
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 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. 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 HPV (055)

Naam lid Mw prof. dr. GG Kenter

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

Emeritus hoogleraar gynaecologische oncologie, Amsterdam UMC en AVL/NKI,
Amsterdam

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

Geen nevenwerkzaamheden
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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 ofbij een belangenorganisatie.
• Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
• Eigendom van een patent ofproduct.

Geen

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.

Geen



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.

Ben betrokken bij projecten gefinancierd door KWF en ZON MW. Geen
belangenverstrengeling.

Er is een project gaande waarvan het geneesmiddel wordt verstrekt door Astra
Zeneca.
Dit betreft een studie met bij Durvalumab cervixcarcinoom.

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
belangen organisaties ofverwerven 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
ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

• Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Geen
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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?

Lid geweest van adviescommissie van Crucel, die bezig is met ontwikkelen van een
vaccin tegen HPV. Laatste contact 3 jaar geleden (2015) Huidige stand van zaken is
mij niet bekend.

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

21-05-2019
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie) 

Naam lid 

Mw prof. dr. GG Kenter 

Commissie 

HPV (055) 

�en 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 /}.c/?_ o-r--. lr 
-41 Q!; 29:1.9 

Paraaf 

6 

Toelichting (optioneel)



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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B elangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de

Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij

de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen

gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te

retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij

‘insturen.

Let op: Alle 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 HPV

Naam lid Mw. dr. M.CG. Bleeker

Hoofdfunctie[s)
Graag functiendam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Patholoog, VU medisch Centrum (1 dag gedetacheerd in AMC)

Nevenwerkzaarnheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en afdeze betaald of onbetaald zijn

Ik ben staflid bij de afdeling Pathologie van het VUmc en word als patholoog (1 tij
betaald door het VUmc voor mijn activiteiten als patholoog (inclusief taken met
betrekking tol diagnostiek, research, opleiding, onderwijs en overige staftaken). Ik ben
als patholoog 1 dag per week gedetacheerd in het AMC.
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Beschrijving van relaties en belangen

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

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt.

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

Er is geen belangenverstrengeling ten aanzien van persoonlijke financiëLe belangen

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.

Er is geen belangenverstrengeling ten aanzien van persoonlijke relaties

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.

Boegbeeldflinctie bij een patiën ten- of beroepsorganisatie.

Er is geen belangenverstrengeling ten aanzien van reputatiemanagement
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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.

Er is geen belangenverstrengeling ten aanzien van extern gefinancierd onderzoeIç,’

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

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

mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie

en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

Er is geen belangenverstrengeling ten aanzien van kennisvalorisatie

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?

Er is geen belangenverstrengeling ten aanzien van overige belangen
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Ondertekening 

I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

ll. 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 
'72.7 ok ber 2017 

Insturen 

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

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

bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst 

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

naar de Gezondheidsraad. 



Oordeel leiding Gezondheidsraad 

Naam beoogd lid 

Mw. dr. M.C.G. Bleeker 

Commissie 

HPV if 01"J

�
een 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 w,4 v= 71001 t'Y\C r:_v�
Functie r/r/-

� 
,()C,cr. 

Datum lkf· J( !f- lo -r-1f 

Paraaf 

Toelichting ( optioneel) 

5 



Nadere toelichting relaties en belangen (optionee!)
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B elangenverklaring

In het Icader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenversirengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl], wordt alle beoogd betroklcenen 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, linanciifle 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 HPV

Naam lid Dr. M.C.W. (Mariet) Feltkamp

HoofdfuncUe(s)
Graag functienaorn en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Medisch Specialist (arts-microbioloog) bij Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

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

Lid Programmacommissie BVO Baarmoederhalskanker, betaald (vacatiegeld)

Lid Commissie Genetische Modificatie, COGEM, betaald (vacatiegeld)
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Beschrijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen

van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt.

Directefinanciële belangen in een bedrijf (‘aandelen ofopties).

Geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

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

kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Geen

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

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

werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven,

Boegbeeldfunctie bij een patiën ten- ofberaepsorganisatie.

Geen
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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.

Onderzoeksgrant van Sanquin Blood Supply (2015 -2019: onderzoek naar
aanwezigheid van polyomavirus in bloeddonoren en bloedproducten)

Onderzoeksgrant van de Nierstichting (2014 -2017; onderzoek naar aanwezigheid en
preventie van polyomavirus-nefropathie in niertranspiantatie patienten)

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deel)gehied waar liet advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.

Eigendom van een patent van een product.

Inventor op patent Trichodysplasia spinulosa-associated polyomavirus (TSV), WO
2011098484. Patenteigenaar Academisch Ziekenhuis Leiden also acting under the name
“Leiden University Medical Center (LUMC).

Overige belangen

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

Geen
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Ondertekening 

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

ll. 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 

Insturen 

(. 

30 Oktober 2017 

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen, 

en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl. 

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

bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst 

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

naar de Gezondheidsraad. 



Oordeel leiding Gezondheidsraad 

Naam beoogd lid 

Commissie 

ef 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 W 4 v �</ � /1!1c ��

Functie {/4_ 
� Jecr

Datum o/ W. l'1 Jo -t-1f 

Paraaf 

Toelichting (optioneel) 

5 



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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f3 elangenverklari ng
behorend hij dc Code ter voorkoming van oneigenlijke heinvineding door bclarigeiivii strengeling

Iii het kader viii de Code tci voorkoming van onci enlijke btnivloeding iloor
hel ig,elivcrsti engeling worili alle beoogd betrokkenen hij de totstandkoming ‘an
WeiensclmpptIijke adviesreppui ten en richihjntn voor de geznndheitlszoig in
NedLi kind gevraagd otidersteande verklaring in te vullen, te niidei tekenen en te
rein r ii er en.

1 te verklaring lievai vragen over uw huidige werkkri ig en neventu iicii S en over

di ei te en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beinvleeding. tij di’
beoordeling speelt mede een nl ofdu schijn van heliiieenverstrengclmg kan
ontsLimn. l)at ken nuii1ijk zowel hsi badigend zijn vooi liet gezag van liet advies ol
di’ richtlijn als voor uw eigen reputatie. ,\ls ii twijleli of ci een lwpiilde ;ittiliatie mud
omelden, vraagt u zich dan al hoe deze op liet algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vi iden in de Code.

II ivuitli verloi it alle vragen te beoiiwooi dcii. Is hei gevi magde voor u niet viii
toepassing, geel dat dan man, Bij gebrek aan involmuimte in de tiksivakicen kunt u
gebruik maken van dc ruimte op pagin,m 7.

let lorotolier zal na beoordeling openbaar isorilen gemaakt.



Persoonlijke gegevens aanvrager 

Commissie HPV 055 

Naam lid Dr. M.J. Kagie 

l loofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per

functie.

Gynaecoloog Haaglanden Medisch centrum, in MSB verband 

Nevenwerkzaamheden 

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

zijn. 

1.0pleider gynaecologen , onderdeel van functie, vacatiegeld naar maatschap 
Hoofdverantwoordelijke voor de opleiding op lokatie HMC 
2.Voorzitter Centrale opleidingscommissie, vacatiegeld naar maatschap.
Verantwoordelijk voor alle opledingen in het HMC.
3.Voorzitter NTG, Netwerk Tumorgroep gynaecologische tumoren Regio West,
onbezoldigd Coordineren, initieren van gynaecologisch oncologische samenwerking in
de regio.
4.0pleider verpleegkundig specialist oncologsiche gynaecologie, vacatiegeld naar
maatschap. Verantwoordelijk op lokatie voor de opleiding tot verpleegkundig specialist
5.Lid wetenschappelijke raad Schellekens congressen, onbezoldigd .Mede
verantwoordelijk voor wetenschappelijke inhoud Schellekens activiteiten
6 Lid programma commissie AYA, adolescents and Young adults with cancer,
onbezoldigd. Medeverantwoordlijk voor programma AYA congressen.

... 



Persoonlijke financiële belangen 

Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies al de 
richtlijn u op welke manier dan ook fi11c111cieel voordeel kan opleveren. 

Voorbeelden: 

• Dienstver/1and bij een bedrijf dal vpe, ee, t vp het gebied waw het C/dvies/de
r,chtl11n zich op richt.

• Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisutie.
• Directe financiële belangen in een bedrijf (C1a11dele11 of opties).
• Eigendom van een patent of product.

Heb ik niet 

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. 

Die ziJn er niet 

J 



Extern gefinancierd onderzoek 
-------------

!lier 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 

Intellectuele belangen en reputatie 

Hiervan kan sprake zijn als u baat hebt bij (een bep;ialde uitkomst van) het advies of 
de richtlijn, zonder dat die financieel v,111 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 e;gen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere

belangenorganisaties of verwerven van erkenning.

• Bijzondere en unieke expertise op (dee/Jgebied 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, ofvemieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

• Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Niet 



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 

Qndergetekende 

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter

voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling;

11. Vcrkla,1rt n,1<1r ee, en geweten hierboven een opsomming te

hebben gegeven van alle relevante rel,itie<; en belang,111 die hij/zij

heeft;

111. Verklaart het direct te zullen melden indien er tusscntiJds sprake is

van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid 

Datum: 25 januari 2018
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie) 

i\ ,1,1111 lid 

Dr. M.J. Kagie 

lon1n11,,ie 

HPV 055 

�
l'C'n ht:'lc111111ennge11 v1 ,rn· clcL l11,1111t· ,1.111 rn1111111,�1 

□ 

□ 

□ 

d,•cl11111 L 1,111 Lu1111111 ,ie on,lll de volgende \·001 \\.1,1rdc: d,1t hct111kkc11e '/1• h uit 
dt• hei ,1,1cl•,l.1glllg terugt1 l'kt bi1 heh;inclt-ling l'll bc�luitvo1 111i11g van 

d •eln 1111c 1,11, tom1111,�1e 011 h I cc 11 ,melen• \'Oo1w,1,1rcle, 11,1111el11h. 

geen clcl'lna111c ;1a11 cu111111issil' nwgl'l11k, 111,l, 1 111h1 t ng \ .in gt·• :1:11,tc C\JH I thl 
111 cnn1111issie 111r,gclijk clon1 1111dclcl van lrn ll p1 Dtedure h11 d lwh 1mleli11� Lil 
heslu1t\'• n11i11g \'illl hC't clo,,ic·1. 

!:sCCll d Lli1;1111t· a,111 cu111111i,s1e 111ogelqk 1 \ � 1, 111d 111l'l 111,d ,llt111" \ ,111 te 111u; 
ri,1rn op oneigenlijke he·111vlried111g. 

i\,1.1111 

1 llllt:li(. 
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Paraaf

Toelichting (optioneel)



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 liet 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
ii gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal iia beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie HPV 055

Naam lid Prf. dr. B. Kremer

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Hoofd afdeling KNO en directeur oncologie centrum Maastricht Universitair Medisch
Centrum

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

Van 01-01-2015 tot 31 -12-2017 voorzitter Nederlands Vereniging voor
Keel-Neus-Oorheekunde en Heelkunde van het Hoofd- Haisgebied, betaald

Sinds 01 -1 2-2016 docent Avicenna Academie voor Leiderschap, Programma Leadership
DNA, betaald

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 (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat

kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.

Geen.

Reputatiemanagement -

Voorbeelden:

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

werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Geen.
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

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

1. In vitro efficacy of the PI3K inhibitors BYL719 and BKMI2O and CDK inhibitor LEEOI1
in (human papilloma virus associated) head and neck squamous celi carcinoma.
Funded by: Novartis
Sum of contract in Euro’s € 22,500 + use of inhibitors free of costs
Sum to person: € 11,250
2. Efficacy of PI3K pathway and CDK4/6 inhibitors on HNSCC celi lines.
Funded by: Pfizer
Sum of contract in Euro’s: € 34,200 + use of inhibitors free of costs
Sumto person: € 17100

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

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

Eigendom van een patent van een product.

Geen.

Overige belangen

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

uw omgeving of de Organisatie ifl verlegenheid kunnen brengen?

Geen.
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4 

Ondertekening 

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

ll. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen;

lil. 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 
31-10-2017

Insturen 
------- --------------- --- --- ---

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

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

bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst 

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

naar de Gezondheidsraad. 



Oordeel leiding Gezondheidsraad 

Naam beoogd lid 

Commissie 

�
en belemmeringen voor deelname aan commissie. 

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

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

D 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 Wr4- v� 70<.JL 
Functie l/4 

io -(-tZ 
Datum 

Paraaf 

Toelichting ( optioneel) 

s 



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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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 Beraadsgroep Gezondheidszorg

Naam lid B.J. Kuliberg

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.

Hoogleraar infectieziekten Radboudumc

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

Voorzitter Commissie Nationale Richtlijn Invasieve Mycosen SWAB
Lid Commissie Europese richtlijn Invasieve Mycosen (ESCMID)
Bestuur internationale Mycoses Study Group MSG ERG
Lid Sectie Infectieziekten Nederlandse Internistenvereniging
(alle 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 bedrijfdat 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 von een patent ofproduct.

Radboudumc is patenthouder van (niet op de markt gebrachte) cellulaire
immunologische testen voor lymeziekte en Q-koorts

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.

geen

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

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 ofverwerven 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
ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

• Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

geen

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 

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter

voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling;

Il. 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 

01-04-2019

5 



Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie) 

Naam lid 

B.J. Kullberg 

Commissie 

Beraadsgroep Gezondheidszorg � w ;:'tl C:,0 {.,,(A /ÁA1 �'if'e fF 01-r

�een belemmecingen voo, 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 V2-

Datum 

01 Q� 2Q1� 

6 

Paraaf

Toelichting (optioneel)



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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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.

1



Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Vaccinaties (066) V (0 ç)

Naam lid Dr. R.H.M. Pierik

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.

Universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Paul Scholten Centre for Jurisprudence, Faculteit
der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam 1 .0 fte.

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

Wetenschappelijk directeur Paul Scholten Centre for Jurisprudence; gedetacheerd vanuit
van de hoofdfunctie.
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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 bedrijfdat 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.

nee

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.

nee
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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.

Ik ben co-promotor (samen met Marcel Verweij) van promovendus Steven
Kraaijeveld (Public health ethics, Wageningen University, 2018 —) over altruistische
vaccinatie. Dit project is gefinancierd door ZonMw.

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 ofverwerven 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 ofinterventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
of model, ofvernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek

• Boegbeeldfunctie bi] een patiënten- ofberoepsorganisatie.

nee
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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? 

nee 

Ondergetekende 

I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter

voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling;

IL 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 

26 april 2019 
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie) 

Naam lid 

Dr. R.H.M. Pierik 

Commissie 

Vaccinaties (066) � pf /1 V G() i.,U �-; -t/J,,,'"e # 0 'J-r

[D�een 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 

26 Of:')ril 2019-

6 

Paraaf:

Toelichting (optioneel)  



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Belangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, dien 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 niet 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.

Persooiilijhe gegevens

Commissie HPV

Naam lid Maroeska M. Rovers

Hoofd functie(s)
Graag functienaam en werkgever vernieklen en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Hoogleraar evidence-based surgery (0,9 fte)

Nevenwerkzaamheden

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

Onbetaald:
- Co-convener of the IPD meta-analysis methods group (http:l/ipdmamg cochrane.org)
- Associate editor of the Cochrane ENT group (http:/lent.cochrane.org)
- Diagnostic Test Accuracy review editor (http://srdta.cochrane.org)
- Raad van Toezicht Food for Care

Vacatiegelden:
- Vice-voorzitter VEN -commissie ZON Mw

1



Bes hi ijving van relaties en belangen

Zie voor een uitgebreidere toelichting de pziragraafTransparantie in relaties en belangen
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op liet gebied waar

het advies of de richtlijn zich op richt.

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).

Niet van toepassing

P oonlijk 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 ofandere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.

Boegbeeldfunctie bij een patiën ten - of beroepsarganisatie.

Zie boven bij nevenwerkzaamheden

2



Ex i n gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

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

Mijn onderzoeksgroep voert de onafhankelijke en evidence-based HTA-assessements uit
voor MedValue (zie www.medvalue.nl), een volledige dochter van het Radboud.
MedValue koopt hiertoe uren in bij mijn groep om een onafhankelijke analyse te doen
van de poten tiele kosten-effectiviteit van medische innovaties. Alle medewerkers zijn in
dienst bij het Radboudumc en dus niet bij MedValue. Wel krijgen wij de uren die wij
besteden aan dit onderzoek betaalt via MedValue, maar is afkomstig van (tot nu toe 19)
verschillende kleine startup bedrijven.
Daarnaast zal per 1januari2016 een promovendus starten die door Siemens betaald
wordt. Deze promovendus zal HTA assessments uit gaan voeren voor toekomstige
tnirrn hjr,nr, nri MITfl flC

Ren nisvalorisa 1

Voorbeelden:

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

Eigen dom van een patent van een product.

N.v.t.

Ovet ige belangen

Zijn ervoor liet overige bij u ofin uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden -

uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Nee.

3



On cle r tekening

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

Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de organisatie.

Handtekening beoogd lid

Datum 10 - —

Insturen (door organisatie in te vullen)

U kunt dit formulier invullen en per e-mall retourneren aan
bibliotheek@gr.nl

Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.

Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.

14



001 deel leiding Gezonclheiclsraacl 

Naam beoogd lid 

Commissie 

#o,� 

�geen belemmeringen voor deelname aan commissie. 

D deelname aan commissie onder vomwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvom1ing van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt 

D geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvlo!!ding. 

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

Datum 

Paraaf 

Toelichting (optioneel) 

mcw� 

9 
Il -1 - to

5 



Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

Extern gefinancierd onderzoek:

Mijn onderzoeksgroep voert de onafhankelijke en evidence-based HTA-assessements tilt
voor Med Value (zie www.medvalue.nl), een volledige dochter van het Radboud.
Med Value koopt hiertoe uren in bij mijn groep om een onafhankelijke analyse te doen
van de poten tiele kosten-effectiviteit van medische innovaties. Alle medewerkers zijn in
dienst bij het Radboudumc en dus niet bij Med Value. Wel krijgen wij de uren die wij
besteden aan dit onderzoek betaalt via Med Value, maar is afkomstig van (lot nu toe 19)
verschillende kleine startup bedrijven.
Daarnaast zal per 1januari2016 een promovendus starten die door Siemens betaald
wordt. Deze promovendus zal HTA assessments uit gaan voeren voor toekomstige
toepassingen binnen onze MITeC OKs.
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Belangenverklaring

In het kade i- 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 HPV

Naam lid Dr. M.F. Schim van der Loeft

l-Toofdfunctie(s3

Graagfunctienaam en werkgever vermelden en bij meerderefuncties de omvang perfunctie

Senior epidemioloog bij GGD Amsterdam (36u/wk)
Senior epidemioloog bij AMC Amsterdam (gastaanstelling)

Nevenwerkzaaniheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn

Koninklijk Instituut voor de Troperi; 2x per jaar lesgeven op tropencursus; betaald
Universitair Medisch Centrum Utrecht; lx per jaar lesgeven op cursus
Infectieziekten-epidemiologie; betaald
Lid ZONM Commissie Antibioticaresistentie; betaald
Lid Editorial Board van Tijdschrift AIDS; onbetaald
Incidenteel: lid van promotiecommissies in buitenland; soms betaald

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 bedrijfopereert op het gebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt.

Directe financiële belangen in een bedrijf (aan delen ofopties).

Geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

Mensen uit directe omgeving czoals 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 ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.

h’oegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisotie.

Geen

2



Extern gefinancierd oflderzoek

Voorbeeld:

Deelname Clan onderzoekgefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofin dustrie, waarbij de

financier belangen kon hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek,

Sai-iofl Pasteur MSD heeft een deelonderzoek waarvan ik de Pl was mede gefinancierd;
201 1-12. Ik was co-investigator in een investigator-initiated study in Zuid-Afrika,
gefinancierd door Merck, 2012-3.1k was een onderzoeker van één van de sites van een
door Sanofi Pasteur MSD gesponsorde gerandomiseerde studie; 2014-5. Janssen
Infectious Diseases and Vaccines heeft een onderzoek waarvan ik de Pl was
gefinancierd; 2015-6. Stichting Pathologie Onderzoek en Ontwikkeling (SPOO) heeft
ondersteuning van een onderzoek waarvan ik de Pl ben gegeven in natura; 2012 en
2016-7.
Zie verder Pag 6.

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

Bijzondere en unieke expertise op (deeijgebiecl waar liet advies ofde richtlijn zich op richt die

mogelijkheden biedt voor ‘verrnarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie

zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie

en logistiek.

Eigendom van een patent van een product

Geen; niet van toepassing

Overige belangen

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

uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Lid van Gonorrhea Advisory Board van NovarLisfGSK; éénmalig op 13 april 2015;
vergoeding betaald aan werkgever (GGD Amsterdam)
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4 

Ondertekening 

I. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen;

III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen

Handtekening beoogd 

lid Datum :

Insturen 

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

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

bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst 

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

naar de Gezondheidsraad. 



Oordeel leiding Gezondheidsraad 

Naam beoogd lid

Jtw,, !AA. F. �uiUA. V'� � L.� 
Commissie

�een 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 cpmmissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossier.

Datum (j,r· /,,(. IJ

Pa,aaf 

Toelichting (optioneel)

lo- t- 18 
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

MBT Extern Gefinacierd Onderzoek:
ik was hoofclonderzoeker van een door het Aidsfonds financieel ondersteunde studie
(H2M); 2009-20 14.
Ik ben hocfdonderzoeker van een door het Aidsfonds financieel ondersteunde studie
(voorspellers van anale dysplasie bij MSM); 2014-18.
ik was hocfdonderzoeker van twee door ZONMWgefinancierde onderzoeken
(Netwerkstudie en i-!PV bij etnische minderheden): 2008-20 13 en 2010-20 15.
Ik ben mede-onderzoeker van een door ZONMW gefinancierd onderzoek (AMPrEP);
20 15-2018.
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Belangenverklaring

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

Let op: Alle 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 Beraadsgroep Gezondheidszorg, Gezondheidsraad

Naam lid Prof.dr. Carin A. Uyl-de Groot

Hoofdfunctie(s)
Graagfunctienaum en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie

Hoogleraar health technology assessmentlDirecteur institute for Medical Technology
Assessment, Instituut Beleid&Managernent Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit
Rotterdam

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

1. Lid commissie Dure Oncologische Middelen (Cie BOM) (onbetaald)
2. Lid rnethodoiogische raad Dutch Institute Clinical Audits (DICA) (onbetaald)
3. Lid Oncologische Raad, Zorginstituut Nederland (ZIN) (onbetaald)
4. Voorzitter Nederlandse Vereniging Technology Assessment in de Gezondheidszrog
(NVTAG) (onbetaald)
5. Directielid PHAROS (Population based HAomatological Registry for Observational
Studies) (onbetaald)
6. Lid bestuur Commissie Patiëntgebonden Onderzoek (CPO), ErasmusMC (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 bedrijfopereert op het gebied waar

het advies ofde richtlijn zich op richt

Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

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 ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te verwerven.

Boegbeeldfl1n ctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Geen.

2



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (sem i-)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Onderzoek gefinancierd door: Europese Unie (EU, HORIZON 2020), European
Hematology Association, ZonMw, Zorginstituut Nederland (ZIN), Nederlandse
Kankerregistratie (IKNL), KWF en farmaceutische industrie (Boehringer Ingelheim,
Janssen Cilag, Genzyme, Astellas, Sanofi, Roche, Astra Zeneca, Amgen, Gilead, Merck,
Bayer), Onafhankelijke uitvoering gewaarborgd in contracten.

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

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

Eigendom van een patent van een product.

Geen.

Overige belangen

Zijn er voor liet 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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4 

Ondertekening 

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

ll. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen

beschouwen;

IIJ. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle

relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;

IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde

of vergrote belangen

Handtekening beoogd lid 

Datum 

Insturen 

15-05-2019

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 pdt). Indien er in de toekomst 

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

naar de Gezondheidsraad. 



Oordeel leiding Gezondheidsraad 

Naam beoogd lid 

Commissie 

{;f/11,v. C. fl. 71 _ 4 f yoo(

!7J� Ç-e/2-0vidU-e.,(� ury

t-/�V U/UAU/1-7'�'-e '# 0,r

�
en 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 

s 

Paraaf

Toelichting (optioneel)



Nadere toelichting relaties en belangen (optionee!)
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Belangenverklaring

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door

belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de

Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij

de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen

gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te

retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij

‘insturen’.

Let op: Alle 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 HPV vaccinatie

Naam lid prof. dr. H.J.C. de Vries

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de omvang perfunctie

staflid dermatologie, AMC, UvA, Amsterdam (0,5FTE)
staflid SOA poli, afdeling Infectieziekten, GGD Amsterdam (0,5 FTE)

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald afonbetaald zijn

lid raad van toezicht SOA AIDS Nederland/AIDS fonds (onbetaald)
bestuurslid Centrum Beeldende Kunst Amsterdam Zuid Oost (onbetaald)

1



2 

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). 

Advies commissie Medigene Munchen Duitsland naar een geneesmiddel tegen genitale 
wratten (Veregen). Financiele vergoeding is overgemaakt naar het AMC, Amsterdam. 

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. 

Boeg beeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie. 

Geen 



Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd daar (semi-)averheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

Patient gebonden onderzoek verricht in 2017 voor Medigene Munchen Duitsland naar
farmakokinetiek naar een geneesmiddel tegen genitale wratten (Veregen). Financiele
vergoeding is overgemaakt naar het AMC, Amsterdam.

Patient gebonden onderzoek naar de werkzaamheid van nonavalente HPV vaccin voor
MSD bij de GGD Amsterdam. Financiele vergoeding is overgemaakt naar GGD
Amsterdam, Amsterdam.

in kind verkregen HPV vaccins van MSD voor een onderzoek naar anus kanker
nr,nfi hil hf AFi1fl fln fnriciçI ,rnnrfinn

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

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

Eigendom van een patent van een product.

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 fl verlegenheid kunnen brengen?

Post academisch onderwijs verzorgt in 2016 voor Abb-Vie BV, Hoofddorp. Financiele
vergoeding is overgemaakt naar het AMC, Amsterdam.

Post academisch onderwijs verzorgt in 2016 voor Interactie opleidingen, Ede. Financiele
vergoeding is overgemaakt naar het AMC, Amsterdam.
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Ondertekening 

1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke

beïnvloeding door belangenverstrengeling;

Il. 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 
9 november 2017 

Insturen 

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

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

bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst 

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

naar de Gezondheidsraad. 



Oordeel leiding Gezondheidsraad 

Naam beoogd lid cl {;w? u 

J C 
c/4.., (/ �

Commissie 

�
een 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.

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

D 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 UJ/J,f/a.,., 7� 
me 

�

Functie 1/1- a1J 1Jeu

Datum 11· tl lf JO -1-18

Paraaf 

Toelichting ( optioneel) 

5 



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.nI), wordt alle beoogd betrokkenen bij

de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen

gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te

retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4, bij

‘insturen’.

Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag

invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruinite in de tekstvakken kunt

u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Commissie HPV commissie

Naam lid Prof. Dr. J Berkhof

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

Afdelingshoofd Epidemiologie en Biostatistiek
VU Medisch Centrum

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

Lid van tijdelijke subwerkgroepen kwaliteitsborging nieuwe BVO BMHK en monitoring en
evaluatie nieuwe BVO BMHK (betaald door RIVM).
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Beschrijving van relaties en belangen

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

Persoonlijke financiële belangen

Voorbeelden:

Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op hetgebied waar
het advies ofde richtlijn zich op richt

Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

Geen

Persoonlijke relaties

Voorbeeld:

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

Geen

Reputatiemanagement

Voorbeelden:

Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever ofandere belangenorganisaties te beschermen ofom erkenning te venverven.

Boegbeeldfun ctie bij een patiënten - ofberoepsorganisa tie.

Lid wetenschappelijke raad van het KWF.
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Extern gefinancierd onderzoek

Voorbeeld:

Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overh eid, fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

2015-2017 Ministerie VWS: IMPROVE studie (ROT HPV self-sampling studie)
2008-2011 Deelname aan modelleringsstudie van het VUMC, gefinancierd door GSK
(‘unrestricted grant”), waarin de kosteneffectiviteit van het vaccineren van meisjes werd
onderzocht alsmede de kosteneffectiviteit van catch-up vaccinatie van
post-adolescenten.
2007 Kosteneffectiviteitsberekeningen uitgevoerd voor het RIVM voor het vaccineren van
meisjes alsmede voor catch-up vaccinatie tot leeftijd 18 jaar.
Verder neem ik deel aan onderzoek gefinancierd door ZonMW en de EU (FP7 en
Horizon2020 programma’s).

Kennisvalorisatie

Voorbeelden:

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

Eigendom van een patent van een product.

Mathematische HPV modellen ontwikkeld in het kader van het Europese project
OoheaHr. Deze modellen zijn gebruikt om de impact van HPV vaccinatie te bestuderen.

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 1fl verlegenheid kunnen brengen?

Tijdens incidentele expert panel meetings heb ik advies gegeven aan GSK, Merck en
Roche. Tevens heb ik een aantal wetenschappelijke voordrachten gegeven op
uitnodiging van Qiagen. De inkomsten uit deze activiteiten zijn geind door mijn werkgever
VUMC. Verder heb ik reiskostenvergoeding van DDL gekregen voor het bezoeken van
twee HPV congressen.
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Ondertekening 

l. 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 

6 �' 10!9 IJ 
Insturen 

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

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

bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst 

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

naar de Gezondheidsraad. 



Oordeel leiding Gezondheidsraad 

Naam beoogd lid 

Commissie c/4JV; J' � ee;--{c �
?'1 /lv Góê:__ é# 0.:j"�) 

� ye
n belemmeringen voor

��
l
k

a
�

m�
i{-v'�..i!IZ,( ��d,.�L..eee, C1 [g/ deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling' en �/" ,

besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt. dt_j<-

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

D 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' 

Toelichting ';itioneel) 

Paraaf 

s 



Nadere toelichting relaties en belangen (optionee!)

Extern Gefinancierd onderzoek:
2015-2017 Ministerie VWS: IMPROVE studie (RCT HPV self-sampling studie)

2008-2011 Deelname aan modelleringsstudio van het VUMC, gefinancierd door GSK
(“unrestricted grant’9, waarin de kosteneffectiviteit van het vaccineren van meisjes werd
onderzocht alsmede de kosteneffectivitoit van catch-up vaccinatie van
post-adolescenten.

2007 Kosteneffectiviteitsberekeningen uitgevoerd voor het RIVM voor het vaccineren van
meisjes alsmede voor catch-up vaccinatie tot leeftijd 18 jaar.

Verder neem ik deel aan onderzoek gefinancierd doorZonMWen de EU (FP7 en
Horizon2020 programma s).
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