert Committee for Occupational Standards (Sub-Committee of the
National Health Council). 2009 — present.
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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 hetgebied waar
het advies ofde richtlijn zich op richt

Directefinanciële belangen in een bedrijf(aandelen ofopties).

Geen directe financie!e belangen

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 persoonlijke relaties die baat hebben bij de uitkomst van een advies

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. ofberoepsorganisatie.

Geen

2



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

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

- Principal Investigator, Universiteit Utrecht, Nightingale studie In de Nightingale Studie
onderzoeken we de invloed van blootstellingen tijdens het werk en in de leefomgeving op
de gezondheid van (voormalig) verpleegkundigen.

- Principal Investigator, Universiteit Utrecht, Klokwerk studie. Klokwerk is een
dwarsdoorsnede onderzoek. In deze studie worden diverse aspecten van nachtwerk
gemeten door middel van vragenljsten en sensoren (licht en activiteit) en wordt gekeken
hoe deze aspecten van nachtwerk leiden tot pertubaties in het biologisch systeem.

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

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

mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kon 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 patenten

Overige belangen

_____ ___ ____

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

uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Geen overige belangen
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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;

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 lid

Datum Zf_ i-_

Insturen

11 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 c:kh ngi:Cgr.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdtJ. 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 ,k

_

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

Functie

7
f)

LA

îY o

Datum

Paraaf

Toelichting (optioneelJ

Vi’ 4c-6 2.(6

Commissie /(/f;,
L%4-/-

LI
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Nadere toelichting relaties en belangen (optionee!)
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