Belangenverklaring
In hel kader van de Code ler voorkoming van oneigenlijke beinvloeding 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: Alie invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiele 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Bevolkingsonderzoek (894}

Naam lid

Mevrouw prof.cir. J. Gussekloo

Hoofdfunctie(s)
Graag o mvang perfunctie vermelden als u meerdere functies heeft
Hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde, LUMC Leiden
50% bij afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
50% bij afdelin!=I Ouderen!=jeneeskunde
Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaa/d zijn
Nederlands HuisartsenGenootschap (NHG); voorzitter Verenigingsraad (betaald)
Nederlands HuisartsenGenootschap (NHG): voorzitter werkgroep
Standpunt 'Huisartsgeneeskunde voor Ouderen' (betaald}
NIVEL: lid Raad van Toezicht (betaald}
Zorg in Houten: Lid Raad van Toezicht (betaald)
NFU: voorzitter NFU-commissie Ouderenzorg (onbetaald)
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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 financiele belangen
Voorbccldcn:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar
het advies of de richtlijn zich op richt.
Directefinancie/e belangen in een bedrijf(aandelen of opties).

geen

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Me11se11 uit directe omgeving (zoa/s familie/eden, partne1; vrienden, naaste col/ego's) die baat
kunnen hebben bij een bepaa/c/e uitkomst van een mivies.

geen

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Dee/name aan ee11 (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie va11 de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patiente11- of beroepsorganisatie.

geen

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Dee/name aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, Jondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.
geen

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en imieke expertise op {deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor 'vennarkting'. Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofverniemvde aanpak Vll/1 organisatie
en logistiel<.
Eigendom van een patent van een product.
geen

Overige belangen
Zijn er voor het overigc bij u of in uw omgcving nog bclangen die - als ze bekend warden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
geen

3

Ondertekening
I.

Verklaarl kennis le hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
bei'nvloeding 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 I-id
Datum

Insturen

1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en hct document vervolgens per e-mail tc sturen naar verkbringe.n(c'vg;·.ni.
Bewaar het ingevulde exemplaar oak voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). lndien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

Commissie

[(;I/' geen belemmeringen voor deelname aan commissieJ f I(,
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deelname aan commissie antler 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 bei'nvloeding.
geen dee Iname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossie1:

Naam

Functie

GJj-

�

Datum �.
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0ccr.

oU 2otb

Paraaf

Toelichting (optioneel)

5

Nadere toelichting relalies en be/angen (optionee/)

6

Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beYnvloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beYnvloeding 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 beYnvloeding. 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

894 Bevolkingsonderzoek

Naam lid

Prof. dr. G.J. van der Wilt

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Hoofd afdeling Health Technology Assessment, Radboud Universitair Medisch Centrum.
(1 fte)

N evenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaaid of onbetaa/d
zijn.
Geen

2

Persoonlijke financiele 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
•
Betaa/d adviseurschap in het bedrijfsleven ofbij een belangenorganisatie.
•
Directefinanciele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent of product.
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

3

Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semi)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies ofde richtlijn.
Geen

lntellectuele 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 oferkenning.
Voorbee Iden:
•
lntellectuee/ 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 (dee/)gebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mogelijkheden biedt voor 'vermarkting'. Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en /ogistiek.

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

Geen

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nag belangen die, als ze bekend
warden 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 be'invloeding door
belangenverstrengeling;

11.

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

Ill.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum
09-03-2018
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. G.J. van der Wilt
Commissie
894 Bevolkingsonderzoek

□
□
□
□

�

een belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie antler de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van
deelname aan commissie antler 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 be'invloeding.
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring
beho rend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke be"invloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei"nvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onderstaande verklaring in te vulien, 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 bei"nvloeding. 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
me Iden, 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.

Persoonlij ke gegevens aanvrager
Commissie

894 Bevolkingsonderzoek en 041 Volksgezondheid

Naam lid

Dr. E.M.M. Adang

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

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaa/d of onbetaald
zijn.
Geen nevenwerkzaamheden

2

Persoonlijke financiele 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.
•
Betaa/d adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent ofproduct.
niet van toepassing

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

3

Exter gefinancierd onderzoek
Hier gaat het am deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semi)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.
Zorginstituut Nederland (ZIN) financiert onderzoek op het terrein van verdringing van
zinnige zorg. Adang is consortium !eider van dit door ZIN gefinancierde
onderzoeksproject.
Onderzoek naar de doelmatigheid van de toepassing van het geneesmiddel Jakavi
bij lagere risico classificatie van de ziekte ME. Gefinancierd door Novartis Nederland
(farmaceutisch bedrijf). Adang is projectleider.

lntellectuele 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:
•
lntellectuee/ 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 {dee/)gebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mogelijkheden biedt voor 'vermarkting'. Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en /ogistiek.

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

Niet van toepassing

4

Overige belangen
-------

Zijn er vaar het averige bij u afin uw amgeving nag belangen die, als ze bekend
warden u, uw omgeving ofde organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
Geen belangen

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genamen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke be"invloeding door
belangenverstrengeling;

II.

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 zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid

Datum
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

o(;Lw.

c.

lfa1.
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Commissie

l�I
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een belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan de commbsie onder de voorwaarde dat betrokkene zich bij de commissie-\ oor1.itter meldt als er raakvlakken
,ijn tussen de agenda van de commissie en ondcrtoek mals vermeld on 11 E'\tern gefinancierd onder1.oek". De eommissie
voortitter besluit dan, desgewenst in overleg met de leiding van de Gc1.0ndheid ·raad. of betrokkenc 7ich dicnt terugtrckkcn
te trekkcn uit de beraadslagingcn.

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 bei'nvloeding.
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Toelichting (optioneel)
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Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei'nvloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei'nvloeding 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 bei"nvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Oat 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
meIden, 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

AAA screening (062)

Naam lid

Prof. dr. J.D. Blankensteijn

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Vaatchirurg/Hoogleraar Vaatchirurgie Amsterdam UMC

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaa/d of onbetaa/d
zijn.
Lid Certificeringscommissie, Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVVV)
(vacatiegelden)
Lid Examencommissie Vaatchirurgie, Union Europeenne des Medecins Specialistes
(UEMS) (onbetaald)
Lid Bestuur, Nederlands Vasculair Forum (NVF) (wetenschappelijke vereniging)
(onbetaald)
Lid Commissie Cijfers, Nederlandse Hartstichting (onbetaald)
Lid Wetenschappelijke Commissie, Max Taks Vaatsymposium (onbetaald)

2

Persoonlij ke financiele 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 belan9enor9anisatie.
•
Directefinanciele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent of product.
Geen dienstverband of betaald adviseurschap bedrijfsleven sinds Januari 2016.
Geen aandelen of opties, geen patenten/producten.

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.
Neen

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.
Deelname (of recente deelname) aan enkele door industrie (Gore and Associates,
Cook Medical) gefinancieerde (vigilantie-) studies van endovasculaire stentgrafts.

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:
•
lntel/ectuee/ 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 (dee/)gebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die moge/ijkheden biedt voor 'vermarkting: Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbee/dfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

De Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVVV) is al jaren (decennia) in meer
of mindere mate actief om draagvlak te creeren voor een screeningsprogramma
AAA. Momenteel geen bestuursfunctie in de NVVV.

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nag belangen die, als ze bekend
warden u, uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
lk ben vaatchirurg en als zodanig actief in de zorg voor patienten met een
aneurysma.

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke bei"nvloeding 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
12-9-2018
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. J.D. Blankensteijn
Commissie
AAA screening (062)
ef.
een belemmecingen vooc deelname aan commissie,

□

□
□

□

deelname aan commissie antler de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van
deelname aan commissie antler 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 bei'nvloeding.
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Datum
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Toelichting (opin�
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei'nvloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei'nvloeding 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 bei"nvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Oat 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
meIden, 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

AAA screening (062)

Naam lid

Prof. dr. J.D. Blankensteijn

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Vaatchirurg/Hoogleraar Vaatchirurgie Amsterdam UMC

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaa/d of onbetaa/d
zijn.
Lid Certificeringscommissie, Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVVV)
(vacatiegelden)
Lid Examencommissie Vaatchirurgie, Union Europeenne des Medecins Specialistes
(UEMS) (onbetaald)
Lid Bestuur, Nederlands Vasculair Forum (NVF) (wetenschappelijke vereniging)
(onbetaald)
Lid Commissie Cijfers, Nederlandse Hartstichting (onbetaald)
Lid Wetenschappelijke Commissie, Max Taks Vaatsymposium (onbetaald)

2

Persoonlij ke financiele 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 belan9enor9anisatie.
•
Directefinanciele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent of product.
Geen dienstverband of betaald adviseurschap bedrijfsleven sinds Januari 2016.
Geen aandelen of opties, geen patenten/producten.

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.
Neen

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.
Deelname (of recente deelname) aan enkele door industrie (Gore and Associates,
Cook Medical) gefinancieerde (vigilantie-) studies van endovasculaire stentgrafts.

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:
•
lntel/ectuee/ 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 (dee/)gebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die moge/ijkheden biedt voor 'vermarkting: Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbee/dfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

De Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVVV) is al jaren (decennia) in meer
of mindere mate actief om draagvlak te creeren voor een screeningsprogramma
AAA. Momenteel geen bestuursfunctie in de NVVV.

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nag belangen die, als ze bekend
warden u, uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
lk ben vaatchirurg en als zodanig actief in de zorg voor patienten met een
aneurysma.

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke bei"nvloeding 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
12-9-2018
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. J.D. Blankensteijn
Commissie
AAA screening (062)
ef.
een belemmecingen vooc deelname aan commissie,

□

□
□

□

deelname aan commissie antler de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van
deelname aan commissie antler 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 bei'nvloeding.

Naam
l�

Functie
Datum

..1j g 3Q�B
Paraaf

/

-1t'Cr

'f- err- �l J)

�

Toelichting (opin�

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke be1nvloeding 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: Alie invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht Zijn er geen

nevenwerkzaamheden, financiele 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 warden gemaakt

Persoonlijke gegevens
Commissie

Beraadsgroep Volksgezondheid (041) en Cie Bevolkingsonderzoek (894)

Naam lid

Mevrouw prof. dr. M.C. Corne!

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

Hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics, VU Medisch Centrum,
Amsterdam
N evenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaaid of onbetaald zijn

-Voorzitter programmacommissie neonatale hielprikscreening van RIVM - betaald aan
VUMC
-Voorzitter Werkgroep lnformatievoorziening en Kwaliteitsbewaking Neonatale
Hielprikscreening (werkgroep van bovenstaande PNHS) van RIVM - betaald aan VUMC
-Voorzitter gebruikersgroep NEORAH (registratie afwijkende hielprik uitslagen) - betaald
door RIVM aan VUMC
-Voorzitter Public and Professional Policy Committee van de European Society of Human
Genetics. Onbetaald.
-Co-chair Pediatric Task Team of the Regulatory and Ethics Working Group of the Global
Alliance for Genomics and Health. Onbetaald.
-Bestuur VSOP Vereniging Samenwerkende Outler- en Patientenorganisaties voor
zeldzame en genetische aandoeningen - onbetaald
-Commissielid Human Technooole Milaan. ltalie - betaald aan VUMC

a

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toel ichting de paragraaf 'Transparantie in relaties en belangen'
van de Code.

Persoonlijke financiele 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 financiele bela;9en in een bedrijf (aandelen of opties),
Geen.

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe om9evin9 (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste colle9a's) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.
Broer is overleden aan cardiogenetische aandoening, waarop cascadescreening plaats
zou kunnen vinden, maar niet gebeurt.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Dee/name aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkfjever of andere belan9enorganisaties te beschermen of om erkennin9 te verwerven.
Boe9beeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.
VUMC coordineert landelijk aanbod non-invasieve prenatale Down screening (NIPT) in
TRIDENT studie in overleg met gynaecologen, klinisch genetici, VWS, etc.
lk heb (op de achtergrond) een rol in de paging een WBO aanvraag vanuit VUMC te
doen, iiefst in afstemming met hele land. lk was ook de eerste die de verzekeraars
(Achmea) betrok bij de plannen, in april 2011. Laten we zeggen dat het afstemmen
tussen de diverse partijen een hele uitdaging is, waarin af en toe de reputatie van UMCs
of collegae gevoelig ligt.

a

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door [semi-Joverheid, Jondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek

NVT

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
magelijkheden biedt vaor 'vermarkting'. Dit kan een medisch product, procedure af interventie
zijn, maar oak een nieuw thearetisch concept ofmodel, afvemieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

De instelling/afdeling waar ik werk, VU medisch centrum, afdeling klinische genetica,
verricht DNA diagnostiek en vroeg vergunning NIPT aan namens landelijk consortium.
Ilk ben regelmatig betrokken bij richtlijnen in EU verband, bijv.
prioriteren van genetische testen http.//www. ncbi. nlm. nih. gov/pubmed/25248395
next generation sequencing for newborn screening
http://www. ncbL nlm. nih. gov/pubmed/25626707
EASAC/FEAM rapport direct-to-consumer genetic testing:
http://www.easac.eu/biosciences!current-projects/direct-to-consumer-genetic-testing.html
An r.ni inr.il nf F11rnni:i rlnr.11mi:int nvi:ir ni:ini:itir. tP.�tinn·
D

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

Nee

3

Ondertekening
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
be1nvloeding door belangcnverstrengeling;

II.

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissic 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
ofvergrote belangen

Handtekening beool!!':0-d Datum

2 maart 2017

lnsturen

U wordt verzocht het digitaal ingevu\de 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). lndien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid

/-1 · c:7

� 1.1.,'

,:,-1... �

Commissie

□
�

□
□

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissiKnder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossie aam dossier] uit de beraadslaging terugtrekt.
i

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

Paraaf

Toelichting (optioneel)
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Nadere toe/ichting relaties en belangen (optioneel)
Reputatiemanagement
-VUMC coordineert landelijk aanbod non-invasieve prenatale Down screening (NIPT) in
TRIDENT studie in overleg met gynaecologen, klinisch genetici, VWS, etc.
lk heb (op de achtergrond) een rol in de paging een WBO aanvraag vanuit VUMC le
doen, liefst in afstemming met he/e land. /k was ook de eerste die de verzekeraars
(Achmea) betrok bij de plannen, in april 2011. Laten we zeggen dat het afstemmen
tussen de diverse partijen een hele uitdaging is, waarin af en toe de reputatie van UMCs
of col/egae gevoelig ligt.
-De instelling/afdeling waar ik werk, VU medisch centrum, afdeling klinische genetica,
verricht DNA diagnostiek en vroeg vergunning NIPT aan namens landelijk consortium.
Kennisvalorisatie
De instellinglafde/ing waar ik werk, VU medisch centrum, afdeling klinische genetica,
verricht DNA diagnostiek en vroeg vergunning Nf PT aan namens /ande/ijk consortium.
lk ben rege/matig betrokken bij richtlijnen in EU verband, bijv.
prioriteren van genetische testen http.llwww. ncbi. nlm. nih. gov/pubmed/25248395
next generation sequencing for newborn screening
http://www. ncbL nlm. nih. govlpubmed/25626707
EASACIFEAM rapport direct-to-consumer genetic testing:
http://www.easac.eu/biosciences!current-projectsldirect-to-consumer-genetic-testing.html
en Council of Europe document over genetic testing:
http://www. coe. intltldg3/hea/thbioethic/Sourcelen_geneticTests_hd. pdf
en Expert Opinion Document Newborn screening:
http://www. iss. itlcnmr/prog/cont.php ?id= 1621 &fang= 1 &tipo= 64
NIPT-VUMC vermarkting: zie onder reputatiemanagement.
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Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van cineigenlijke be1nvloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei'nvloeding 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 bei'nvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol ofde schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Oat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt ofu een bepaalde affiliatie moet
melden, vraagt u zich dan afhoe 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, geefdat 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

894 Bevolkingsonderzoek

Naam lid

Prof. dr. O.M. Dekkers

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

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaa/d of onbetaa/d
zijn.
College Beoordeling Geneesmiddelen, betaald
Voorzitter Vereniging Epidemiologie, onbetaald

2

Persoonlijke financiele belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op we Ike 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 ofbij een belangenorganisatie.
•
Directe jinanciele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent of product.
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.
Nee

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:
•
lntel/ectuee/ 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 (dee/)gebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die moge/ijkheden biedt voor 'vermarkting: Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en /ogistiek.

•

Boegbee/dfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

nee

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?
Nee

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke bei'nvloeding door
belangenverstrengeling;

II.

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

Ill.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum
2/3/18
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. O.M. Dekkers
Commissie
894 Bevolkingsonderzoek
�
en belemmedngen vooc deelname aan mmmissie.

□
□
□

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 be'invloeding.

Naam

w. /4.

Functie

Datum

Vl!LC

oJsr , JJecr,
W-3- 18

�8
Paraaf

Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke be'invloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei:nvloeding door
belangenvcrstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg In
Nederland gcvraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren,
De verklaring bcvat vragen over uw huidige werkkring en nevenfunctics en over
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke bei:nvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van bclangenverstrengeling 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 toclichting is te vinden in de code.
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is bet gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik makcn van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar warden gemaakt.

Persoonl�kegegevensaanvrager
Commissie

Bevolkingsonderzoek

Naam lid

Wybo Dondorp

Hoofdfunctie(s)
Graag ftmctienaam en werkfJever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
UHD Biomedische ethiek Maastricht University

Nevenwerkzaamheden

Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
geen

2

Persoonlijke financiele belangen
Hierbij gaathet am 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 ofbij een belangenorganisatie.
Directejinanciele belangen in een bedrijf(aandelen ofopties).
Eigendom van een patent ofproduct.

niet van toepassing

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

niet van toepassing

3

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

Intellectuele belangen en reputatie
Hicrvan 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:
•
lntellectueel eigendom dot meer bekendheid krijgt door het werk von 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 patienten- ofberoepsorganisatie.

niet van toepassing

4

Overige belangen

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

Ondergetekende
I.

II.

III.

Verklaart kennis te hebben genomcn van de Code ter
voorkorning van oneigenlijke be'invloeding door
belangenverstrengeling;

V crklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te
hebben gegeven van alle relevantc rclatics en belangen die hij/zij
heeft;

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

Handtekening beoog •

sielid

Datum

07-03-2018

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Wybo Dondorp

Commissie
Bevolkingsonderzoek

ef

geen belemmeringen voor deelname aan commissic.

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 beinvloeding.

Naam

Functie

Datum

r2o. 0 '7- ,cf)

:zo- 3- (0

Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke be'invloeding door
belangenverstrengeling, die u oak kunl vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkorning van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en le
rctourneren. Bijzonderheden over hct rctourncrcn vindt u op pagina 4, bij
'insturen'.
Let op: Alie invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiele of andere belangen te melden, clan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
!-let formulier zal na beoordeling openbaar warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Bevolkingsonderzoek (894)

Naam lid

Mevrouw mr. dr. Y. Drewes

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang per ftmctie vermelde11 a/s u meerdere functies heeft
lnhoudelijk coordinator master Vitality and Ageing, sectie ouderengeneeskunde, LUMC,
30 uur/week
Nevenwerkzaamheden

Graag kart perfunctie de werkzaamhede11 vermelden e11 of deze betaald of onbetaa/d zijn
Lid kerngroep sectie onderzoek NVAG (Nederlandse Vereniging Artsen Beleid,
Management, Onderzoek): jaarlijks organiseren nascholingsmiddag voor NVAG,
onbetaald
Auteur Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht, hoofdstuk Wet op het
bevolkingsonderzoek, Kluwer: periodieke update (circa 1x/ 2 jaar), betaald
Gastdocent NSPOH, onderwerp: gezondheidrecht (2-3x/jr halve dag), betaald

Beschrijving van relaties en bel,rngen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf'Transparantie in relaties en belangen'
van de Code.

Persoonlijke financiele 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 financiele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
Geen

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste col/ego's) die boat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.
Geen

Repu tatiemanagement
Voorbeelden:
Dee/name aan een (onbetaa/de) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of am erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

Geen

2

Extern gefinancierd oncierzoek
Voorbeeld:
Dee/name aan onderzoek gefinancierd door (semi-Joverheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaa/de resultaten van het onderzoek.
Geen

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor 'vermarkting'. Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar oak 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 warden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
Geen

3

Ondertekening
I.

Verklaart kcnnis tc hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beYnvloeding door belangenverstrengeling;

II.

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

III.

Verklaart naar cer 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
ofvergrote 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.

Bcwaar hel ingevulde exemplaar oak voor uw eigen archief (het originele bcstancl
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdfJ. lndien er in de toekomst
wijzigingcn zijn, dan kunt u het formulicr ccnvoudig aanpassen en opnieuw mailcn
naar de Gezondheidsraad.

4

Oordeel Ieiding Gezondheidsraad
Naam bcoogd lid

Commissie

cg/'geen belcrnrneringen voor dcelname aan commissie.

□
□

deelname aan commissie oncler voorwaarcle dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] uit de beraaclslaging terugtrckt.
geen deelname aan commissie mogclijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke be'invloeding.
geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorproceclure bij de behandeling en besluitvorming van het
dossie1:

Naam

W./J.

Functie

Datum

1/'r. t(J • t f-

2.,,6 /10( 1)-

Paraaf

Toelichting (optioneel)

5

Nadere /oe/ichling mlalies en be/angen (op/ioneel)

6

Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke be'invloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke be'invloeding 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 be'invloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Oat 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

BVO (894)

Naam lid

Dr. P.J.M. Elders

Hoofdfunctie(s)

Graagfunctienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Universitair hoofd docent afdeling huisartsgeneeskunde en ouderenzorg VU mete
Amsterdam (64%)
Waarnemend huisarts (25%)

N evenwerkzaamheden

Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
lncidentele nascholingen op het gebied van osteoporose of type 2 diabetes mellitus. De
vergoeding voor deze nascholingen wordt doorgaans gestort in de kas van de afdeling
huisartsgeneeskunde en ouderenzorg VUmc.

2

Persoonlijke financiele 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.
•
Directefinanciele belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
•
Eigendom van een patent of product.
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

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.
Van 2012-2014 heeft het Huisartsen laboratorium SALT te Zaandam een
unrestricted grants ontvangen van drie verschillende pharmaceutische industrieen
voor wetenschappelijk onderzoek waarvan ik projectleider ben. Het ging om totaal
130.000 Euro en betrof een onderzoek naar therapietrouw bij
osteoporosebehandeling. Het betrof de volgende firma's: Takeda Nederland (60.000
Euro); Amgen Nederland (60.000 Euro) en Teva Nederland (10.000 Euro). Zowel het
onderzoek als de daaruitvolgende publicaties zijn zonder bemoeienis van de
subsidiegevers tot stand gekomen. Orn deze reden was ik bij het
Gezondheidsraadrapport over vitamine D als adviserend lid toegevoegd. Het
onderzoek is inmiddels afgerond.

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:
•
lntel/ectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.
•

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

•

Bijzandere 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 oak een nieuw theoretisch concept
ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- 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 orngeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
geen

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke be"invloeding 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 vu lien door verzoekende organisatie)
Naam lid

Commissie

D

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

� �clnamc aan de commissie omlcr de voomaardc dat bctrokkcne 1ieh bij de commissic-,oouiller mcldt als er raakvlaU..cn

L..!{ ;�i� tussen de agenda ,an de eommi��ie en onder1oek 1-oals vermcld onder "I:,tcrn gclinaneierd ondcr,ock". In dat gc\al
necml hetrokkcnc dee! aan de heraad�lagingcn in de rol , an geraadplccgd deskundigc.

□
□

□

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 bei"nvloeding.

Naam

Functie

Datum

U. Oc.;. 1JJ

Paraaf

�

Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

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

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke be"invloeding 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 be"invloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Oat 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
meIden, 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

894 Bevolkingsonderzoek

Naam lid

Mw. Prof. dr. C.H. van Gils

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

Hoogleraar Klinische Epidemiologie van Kanker bij UMC Utrecht, Divisie Julius Centrum
voor Eerstelijns Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
Tevens coordinator van het onderzoeksprogramma Kanker van het Julius Centrum en lid
van het dagelijks bestuur van het speerpunt Kanker van het UMC Utrecht. De functies
samen bedragen 1.0 fte

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaa/d
zijn.

- Lid Commissie Bevolkingsonderzoek, Gezondheidsraad (vacatiegeld)
- Lid Wetenschappelijke Adviesraad KWF Kankerbestrijding (onbetaald)
- Voorzitter KWF werkgemeenschap Epidemiologie (onbetaald)
- Plaatsvervangend methodoloog METC UMC Utrecht (onbetaald)

2

Persoonlijke financiele belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan oak 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.
•
Directefinanciele belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
•
Eigendom van een patent of product.
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.
N.v.t.

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.
Onderzoek naar risico op en vroegdetectie van borstkanker a.a. binnen het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door overheid (ZonMW), fondsen (KWF
Kankerbeslrijding, Pink Ribbon, A Sisters Hope), EU en industrie: Bayer Pharma.
Daarnaasl verstrekt het bedrijf Matakina de software (Volpara) om dit onderzoek te
kunnen uitvoeren.
In een EU gefinancierde FP?-HEALTH-2012-INNOVATION-1 grant (ASSURE)
werkte ik samen met SME's (small and medium-sized enterprises): MeVis Medical
Solutions AG, Matakina Ltd., Biomediq AIS, Mediri GmbH.
Onderzoek naar recurrences bij hoofdhalstumoren. Oil onderzoek wordt gefinancierd
door KWF Kankerbestrijding

lntellectuele 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 ei9endom dat meer bekendheid krij9t door het werk van de
commissie.

•

Beschermin9 van de ei9en reputatie/positie, positie van de werk9ever of andere
belan9enorganisaties of verwerven van erkennin9.

•

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 /ogistiek.

•

Boe9bee/dfunctie bij een patienten- of beroepsor9anisatie.

N.v.t.

4

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Commissie

D

;=;::;
l___!{

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

�eelname aan de commissie onder de \ oorwaardc dat betrokkene zich bij de commissie-voorLitter meldt als er raaJ..vlakJ..en
�;jn tussen de agenda van de commissic en onder,oek ,oals vcrmeld on "Extcrn gefinancierd ondeuoek". De commissievoor,dtter besluit dan, dcsgewenst in ovcrlcg met de lciding van de Gezondhcid�nmd, of betrokkcnc zich dicnt terugtrekkcn
te trekJ..cn uit de beraadslagingen.

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 bei'nvloeding.

Naam

Functie

Datum

£t, /. Of.

Paraaf

�

(Jl

1'vt C tifl(_,�
�-�eu
� -3-10

Toelichting�ti�l)

6

Nadere toelichting relaties en belangen ( option eel)

7

Belangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei"nvloeding door
belangenverstrengeling, die u oak 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: Alie invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiele of andere belangen te meIden, 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Bevolkingsonderzoek (894)

Naam lid

mevrouw prof.cir. I.M. van Langen

Hoofdfunctie(s)

Graag omvang per functie verme/den als u meerdere functies heeft
Hoogleraar Klinische Genetica

Nevenwerkzaamheden

Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaaid of onbetaald zijn
Geen

1

Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toe_lichting de paragraaf 'Transparantie in relaties en belangen'
van de Code.

Persoonlijke financiele 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.
Directefinanciele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
Geen

Persoonlijke relaties

--- - ---

__ ________ ------- --- -,.

Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega's) die baat
kunnen hebben bij een bepaa/de uitkomst van een advies.
Aangezien ik deel uitmaak van de afdeling Genetica, kunnen adviezen die te maken
hebben met toepassing van genetische kennis of technieken leiden tot (werkgerelateerd,
niet persoonlijk) voordeel voor collega's, dit is niet steeds dezelfde collega en zal meestal
niet beperkt zijn tot 1 afdeling Genetica

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Dee/name aan een (onbetaa/de) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of am erkenning te verwerven.
Boegbeeldfunctie bij een patienten• of beroepsorganisatie.
Tot eind 2016 lid van plenair bestuur VKGN
Lid bestuur NACGG

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Dee/name aan onderzoek 9efinancierd door (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de
financier belan9en kan hebben bij bepaa/de resultaten van het onderzoek.
PI namens UMCG in Trident studie (NIPT)
PI namens UMCG in ZonMw studie (personalized medicine)

I<ennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (dee/Jgebied waar het advies ofde richtlijn zich op richt die
mo9e/ijkheden biedt voor 'vermarkting'. Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, of vernieuwde aanpak van or9anisatie
en /09istiek.
Eigendom van een patent van een product.
Geen

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

3

Ondertekening
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
be'invloeding door belangenverstrengeling;

II.

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

Ill.

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:
1. te printen, te ondertekenen en in te scannen, 6f
2. het pdf-bestand van het formulier digitaal te ondertekenen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar
Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). lndien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

r. //(A.

Commissie

D

;=:;:;

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
/deelname aan de commissie onder de voorwaardc dat bctrokkcnc 1-ich bij de commissie-voorLitter mcldt als er raakvlal,.l,cn
�ijn tusscn de agenda van de commissic en ondcuoek Loals vermeld on "fa.tern gclinancierd ondeuoek". De commissievoor1-ittcr bcsluit dan, dcsgewcnst in ovcrleg met de leiding van de Gel'ondheid�raad, of betrokkcne ;,ich dicnt terugtrekkcn
le trekken uit de bcraadslagingcn.

LM

deelname aan commissie antler 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 bei"nvloeding.

Naam

Functie

Datum

Paraaf

Toellchting �tilel)

6

Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei"nvloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei"nvloeding 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 Jeiden tot oneigenlijke bei'nvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol ofde schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Oat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt ofu een bepaalde affiliatie moet
meIden, vraagt u zich dan afhoe 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, geefdat 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

AAA screening (062)

Naam lid

Prof. dr. T. Leiner

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Functie: Radioloog / Hoogleraar Radiologie met leeropdracht Cardiovasculaire Radiologie
Werkgever: UMC Utrecht, Afd. Radiologie

N evenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
1) Associate Editor, Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance (JCMR) - onbetaald
2) Deputy Editor, Journal of Magnetic Resonance Imaging (JMRI) - onbetaald
3) Vice-President Elect, International Society for Magnetic Resonance in Medicine
(ISMRM) - onbetaald
4) Lid, Board of Trustees, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) onbetaald

2

Persoonlij ke financiele belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op weIke 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.
•
Betaa/d adviseurschap in het bedrijfs/even of bij een belangenorganisatie.
•
Directefinancie/e be/angen in een bedrijf (aande/en ofopties).
•
Eigendom van een patent of product.
N.V.T.

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

3

Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semi)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies ofde richtlijn.
N.V.T.

Intellectuele belangen en reputatie
Hiervan kan sprake zijn als u baat hebt bij (een bepaalde uitkomst van) het advies of
de richtlijn, zonder dat die financieel van aard is. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel
gewin oferkenning.
VoorbeeIden:
•
lntellectueel 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 oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

N.V.T.

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend
warden 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 bei'nvloeding door
belangenverstrengeling;

11.

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 zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. T. Leiner
Commissie
AAA screening (062)

□
□
□
□

�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 be"invloeding.

Naam

lUd 1 eu

Functie

Datum

It-;_

oy � /tLJ1cf

f

:J-�- ,8

Paraaf

Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklarfng
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke be"invloeding door belangenverstrengeling
Jn het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke be"invloeding 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 bei'nvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol ofde schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Oat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt ofu een bepaalde affiliatie moet
melden, vraagt u zich dan afhoe 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, geefdat 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

894 Bevolkingsonderzoek

Naam lid

Prof. dr. B.J.C. Middelkoop

Hoofdfunctic(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
fimctie.
Epidemioloog GGD Haaglanden 0,8, waarvan 0,3 gedetacheerd als bijzonder hoogleraar
Public health bij het LUMC
Bijzonder Hoogleraar Public health LUMC 0,2

Nevenwcrkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaaid of onbetaald
zijn.
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Persoonlijke financiele belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (ecn bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan oak financieel voordeel kan opleveren.
Voorbcelden:
•
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 financiele be/angen in een bedrijf(aande/en of opties).
•
Eigendom van een patent of product.
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

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:
•
lntel/ectuee/ eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.
•

Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werk9ever ofandere
be/angenorganisaties 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 medisc/1
product, procedure ofinterventie zijn, maar oak een nieuw theoretisch concept
ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbee/dfunctie bij een patienten- ofberoepsorganisatie.

Geen

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend
warden 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 bei'nvloeding door
belangenverstrengeling;

I I.

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

I I I.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum
2 maart 2018
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Prof. dr. B.J.C. Middelkoop

Commissie
894 Bevolkingsonderzoek

�
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 beYnvloeding.

tu-�

Naam

/JL{c

Functie

OJI(). Xu.

Datum

2o- J-

z1naart 20 18-

,'8

Paraaf

Toelichting (o:ione'7

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring
beho rend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beYnvloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beYnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onderstaande verklaring in te vu lien, 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 be'invloeding. 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gcgevcns aanvrager
Commissie

894 Bevolkingsonderzoek en 043 Ethiek en Recht

Naam lid

Mw. mr. dr. M.C. Ploem

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

N evenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaaid of on betaaid
zijn.
Lid van METC van het AMC (vacatiegeld)
Lid van Biobanktoetsingscommissie AMC (vacatiegeld)
Lid Scientific and Ethical Advisory Baard van Program FP7-ACTION (onbetaald)
Lid van Klankbordgroep Geneticakliniek AMC-VUMC (onbetaald)
Buitengewoon lid Vereniging Klinische Genetica Nederland (onbetaald)
Lid van VKGN-Werkgroep richtlijn 'informeren van familieleden bij erfelijke
aandoeningen' (vacatiegeld)
Lid van Ethische Adviesraad Sanquin (vacatiegeld)
Lid Forum Biotechnologie en Genetica (onbetaald)
Lid van de stuurgroep 'ELSI Servicedesk' (onbetaald)
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Persoonlijke financiele belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan oak financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.
•
Betaa/d adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financie/e belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
•
Eigendom van een patent of product.

NVT

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.

NVT

3

Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deeI name 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.
NVT

lntellectuele 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:
•
lnte/lectuee/ 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/richt/ijn zich
op richt die moge/ijkheden biedt voor 'vermarkting'. Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.
NVT

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nag belangen die, als ze bekend
warden u, uw omgeving of de organisatie in verlegenheid l<unnen brengen?

/VIIT

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke be'invloeding door
belangenverslrengeling;

11.

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 zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid

Datum

/l�f�-

Oordeel (in te vu lien door verzoekende organisatie)
Naam lid
Mw. mr. cir. M.C. Ploem
Commissie
894 Bevolkingsonderzoek en 043 Ethiek en Recht

□
□
□
□

lli-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 be'invloeding.

Naam

l/vLC

Functie

cu3

Datum

1,(}. 0;.

t'J}

Ju:> - 3- /?

Paraaf

Toelichting
(optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei'nvloeding door belangenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beinvloeding 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 bei'nvloeding. 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 ofu een bepaalde affiliatie moet
meIden, 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Bevolkingsonderzoek

Naam lid

Mw. dr. J.J. van Tol-Geerdink

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

Onderzoeker Radboudumc, afdeling Radiotherapie.

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaa/d of onbetaald
zijn.

Onbetaald vrijwilliger bij Homestart, een organisatie voor opvoed- en
gezinsondersteuning bij gezinnen met jonge kinderen.

2

Persoonlijke financiele 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.
Directefinanciele belangen in een bedrijf [aandelen of opties).
Eigendom van een patent of product

Geen financi�le belangen bij 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.
Geen persoonlijke relaties met belangen bij het advies

3

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

Geen extem gefinancierd onderzoek, waarbij financier belangen kan hebben bij het
advies van deze commissie.
lk heb onderzoek uitgevoerd op subsidies van het KWF, CZ fends, Ipsen (Oneal.
Urology Prijs 2014), Radboud Oncologie Fends, Astellas, European Respiratory
Society, SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden Med. Specialisten) en ZonMw. Daarbij
hadden de financiers geen invloed op de onderzoeksuitkomsten.

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:

•

lntellectuee/ 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 moge/ijkheden 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 /ogistiek.

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

Er zijn geen intellectuele of anders belangen bij hat advies.

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend
warden 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 beinvloeding door
belangenverstrengeling;

II.

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

III.

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

Handtckcning bcoogd commissielid

Datum
19 maart 2018

s

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Commissie

D

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

� /4.elnamc aan de commi�sic ondcr de ,oornaardc dat bctrok.kenc 1ich bij de commissic-,oor1it1cr meld! al� er raakvlakken
�ij·n tusscn de agenda ,an de commissic en ondcrtock 1.oals ,crmcld on "E'\lcrn gcfinancicn.l ondcr1ock". De commis!>ic,oor1it1cr bcsluit dan, dcsgc,, cn�I in ovcrlcg met de lciding van ck Gc1ondheidsraad. of betrokkcnc 1ich dient terugtrckkcn
te trek.ken uit de beraacblagingcn.

L_!r'

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 bei"nvloeding.

Naam
Functie

Datum

J-lt- ,�

Paraaf
Toelichting (optioneel)

6

Subsidies Julia van Toi
Periode
2001-2006

Sponsor
KWF

Onderzoek
Patient involvement in prostate cancer treatment
decisions (KUN 2001-2379)

2007-2012

KWF

PITCH trial: Patient involvement in the choice
365.600
between prostatectomy and radiotherapy for prostate
cancer: What about regret? (KUN 2007-3809)

2012

Astellas

Educational grant for development of decision aid for
prostate cancer

5.000

2013-2015

cz

JIPPA: Joint implementation of Prostate cancer
Patient-centred cAre (CZ 2013-00071).

100.000

2015-2017

Development of decision aid for lung cancer

3.000

2015

ERS (Eur.
Resp. Soc.)
KWF

Development of decision aid for urine derivation in
bladder cancer patients (KUN 2014-6945)

20.000

2015-2016

Ipsen

Implementation of decision aid for urine derivation in
bladder cancer patients. (Oneal. Urology Prize 2014)

20.000

2016

Radboud
Oneal. Fonds

Effect of a decision aid for the choice between stoma
and neobladder after cystectomy (KUN 2015-7756)

30.000

2016-2017

cz

JIPPA 2: Barriers for implementation of decision aids
(CZ 2016-00032).

48.000

2017-2018

cz

Transmurale zorg prostaatkanker (CZ2016-00197),
incl. keuzehulp PSA screening

57.000

2018

SKMS
(Stichting
Kwal. Gelden
Med. Spee.)
ZonMW
(aanvraag in
behandeling)

TICAN: Tailored and Individualised Care After
head&Neck cancer (SKMS 49955224)

80.000

VIMP aanvraag 50-51515-98-1019 lmplementatie van
keuze-ondersteunende tools rand PSA screening

SO.ODO

2018-2020

Bedrag
390.000

Alle subsidies zijn voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en werden uitgekeerd aan het
Radboudumc.

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke be"invloeding door belangenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke be"invloeding 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 be'invloeding. 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. ls bet 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 warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

AAA screening (062)

Naamlid

Dr. I.Vaartjes

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
1.0 fte Associate Professor Cardiovascular Epidemiology, Julius Center for Health
Sciences and Primary Care, UMC Utrecht.

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaaid of onbetaa/d
zijn.
nvt

2

Persoonlijke financiele belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op weIke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijfdot opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt
Betaa/d adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een be/an9enor9a11isatie.
Directefinanciele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
Eigendom van een patent of product.

•
•
•

Geen persoonlijk financieel belang

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

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.
Nee

lntellectuele 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:
•
lntellectueel 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 moge/ijkheden 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.

•

Boegbee/dfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

lk ga er vanuit dat de studies/cijfermateriaal over MA in Nederland, waar ik bij
betrokken ben opgenomen worden als referentie in de richtlijn, maar dit zou
waarschijnlijk ook gebeuren als ik niet in de commissie zat.

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nag be Iangen die, als ze bekend
warden 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 be'invloeding door
belangenverstrengeling;

11.

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 zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Handtekening beoogd commissielid

Datum

08-08-2018

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Dr. I.Vaartjes

Commissie
MA screening (062)
�
een belemm«lngen vooc deelname aan commlssle.

□
□
□
□

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 be'invloeding.

(1\,1\ C

Naam

o.J.d 1 ccr.

Functie

Datum

os oe 2Q+e {
Paraaf

tu�

'tf- e; 7- -Zo/J>

Toellchting (�

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke betnvloeding door belangenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke betnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gczondheidszorg 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 be1nvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Oat 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
meIden, 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 clan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar warden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

MA screening (062)

Naam lid

Dr. A.C. Vahl

Hoofdfunctie(s)
·Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerderefuncties de omvang per
functie.
Algemeen chirurg (0.3FTE)
Vaatchirurg (0.65FTE)
Klinisch epidemioloog (0.05FTE)
OLVG
Amsterdam

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Commissie Uitkomst van Zorg NWH (onbetaald)
Wetenschappelijke commissie vaatregistratie DIGA (onbetaald)

2

Persoonlijke financiele belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan oak financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijfdat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt
•
Betaaid adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directejinanciele belangen in een bedrijf(aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent of product
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.
nee, geen persoonlijke relaties

3

Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semi)overheid, fondsen ofindustrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies ofde richtlijn.
geen deelname aan extern gefinancierd onderzoek

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 oferkenning.
Voorbeelden:
•
Intel/ectueel 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 (dee/Jgebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mogelijkheden biedt voor 'vermarkting'. Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vemieuwde aanpak van organisatie en logistiek

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

Als vaatchirurg krijg je meer AAA patienten aangeboden voor operatieve behandeling
als er een populatie screening wordt ge'implementeerd.

4

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

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke bei"nvloeding 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
31 juli 2018

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Dr. A.G. Vahl

Commissie
AAA screening (062)

�

□

□
□
□

een belemme,ingen vooc deelname aan commlssie.

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 beinvloeding.

Naam

W II-

Functie

{/G<v.-

9

�

ll\t1 C �
� aecr.

Datum
-·a1 j1::11i 201s.
Paraaf
Toelichting [op�

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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