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

Voorzitter Gezondheidsraad

Naam lid

Willem And ries van Gooi

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

Voorzitter Gezondheidsraad (0,7 fte)
Consulent Neurologie Ouderenpsychiatrie Dijk en Duin, neurologische consultatie en
wetenschappelijke advisering, betaald, (0,2 ife)
I........ kIP... ,,-..I.-.,.;,-.

k.-.

..J...

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

Secretaris Bestuur ‘Stichting Remmer Adriaan Laan Fonds’ administratie,
correspondentie, verslaglegging, onbetaald
Lid Raad van Toezicht Hersenstichting Nederland
wetenschappelijke advisering, onbetaald
Secretaris Bestuur ‘Stichting Hans van Crevel’
administratie, correspondentie, verslaglegging, onbetaald
Penningmeester ‘Stichting Spinoza Leerstoel’, AMC
begroting, financiële verantwoording, onbetaald
Voorzitter Onderwijscommissie Graduate School, AMC, onbetaald
Lid bestuur Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, onbetaald
Lid bestuur Dr. Jan Meerwaldt stichting, advisering, onbetaald
Lid ‘Committee of Management’, Cambridge Institute of Public Health UK, advisering,
onbetaald.
-Lid ‘Scientific Advisory Committee”; Weston Bram Institute, Canada, advisering
vergoeding middels financiering postdoc feliowship
-

-

-

-

-

-

-

-
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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 optiesj.

Samen met echtgenote, mw CE. van Gool-Polak, beheer en eigendom van twee
aandelenportefeuilles, ondergebracht bij ABN Amro banken Beleggen.

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.

Zie hierboven.

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 anders dan vermeld onder nevenfuncties

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

Healthy Aging Through Internet Counseling in the Elderly’ (HATICE)
Financier: EU FP7 programma #305374
Postdoc fellowship Weston Bram Institute voor de duur van lidmaatschap S.A.C.

-

-

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.

Concepten en innovaties die onderzocht worden in de bovenvermelde vier
onderzoeksprojecten achtereenvolgens:
preDIVA: vasculaire zorg ter preventie van dementie
ChIP: iPad test ter voorspelling therapeutisch succes cholinesterase remmer
Zon MW TOP project: cholinerge mechanismen bij delier
HATICE: internet counseling ouderen met multimorbiditeit
Daarnaast:
Adaptief Testen Cognitie in de spreekkamer met iPad applicatie
-

-

-

-

-

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

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 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 (door Organisatie jfl te vullen)

fl.

Naam beg-l4-

iiiie

El

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. ‘4
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)
Hoofdfunctie(s)
Voorzitter Gezondheidsraad (0,7 fte)
Consulent Neurologie Ouderenpsychiatrie Dijk en Duin, neurologische consultatie en
wetenschappelijke advisering, betaald, (0,2 ife)
Hoogleraar Neurologie in het bijzonder de Dementieën
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B elangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren.
De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beïnvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Dat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt of u een bepaalde affiliatie moet
melden, vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vinden in de code.
Ii wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Kwaliteit en veiligheid van Plaatjesrijk Plasma (064)

Naam lid

Mw. mr. K. van Lessen Kloeke

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de omvang per
functie.

Advocaat/partner bij het advocatenkantoor Leijnse Artz te Rotterdam.

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

Lid Adviescommissie Vereniging Farma en Recht (onbetaald).
Auteur van het commentaar bij de Geneesmiddelenwet in Tekst & Commentaar
Gezondheidsrecht (Kluwer) (betaald).

-

2

Persoonlijke financiële belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt
•
Betaald adviseurschap in het bedri)fsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties),
•
Eigendom van een patent ofproduct.
Geen.
Als advocaat zal ik gedurende het onderhavige adviestraject over PRP eventuele
verzoeken van (nieuwe) cliënten om assistentie in verband met een casus die verband
houdt met PRP weigeren.

Persoonlijke relaties
Zijn er mensen uit uw directe omgeving die baat kunnen hebben hij een bepaalde
uitkomst van het advies? Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads familieleden, partner,
vrienden en naaste collega’s.
Geen.

3

Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semijoverheid, fondsen of industrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.

Geen.

Intellectuele belangen en reputatie
Hiervan kan sprake zijn als u baat hebt bij (een bepaalde uitkomst van) het advies of
de richtlijn, zonder dat die financieel van aard is. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel
gewin of erkenning.
Voorbeelden:
•

Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.

•

Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever ofandere
belangenorganisaties of verwerven van erkenning.

•

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

•

Boeg beeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Geen.

4

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

Ondergetekende
1.

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

II.

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

III.

Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid

/L/
,,2’oktober 2018

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Mw. mr. K. van Lessen Kloeke
Commissie
Kwaliteit en veiligheid van Plaatjesrijk Plasma (064)

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadsiaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk

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

Naam

Functie

Datum
&oktober 2018
Paraaf

!

Toelichting (op oneel)
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B elangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren.
De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beïnvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Dat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt of u een bepaalde affiliatie moet
melden, vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vinden in de code.
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Kwaliteit en veiligheid van Plaatjesrijk Plasma (064)

Naam lid

Prof. dr. Y.B. de Rijke

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Afdelingshoofd Klinische Chemie, Erasmus MC
Secretaris Bloedtransfusiecommissie, Erasmus MC

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald
zijn.
Extern auditor Raad van Accreditatie (ISO norm 15189); betaald.

2

Persoonlijke financiële belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:

•
•
•
•

Dienstverband bi] een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bi] een belangenorganisatie.
Directe Jïnanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
Eigendom van een patent ofproduct

In het kader van kwaliteit en veiligheid Plaatjesrijk Plasma is er geen sprake van een
financieel belang.

Persoonlijke relaties
Zijn er mensen uit uw directe omgeving die baat kunnen hebben bij een bepaalde
uitkomst van het advies? Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads familieleden, partner,
vrienden en naaste collega’s.

In mijn directe omgeving zijn er geen mensen die baat hebben bij de uitkomst van het
advies.

3

Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semi)overheid, fondsen of industrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.
Geen sprake van relevant extern gefinancierd onderzoek:
Sprake van unrestricted grants van Roche Diagnostics Nederland.

Intellectuele belangen en reputatie
Hiervan kan sprake zijn als u baat hebt bij (een bepaalde uitkomst van) het advies of
de richtlijn, zonder dat die financieel van aard is. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel
gewin of erkenning.
Voorbeelden:
•
Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.
•

Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere
belangenorganisaties of verwerven van erkenning.

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Er is geen sprake van een intellectueel belang en reputatie dat gepaard gaat met de
uitkomst van het advies.

4

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?

NL

Ondergetekende
1.

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

II.

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

III.

Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid

Datum
30-10-2018

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. Y.B. de Rijke
Commissie
Kwaliteit en veiligheid van Plaatjesrijk Plasma (064)

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

El

deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadsiaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk

El

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

El

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

Naam
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13 elangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren.
De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beïnvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Dat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt of u een bepaalde affiliatie moet
melden, vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vinden in de code.
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

3

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Kwaliteit en veiligheid van Plaatjesrijk Plasma (064)

Naam lid

Prof. dr. M.M, Rovers

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

Hoogleraar evidence-based-surgery, Radboudumc, Nijmegen

Nevenwerkzaaniheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald
zijn.

CSO MedValue, een dochteronderneming van het Radboudumc, 2 uur per week betaald
International Scientific Collaboration Excite International betaald per opdracht
RvT Food for Care foundation, onbetaald
Member of the Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI), onbetaald

2

Persoonlijke financiële belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
•
Eigendom van een patent ofproduct

Prof, Rovers is CSO van MedValue, een dochteronderneming van het Radboudumc,
dat vroege HTAs uitvoert voor SMEs.

Persoonlijke relaties
Zijn er mensen uit uw directe omgeving die baat kunnen hebben bij een bepaalde
uitkomst van het advies? Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads familieleden, partner,
vrienden en naaste collega’s.

N.v.t.

3

Extern gefinancierd onderzoek
1-Her gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semijoverheid, fondsen of industrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.

N.v.t.

Intellectuele belangen en reputatie
Hiervan kan sprake zijn als u baat hebt bij (een bepaalde uitkomst van) het advies of
de richtlijn, zonder dat die financieel van aard is. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel
gewin of erkenning.
Voorbeelden:
•

Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.

•

Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere
belangenorganisaties af verwerven van erkenning.

•

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

•

Boegbeeldfunctie bijeen patiënten- ofberoepsorganisatie.

N.v.t.

4

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?

Voor ons onderzoek binnen MITeC (www.radboudumc.nl/mitec) hebben we een
unrestricted grant gekregen van Siemens Healthineers voor wetenschappelijk
onderzoek naar image guided treatments. Dit geld is aan het Radboudumc betaald
en de onderzoekers zijn vrij om alles te publiceren en delen wat uit het onderzoek
komt.
Ondergetekende was methodologisch adviseur van het rapport van het Zorginstituut
over PRP.

Ondergetekende
t.

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

II.

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

III.

Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid

Datum

2 november 2018

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. M.M. Rovers
Commissie
Kwaliteit en veiligheid van Plaatjesrijk Plasma (064)

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk

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

Naam

W4

Functie

t7Cv

C
.
•

cr.

Datum
november2018

13)11

/

t

Paraaf

Toelichting optioneel)

6

Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling

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

De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beïnvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol ofde schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Dat kan narnelijlc zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt of u een bepaalde affiliatie moet
melden, vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vinden in de code.
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden, Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruilc maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.
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Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Kwaliteit en veiligheid van Plaatjesrijk Plasma (064)

Naam lid

Prof. dr. J.J. Zwaginga

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerderefuncties de omvang per
functie.

Full time : Hematoloog/ Transfusiespecialist in het Leids Universitair Medisch Centrum.
Center
Comprising of:
2005-present: Staff member/ haematologist Dept. Immunohematology and Blood
Transfusion (IHB; head prof, W.E.Fibbe) of the LUMC, Leiden
2007-present: Head of the IHB section: Centre for Stem cell Therapy: responsible for
clinical hematopoietic stem ceil and donor lymphocyte therapies as well as in
implementation of experimental ceil therapies for regenerative medicine and
immunomodulation (20 employees).
2009-present: Head of the Clinical Consultancy Service for Blood Transfusion and Celi
Therapy
2011-present: Clinical Research Pl of the Sanquin LUMC Jon J van Rood Research
Centre for Clinical transfusion medicine
2013- present: Full Professor in Clinical Transfusion Medicine, Department IHB, LUMC:
Oratie titel: Schakels naar genezend bloed.
2015- present: member Dagelijks Bestuur’ Dept IHB

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

Betaald:
2018- present: Consultant for Cellular therapies, City of Hope National Medical Centre,
LA, VS
2015- present: Chairman (NIV appointed) of the Steering group and the Chronic Anemia
Working party of the new Dutch Transfusion Guideline (Vacatiegelden)
Onbetaald:
2007- present: Member organizing committee yearly IHB- ‘Dageraad
Waddensymposium’
2008- present: Chair of the organizing committee of the 2 yearly Boerhaave course on:
Recent advances in Transfusion Medicine
2009- present Coordinator of the 20 ECTS module on ‘Celi therapy and Biobanking of the
European Master on Transfusion Medicine and Advanced Celi Therapies’ (EM-TACT)
2010-present: Member and Chair (2011-) ‘Blood Transfusion Committee LUMC
2011- present: Educational programme director of the Dutch Internal Medicine
Association (NIV) differentiation: Blood transfusion specialist
2012- present Dutch representative in the JACIE Europe board
2012- present Member Medical Advisory Board of the ITP patienten vereniging’
,i
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Persoonlijke financiële belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedriff dat opereertop het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven ofbij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent ofproduct.

niet van toepassing

Persoonlijke relaties
Zijn er mensen uit uw directe omgeving die baat kunnen hebben bij een bepaalde
uitkomst van het advies? Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads familieleden, partner,
vrienden en naaste collega’s.

niet van toepassing

3

Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semi)overheid, fondsen of industrie, waarbij de linancier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies ofde richtlijn.
Ik ben Pl van diverse door Sanquin ondersteunde onderzoeksprojecten.

Intellectuele belangen en reputatie
Hiervan kan sprake zijn als u baat hebt bij (een bepaalde uitkomst van) het advies of
de richtlijn, zonder dat die financieel van aard is. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel
gewin of erkenning.
Voorbeelden:
•

Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.

•

Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere
belangenorganisaties of verwerven van erkenning.

•

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

•

Boegbeeldfunctie bi] een patiënten- of beroepsorganisatie.
niet van toepassing

4

-I

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

niet van toepassing

Ondergetekende
1.

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

II.

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

III.

Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

/

Handtjcening beoogd commissielid

//
Datum

1 november2018

//

//
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. J.J. Zwaginga
Commissie
Kwaliteit en veiligheid van Plaatjesrijk Plasma (064)

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrolckene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk

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

Naam

W

Functie

.
2
C

ecr

Datum
13november2018

/?1’J/ )J

Paraaf

Toelichting (op oneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
2013- present Member of the advisory council of TRIP (Transfusion Reaction in
Patients: the Dutch haemovigilance organisation)
2013- present: Chairman of the NIV section: Blood transfusion medicine
2015- present: Chairman and founder of the Platform of University Medical Centers’
Blood transfusion Committees
2016- present: Member NVvH guideline working party for Immune Thrombopenia
(ITP)
2016- present: Coordinator of EMTACT to be official accredited as LUMC master
Betaald: Ad hoc? infrequent:
2016; speakerwith fee for Gilead: on CLL no relation to subject
2016 and 17: speakerwith fee for Vivorpharma: on transfusion mediated iron
overload; no relation with committee subject
2016- present: Scientific advisory board for Novartis on ITP and MDS and transfusion
mediated ron overload: no relation with committee subject
2018 ITP Advisory Board for Bioverativ: no relation with committee subject
2018 UP Advisory Board for Sanofi: no relation with committee subject
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