Be1angenverk1aring
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

Protonentherapie

Naam lid

Prf. dr. G van der Wal

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

Zelfstandig toezichthouder, adviseur en commissievoorzitter

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

-

Lid Raad van Toezicht UMCUtrecht betaald
Lid Raad van Toezicht Groene Hart Ziekenhuis betaald
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Almere betaald
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen MC Slotervaart betaald
Voorzitter Raad van Advies Prinses Maxima Centrum Shared care UMCs betaald
Voorzitter Palliantie ZonMw vacatievergoeding
Voorzitter ABS-artsen vacatievergoeding
Voorzitter Beleidscollege SCEN vacatievergoeding
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

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

Persoonlijke financiële belangen
Voo rb e ei den:
Lid von 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).

Neen.

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

Neen.

Reputatiernanagernent
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.
-

Neen.

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.

Neen.

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.

Neen.

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

-

Ik ben onafhankelijk voorzitter van de Raad van Advies Prinsesn Maxima Centrum en
Shared Care UMCs. Deelnemers zijn de hoofden van de kinderziekenhuizen van het
AMC/VUmc, Erasmusmc, Radboudumc, UMCG, UMCU en het PMC. Deze RvA houdt
zich bezig met het vaststellen van zorgpaden voor de behandeling van kinderen met
kanker, alsook met de bewaking van de kwaliteit van de samenwerking tussen deze
centra op kinderoncologisch gebied.
Ik heb de leden van de RvA gevraagd of zij bezwaar hadden resp. conflict of interest
zagen als ik voorzitter zou worden van de onderhavige GR-commissie. Dat was niet het
geval.
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Ondertekening
1.

Verklaart kennis te hebben genomen van
de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrenge
ling;

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 tusse
ntijds sprake is van nieuwe, verdwenen,
gewijzigde
of vergrote belangen

Handtekèhi
Datum

b’

2-L)

L

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevulde form
ulier 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/opslaa
n pdf). 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

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

.4

y’EC

L-Ac

)V%t+A-’

deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behand
eling 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 experti
se in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure hij de behandeling en besluitvormin
g van het
dossier.

Naam

(/C/D /•.

/C

nc

Functie

Datum

‘22. c’cP.

12.

Paraaf

Toelichting

5

Nadere toelichting relaties en belangen (option ee!)

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
Gezond heidsraad (www.gezondhe idsraad.nlj, 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.
liet formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
&kevA?L&

Commissie

v,
1

Naam lid

b

‘Le-Ve-Li

(‘3-€.

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

Mv.

f.

ysote-vc,L

Nevenwerkzaaniheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdcze betaald ofonbetaald zijn

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraa ITransparantie 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).

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.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deeliiarne aan een (onbetaaldej commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever afandere be(ongenorgcmisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbceldfunctie bij een patiënten- of beroepsorqanisatie.

2

Extern gefinancierd onderzoek
Vuerbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-3 overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten von het onderzoek.

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op deeljgebied waar liet advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘veriaiarktimig Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde uanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

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?
-

-

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

Ilandtekening beoogd lid
Datum

Insturen

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

[
[3ewaar liet 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 leiding Gezondheid sraad
Naam beoogd lid

Ijtw:
Commissie

.

F-t’ c

oç

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.
geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.
geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Naam

4

c/c

1’\i C

Functie

Datum

Para af

Toelichting (optioneel)

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 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

Protonentherapie bij kinderen

Naam lid

BAW Hoeben

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per functie
Radiotherapeut oncoloog, afdeling Radiotherapie, Radboudumc

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Steering comittee EORTC Radiation Oncology Group, head and neck cancer working
party. Vergadering 2x per jaar. 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.
Samenwerking (consu Iterende functie ten aanzien van patiëntenzorg samenwerking
wetenschappelijke output) met kinder radiotherapeut oncoloog werkzaam in UMC
Utrecht / Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Ik ervaar op dit moment geen
beïnvloeding van mijn overwegingen door deze werkrelatie.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere 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, 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?
-

-

Een actuele, formele verbinding met een beoogd centrum voor protonentherapie heb ik
niet, maar wel informele contacten binnen het netwerk van kinder-radiotherapeuten dat
in Nederland van beperkte omvang is.

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

24-07-2017

Insturen

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

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan 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 leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

W7JZ t74’k/
Commissie

4
WvLb

Q

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossierj uit de beraadslaging terugtrekt.
geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.
geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Naam

cE

(A/4,

,C/.

Functie

(L/ /Zci

Datum

Paraaf

para furen

Toelichting (optioneel)

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

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

nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Commissie Protonen Therapie bij Kinderen

Naam lid

Dr. P. Leroy

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per functie
(1) Kinderarts-Intensivist / Sedationist Maastricht UMC+ (2) Universitair Hoofddocent
Universiteit Maastricht.
-

-

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn
De volgende onbetaalde nevenfuncties:
(1) Bestuurslid Stichting Kindersedatie Nederland (2) Board member International Comm
ittee for the Advancement of Procedural Sedation (3) Voorzitter International Working Gr
oup on the Pharmacological Management of Procedure Related Pain in Children with Ca
ncer

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 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 financiele belangen die op enige wijze verband kunnen houden met d
e uitkomst van een advies. GEEN betaalde functies bij relevante commerciele partijen. G
EEN aandelen of opties bij bedrijven of commerciele partijen

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 bi] een patiënten- of beroepsorganisatie.

Ik heb in Nederland wel een reputatie en boegbeeldfunctie wanneer het gaat om (1) kwal
iteit van procedurele sedatie bij kinderen en (2) veilige pijn
en angstvrije medische procedures bij kinderen. Daarbij hanteer ik steeds een evidence
based en open approach zonder daarbij mijn eigen positie of belangen na te streven, Ik h
eb verder geen belangen bij de Protonentherapie in Maastricht of bij de zorglijnen die da
ar eventueel in de toekomst zouden worden georganiseerd.

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 belangen

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.
Ik heb geen patenten en ben niet betrokken bij projecten waarbij kennis wordt vermarkt

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

-

Neen

3

Ondertekening
1.

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

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

24juli 2017

Insturen

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

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

Commissie

en 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

t’V

/4.

Functie

ft C. Zi
Lf

Datum

Paraaf

Toelichting (optioneel)

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

6

Belangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.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 invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaaniheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruirnte 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 Protonentherapie

Naam lid

Maarten Mensink

I-loofdfunctie[s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de omvang perfunctie
anesthesioloog

-

pijnspecialist; UMCU-WKZ

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

promotie onderzoek betreffende het ontwikkelen van een predictiemodel ten aanzien van
de chronif]catie van pijn bij jeugdreuma; onbetaalde werkzaamheden

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)

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

nvt

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.

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 of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

nvt

Overige be1angen
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
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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
of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid
Datum

16augustus 2017

Insturen

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

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

v VI. 4€,4
Ct
Commissie

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

LI

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beYnvloeding.
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 (A/4.
Functie

Datum

VC4

Çor<

fl1 C’
aLç

4c’cr.

j

Paraaf

Toelichting (optioneel)

S

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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