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

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

Prof. drA.J. van der Beek

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang per functie vermelden als u meerderefuncties heeft
Hoogleraar Epidemiologie van Arbeid & Gezondheid (1,0 fte) VUmc, Amsterdam

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Overige functies:
Plaatsvervangend hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde (VUmc; 2006-heden)
Programmaleider van Musculoskeletal Health, EMGO+ Instituut (VUmc; 2010-heden)
Lid van Algemeen Bestuur van het stafconvent van het VUmc (2012-heden)
Programmaleider van Societal Participation and Health, Amsterdam Public Health
Research lnstitute (AMCNUmc; 2016-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-UWV-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 Programmaraad van Arbeidsdeskundig KennisCentrum (AKC) (2010-heden)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

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

Persoonlijke financiële belangen
Voo rbe eldén:

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).
Als adviseur (van der Beek Arboconsult; KvK-nummer 59450525) werk ik enkele uren
per week betaald voor Evalua Nederland BV., waar ik 4,5% van de aandelen van bezit.
Evalua Nederland BV. is een spln-off bedrijf van VUmc (zie: wwwevaluanl) en deze
werkzaamheden zijn volgens afspraak met mijn werkgever VUmc.
Betreffende mijn werkzaamheden in van der Beek Arboconsult is Evalua Nederland BV.
de enige klant. Evalua Nederland BV., en dus van der Beek Arboconsult, vermarkt een
screener (de Sante Q vragenlijst) die zich richt op toekomstig risico op ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid.

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.
Niet van toepassing.

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.
Boeg beeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.
Niet van toepassing.

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-) overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bi] 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
AMC-UMCG-UWV-VUmc, jaren 2016 tlm 2020; UWV, k€3000)
-

-

Ken nisvalorisatie
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, moor ook een nieuw theoretisch concept of modeI of vernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

Evalua Nederland BV. 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.

3

o iid e rtekening
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

beoogd lid
24-08-2016

Insturen

IJ 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.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

cW
Corn missie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich hij 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.
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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

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

Prof. dr. ir. A. Burdorf

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Hoogleraar Determinanten van Volksgezondheid, Eramus MC, Rotterdam

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn
Raad van Toezicht VeiligheidNL (betaald werkgever)
Lid Raad van toezicht Kenniscentrum Arbeid relevante luchtwegaandoeningen
(onbetaald)
Voorzitter programmaraad AKC kenniscentrum (betaald werkgever)

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).
Nee.

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:

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

Reputatiemanagement
Vo orb e ei den:

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.
Voorzitter Programmaraad Arbeidskundigen Kenniscentrum (AKC)
aan dit onderwerp.
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->

niet gerelateerd

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (setni-]overheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.
Geen lopend onderzoek bij overheid en industrie
ZonMw: project working longer in good health (2016-201 8, jpi-MYBL programme EU)
Erasmus universiteit: Modelling working life expectancy (2016-201 8)

Kennisvalorisatie
Voo rb ee 1 de 11:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar liet advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Ditkan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

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.

3

Ondertekening
1.

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

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
Daim

—
—

2ô/

Insturen

Ii wordt verzocht het cligitaal 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 pdfl. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt ti het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

4
Commissie

/cnq

W0Z3

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

C
cr.

4

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, 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

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

Mevrouw prof. dr. U. Bültmann

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang per functie vermelden als u meerdere functies heeft
Hoogleraar Arbeid en Gezondheid, in het bijzonder vanuit een epidemiologisch
levensloopperspectief (1.0 fte) UMC Groningen

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn
Visiting professor en wetenschappelijk adviseur bij the National Research Centre for the
Working Environment, Kopenhagen, Denemarken (betaald)
Adjunct Scientist bij het Institute for Work & Health, Toronto, Canada (onbetaald)
Guest researcher bij het Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden (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 collegas) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.
Geen.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:

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

Kenni svaloris atje
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 of model, 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 ofde 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;

1V.

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

Handtekening beoogd lid
Datum

17 08.2016

Insturen

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

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

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

lt.v. Ct
4
t

‘ôt4

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 hij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Naam

fl C kj

Functie

QJ ‘Xcj.

Datum

24D

(

Paraalr

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 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, 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

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

Mw prof. dr DJH Deeg

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Hoogleraar Epidemiologie van de veroudering VU medisch centrum

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze 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
Voorbe ei den:
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).
Mede-directeur/grootaandeelhouder Advice Research and Computing in Health and
Ageing (ARCHA) BV.
(Afgelopen 10 jaar geen activiteit.)

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.
-

Als medewerkster van VUmc is dit commissielidmaatschap niet alleen bevorderlijk voor
mijn eigen reputatie maar ook voor die van mijn instelling.

2

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

Het voornaamste onderzoek waarmee ik mij bezighoudt, de Longitudinal Aging Study
Amsterdam, wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
Daarnaast heb ik subsidie van Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and
Retirement)

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 ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.

Eigendom van een patent von 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.

-

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

• Handtekeningbeoogd lid

(\ J

Datum

Insturen

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-niaïl 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.

.4-.

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

1%-lui.

47

6

Commissie

o3
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

fl)C

JiLL
,,

Datum

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, 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

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

Mevrouw dr. G. Geuskens

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
senior research scientist TNO, Leiden

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Niet van toepassing.

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).

Niet van toepassing.

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.

Niet van toepassing.

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.
Niet van toepassing.

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:

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

niet van toepassing

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.

niet van toepassing

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 ifl verlegenheid kunnen brengen?
-

-

nee

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

Plaats hier uw handtekening, op de print van dit document.
25-08-2016

Insturen

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

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

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

Commissie

ô

€3

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.

tC

Naam

Functie

1 JC-pt

Datum

Paraaf

Handmatiaferen

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, hij
‘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

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

De heer prof. dr. C.J.I.M. Henkens

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Therne leader, Work & Retirement, Netherlands Interdisciplinary Demographic institute
(Nl Dl -KNAW) Den Haag
Honorary Professor of Ageing, Retirement & Life course, University Medical Centre
/1 Iinr’r

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

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 functies

2

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

Ken nisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertisc op (dcelIgebied waar het advies f de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘verinarkting Dit kan een I7edisch product, procedure oj interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak von organisatie
en logistiek.
Eigendmu 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 u,
uw omgeving of de Organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
-

-

Geen

3

Ondertekening
1.

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

II.

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

111.

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

IV.

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

Handtekening beoogd lid
Datum

6
26-8-2016

Insturen

13 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.

I3ewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikkert op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw maden
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezoiiclheiclsraacl
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Datum

ji

Paraaf

‘toelichting (optinneel)

D

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

Therne leader, Work & Retirement, Netherlands lnterdisciplinaîy Demographic Institute
(Nl Dl -KNAW) Den Haag
Honoraiy Professor of Ageing, Retirement & Life course, University Medical Centre
Groningen (UMCG)

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 dc ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

De heer prof. dr. l.J. Kant

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Hoogleraar arbeidsepidemiologie (1.0 fte) aan Maastricht University.

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn
Ik heb geen betaalde en geen onbetaalde nevenwerkzaamheden.

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 ofde richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
Ik heb geen activiteiten noch neven activiteiten waarbij ik persoonlijk een financieel
belang heb

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving zoolsfamilieleden, partnet; vrienden, naaste collega’ij die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.
Er zijn geen mensen uit mijn directe omgeving die baat kunnen hebben bij een bepaalde
uitkomst van het advies dat in deze commissie geformuleerd gaat worden.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetoalde) 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.
Ik neem niet deel aan deze comissie om de reputatie of positie van anderen waaronder
mijn werkgever te beschermen noch om erkenning te verwerven

2

Extei-n gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzaek gefinancierd daar (semi-) overheid,fandsen af industrie, waarbij de
finoncier belangen kan hebben bjj bepaalde resultaten van het onderzoek.
De kennis en expertise van mij en mijn onderzoeksgroep op het gebied van langer
doorwerken en gezondheid is deels verworven door de opzet en uitvoering van het
onderzoeksprogramma Bevordering arbeidsparticipatie oudere werknemers: een
cohortstudie gefinancierd door Stichting Instituut GAK en Maastricht University. De
financiers van dit 4 jarige onderzoeksprogramma hebben geen belang bij de uitkomsten
van het genoemde onderzoek. Financiers hebben ook geen belang bij het advies dat
wordt opgesteld door deze commissie.
Wel wordt deelname van mij aan deze commissie door zowel Stichting instituut als
Maastricht University gewaardeerd vanuit het oogpunt van kennis disseminatie.

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies af 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 aan pak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.
De unieke expertise op het gebied waar het advies zich op richt is op dit moment niet
gevaloriseerd. Er zijn ook geen plannen om dit te gaan doen.
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Overige belangen

iAd

he
(flÜ7J&7€7Sit).

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

-

Er zijn bij bij of in mijn omgeving geen belangen die als ze bekend worden mij of mijn
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

Handtekening beoogd lid
Datum
i

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 Mikken op bestand/opslaan pdfj. Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

rj

Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie,
deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich hij 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

5’ 1

W’ 19

QJ7 Ôec-/.

Functie

Datum

6

J3,’6

Paraaf

Toelichting (optioneel)

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel,)

6

Belangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij
‘insturen’.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

Mevrouw dr. A. de Lange

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang per functie vermelden als u meerdere functies heeft
Lector HRM (0.9 fte) Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn
Adviseurj*jlZ op werk (onbetaald) www.blikopwerk.nl
Voorzitter Nederlandse kennisnetwerk duurzame inzetbaarheid (onbetaald) ww.nkdi.nl
visiting professor universiteit Stravanger (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)
Niet van toepassing.

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.
Niet van toepassing.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:

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

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (serni-joverheid, fondsen of industrie, waarbij de
fincincier belangen kon hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.
Niet van toepassing.

Ken ni sval o ri s atje
Voo rbe ei den:
Bijondere 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, of vernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

Niet van toepassing.

Overige belangen
Zijn ervoor 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.

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;

1V.

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

Handtekening beoogd lid
Datum

Insturen

U wordt verzocht hel 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 maden
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

Mw. /?

c

Corn missie

o3
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.

L4Ç

Naam

CJJJ

Functie

Datum

0

Ô-e c

?

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, 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

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

De heer prof. dr. M. Lindeboom

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang per functie vermelden als u meerdere functies heeft
Hoogleraar Economics en chair of Department of Economics VU Amsterdam

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

flC”fl• fi

*

nfr’

.iAj/

P.14OÇ
t

4L7D2
6
k.L4 Çt&&L-

-

-)
6
q

-

—

/-/td,’

t
-

64D

Zw-L& eL(
d%%j ke1f?d

L%4c (t1
(cc &P U#’C4.C
c&D’ S,IL
6ø€tLC

d?’€’

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.
geen
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Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door fremf-)overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.
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Kennisvalorisatie
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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, 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 dc 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

& 77Z_.
29-08-2016

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 liet 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

cZ4w
Corn ni iss ie

a3
geen belemmeringen voor deelname aan commissie,

El

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 bil de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Naam

fl c

Functie

aJ

Datum

/

i
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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
‘in sturen’
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

Langer doorwerken en gezondheid (023)

Naam lid

Prof. dr. W van Rhenen

Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Chief Health Officer Arbo Unie, Utrecht (Raad van Bestuur) (0,8 Fte)
Hoogleraar engagement and productivity, Business Universiteit Nyenrode

( 0,2 Fte)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Lid Raad van Toezicht NSPOH (betaald)
Lid autorisatiecommissie (richtlijnen) NVAB (onbetaald)
Lid Capaciteitsorgaan Kamer Sociale Geneeskunde (onbetaald)
Lid Adviesraad Toegepaste Psychologie, Hogeschool Arnhem en Nijmegen (onbetaald).
Ombudsman PostNL
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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 bedrijf opereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).

Werkzaam bij Arbo Unie dienstverlener op het gebied van reintegratie en duurzaam
werken

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’sj die baat
kunnen hebben bijeen 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 ofom erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorgonisa tie.

N.v.t.
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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.
Participeert in project Kanker en Werk (Z0nMW subsidie)

Kennisvaorisatie
Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermorkting 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 von een patent van een product.
Expertise op het gebied van gezond langer doorwerken. Geen patenten.

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 belangen
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Ondertekening
L

Verklaart kennis te hebben genomen van dc Code h’i voorkoming van oneigenlijke
he(nvloeding door belangenverstrengellng

II.

Verklaart de Interne beraadslagingen van dc commissie als vertrouwelijk Ir zullen
beschouwen;

III.

Verklaart naar eer en geweten hIerboven een opsonnnlng te hebben gegeven van alle
relevante relades en belangen dle hij/zij helt

IV.

Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake Is van nIeuwe, verdwenen, gewijzigde
ol vergrote belangen
0

llandtekenlngbeoogd lid
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Datum

17sept 2017

Insturen

U wordt verzocht het digitaal Ingevulde formulier te printen te ondertekenen en in te
scannen,
en het document vervolgeni per e-inail te sturen naar vrrklarlngen@gr.nL

Rewaar het Ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archiet (het originele bestand
bewaart ii door te klikken op bestand/opslaan 11W). Indien er In de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnIeuw naiIen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad
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 beraadsiaging terugtrekt.
geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.

L1

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

Naam
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Paraaf

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