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.-.,.;,-.
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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
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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

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 lid

O '2-

Datum

4
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Insturen
U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, óf
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 pdf). Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel (door organisatie in te vullen)
Naambe0ogtllid

□

�

□
□

W, A

V�

.:)ex:>{_

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. ,1(:.
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

J· l.

Datum o 3

S�ve.-U--<-v\

µ. � /

3/2/Ü)t6

Paraaf

Toelichting (optioneel)
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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

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 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

Commissie Bewaartermijn implantaatgegevens

Naam lid

Eline Bunnik

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Universitair docent (en wetenschappelijk onderzoeker)
Erasmus MC
Afdeling Medische Ethiek en Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde

N evenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Uit hoofde van mijn functie als universitair docent (onbetaald):
Ethicus-lid van de METC Erasmus MC
Lid van de werkgroep Ethiek en Recht van de Vereniging Klinische Genetica Nederland
(VKGN)
Lid van Jong MVI (NWO)
Lid van het kernteam van de ELSI Servicedesk

-

-

-

-
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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 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 of opties).
•
Eigendom van een patent ofproduct.
Ik heb geen persoonlijke financiële belangen bij (een bepaalde uitkomst van) het
advies.

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.
Er zijn geen mensen uit mijn directe omgeving die baat kunnen hebben bij (een
bepaalde 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.
Mijn voltooide en huidige onderzoeksprojecten zijn gefinancierd door onder andere
ZonMw (het programma Ethiek en Gezondheid), NWO (het programma
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren), Erasmus MC Grants, BBMRI en COST. De
fondsenverstrekkers kunnen geen belangen hebben bij (een bepaalde uitkomst van)
het advies.

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- ofberoepsorganisatie.
Ik heb geen intellectuele of reputationele belangen bij (een bepaalde uitkomst van)
het advies.

4

Overige b ·l-1ngen
Zijn er voor het ov,. ige bij u of in uw 0mgcving nog belangen die, als ze bekend
worden u, uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
Nee.

Ondergetekende
1.

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

ll.

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

111.

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

Handtekening beoof. ,. commissielid

Datum

'

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Eline Bunnik
Commissie
Commissie Bewaartermijn implantaatgegevens

cef'

□
□
□
□

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

Functie

Datum

�

U

tlo-écf.)
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Paraaf
�
Toelichting (o;:n l)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

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 adviesrapp orten 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 namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Also twijfelt ofu een bepaalde atfihiatie moet
melden, vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vinden in de code.
Li wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstrakken kunt u
gebruik maketi van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Bewaartermijn implantaatgegevens

Naam lid

Cécile van der Heijden

Huofdfunctie[s)
Graag functienaain en werkgever vermelden en bij iizeerclere functies de omvang per
functie.

Advocaat Axon Advocaten
-

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald

zijn.
Ik heb geen formele nevenfuncties, wel werk ik mee (onbetaald) aan een historisch artikel
over de Duitse keizer in Uit Eljsdens Verleden.

1

Persoonlijke financië1e 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
•
rich fijn zich op ricli t.
Betaald adviseurschap in het hedrijfsie ven of bij een belangenorganisatie.
•
Diî-ecteflncinciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties].
•
Eigendom van een patent of product.
•

Geen. Als advocaat adviseer ik regelmatig het bedrijfsleven, waaronder fabrikanten
van implanteerbare medische hulpmiddelen. Naar mijn mening hebben mijn cliënten
echter geen enkel belang bij het advies van de Gezoridheidsraad Inzake de
bewaartermijn van implantaatgegevens vanwege het volgende. De wetswijziging van
de Wkkgz ,waarmee het Landelijke Implantatenregister wordt ingevoerd, is
aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal. Dit betekent dat het register
hoe dan ook doorgang zal vinden. De bewaartermijn is een specifiek onderdeel,
waarbij fabrikanten geen belang hebben. Ook de Medische Huipmiddelenverordening
bevat een register (EUDAMED) en de komst van dit register ligt eveneens vast.
Mijn werkgever heeft ook regelmatig te maken met de overheid. Dit is inherent aan life
sciences sector waarin regulering en handhaving (grotendeels) door de overheid
plaats vindt. Dit betekent dat er soms geprocedeerd kan worden tegen de overheid,
zowel in diens hoedanigheid van aanbestedende dienst als diens hoedanigheid van
bestuursorgaan (o. m. Wob-verzoeken, bezwaarprocedures tegen
handhavingsverzoeken en overige besluiten van bestuursorganen). Deze procedures
hebben geen betrekking op de bewaartermijnen van implantaatgegevens. De vraag
waar de commissie zich over gaat buigen gaat om een specifieke, ingekaderde
adviesvraag, die geen betrekking heeft op kwesties waarmee ik, al dan niet direct,
vanuit mijn werkgever mee te maken heb. In dit kader wijs ik op gedragsreget 15 van
de Gedragsregels voor de Advocatuur. Het is een advocaat niet toegestaan tegelijk
voor meer dan één partij op te treden in een zaak waarin deze partijen een
tegengesteld belang hebben. Van deze situatie is in dit geval geen sprake. Enige
toekomstige samenhang lijkt eveneens onaannemelijk. Voor de volledigheid wijs ik er
bovendien nog op dat de Gezondheidsraad een zelfstandig adviesorgaan is.

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
bij
(seini)overheid, fondsen of industrie, waarbij de financier belangen kan hebben
richtlijn.
ofde
advies
het
(een bepaalde uitkomst van]
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:
intellectucel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.
Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere
belcilzgenoiga?lisaties of venvereri van erkenning.
•

Bijzondere en unieke expertise op (deeljgebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mogelijkheden hiedt voor ‘vermorkting’. Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek.

•

Boe.gbeeldfunctie bij een patiënten. of beroepsorganisatie.

N.v.t. Axon Advocaten is een vooraanstaand kantoor in de Nederlandse Life
Scierices sector en lidmaatschap van de commissie is derhalve niet nodig voor haar
reputatie.

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?

Geen.

Ondergetekende
I.

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

29-10-2018

s

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Cécile van der Heijden

Commissie
Bewaartermijn implantaatgegevens

if

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

□
□
□

deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terngtrekt bij behandeling en besluitvorming van
deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, m11nelijk
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

•'2,J). U- /J)
�o 10.201a.-

Datum

paraaf
toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

woensdag 24 oktober 2018
22:44

Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke be·mvloeding 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 be,•at 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 or de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Dat kan namelijk zowel beschad1gend zlJn voor het gezag van het advies or
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt or 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 hel gevraagde voor u niet van
toepassing. geer dat dan aan. Bij gebrek aan invul ruimte In de tekstvakken kunt 11
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier z.,I na beoordeling openbaar worden gemaakt

belangenverklaring Pagina 1

Persoonlijke grievens aanvrager
Commissic

bewaartermijn implantaten

Naam lid

John Oemar

t ootd to actie(s)
Graag ftincticnaain en werkgever vermelden en bij rneerderefunçtiesde omvang per
functie.
Orthopedisch chirurg, momenteel geen werkgever.

Neveriwerkzaamheden
Graag kort per functk’ dc werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.

Medisch adviseur, voornamelijk in letselschade zaken.
Op dit moment werkzaam voor van Erve Expertise en Advies.
De opdrachtgevers zijn voornamelijk letselschade adviesbureaus,
letselschade-advocaten en bemiddelaars.

belangenverklaring Pagina 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 flnancieel 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 (aan delen ofopties).
•
Eigendom van een patent ofproduct.
Er zijn geen persoonlijke financiele belangen.

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.
Er zijn geen mensen in mijn directe omgeving die baat kunnen hebben bij een
bepaalde uitkomst van het advies.
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[xturn gefl nanciercl onderzoek

—

Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(seml)overheld, fondsen of industrie, waarbij de flnancler belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.
Er is geen deelname aan of eerdere deelname geweesl in onderzoek gefinancierd
door externe partijen.

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:
•

Inteliectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het iverk van de
commissie.

•

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

•

Bijzondere en unieke expert ise op (decijgebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting. Dit kon een medisch
producL procedure ofInterveatle zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbeeldfunctie bijeen patiënten- of beroepsorganisatie.
Er is geen sprake van intellectueel gewin of erkenning bij een bepaalde uitkomst van
het advies.

4
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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.

Ondergetekende
(.

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

ll.

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

111.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum

23/10/2018

5
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
John Oemar

Commissie
bewaartermijn implantaten

�
en belemmeringen voor deelname aan commissie.

□
□
□

deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uil
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

Functie

Datum

-2&,ei?o,r.

.,,., /j

't<::J '·

U, lu -

, _ /)

Paraaf
Toelichting (optioneel)

,,
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Nadere toeIichtiig relaties en belangen (optioneel)

7
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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 betrokicenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onderst:aande 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.

/

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Bewaartermijn implantaten

Naam lid

Bart Pijis

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

Chef de Clinique, Orthopaedisch chirurg, Haga Ziekenhuis, Den Haag 50%
Senior Researcher (0ff Road beurs), afdeling Orthopaedie, LUMC, Leiden 50%

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

Niet van toepassing

2

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

Patent aanvraag (mede-aanvrager): induction heater voor de behandeling van
peri-prosthetische infecties.

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.

Prof. dr. Rob Nelissen, afdelingshoofd orthopaedie LUMC is voorzitter van LROI
(Landelijke Registratie Orthopaedische lmplantaten)

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 hij
(een bepaalde uiticomst van) het advies ofde richtlijn.

ZonMw “off road” grant 451001003: ‘Non-contact electromagnetic induction heating
for eradicating bacteria and yeasts of metal implants’

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. Denic bijvoorbeeld aan intellectueel
gewin of erkenning.
Voorbeelden:
•

intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
corn ni issie.

•

Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie uari de werkgever ofandere
belangenorganisaties ofverweiven 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
of model, ofvernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbeeldfunctie bijeen patiënten- ofberoepsorganisatie.

Niet van toepassing

4

Overige belangen
Zijn er voor hel 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

Ondergetekende
I.

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

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Bart Pijls
Commissie

Bewaartermijn implantaten

✓

i:

□

□
□
□

.:en belemme,Jngen vooc 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

Functie

Datum

Paraaf
1

'

!'·

Toelichting (opti�)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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