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 belangenvetstrengeling 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

Commissie Heroverweging 45 minutennorm

Naam lid

ON Baden

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
SEH-arts KNMG in het Diakonessenhuisin Utrecht

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) portefeuille kwaliteit - onbetaald
Voorzitter richtlijn commissie van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp
Artsen (NVSHA) - 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.
•
Betaa/d adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financie/e belangen in een bedrijf (aande/en of opties).
•
Eigendom van een patent ofproduct.
Geen

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

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

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

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

•

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

•

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
worden u, uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?

Geen

Ondergetekende
I.

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

II I.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum
29-7-2019

.5

N ad ere 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 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 worden gemaakt.

r·

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Heroverweging 45 minutennorm

Naam lid

Ank de Jonge

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere Juneties de omvang per
Junctie.
Universitair hoofddocent, afdeling Midwifery Science, AVAG/ Amsterdam Public Health,
Amsterdam UMC, locatie VUmc - 0.89fte
Eerstelijns verloskundige, Verloskundigenpraktijk Vondelpark, 6 dagen per maand

N evenwerkzaamheden
Graag kort per Junctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaaid of onbetaald
zijn.
Geen

2

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

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

•

Bijzondere en uni eke 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.

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.

· 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
30 juli 2019

5

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 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
melden, vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting i� 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

Heroverweging 45 minutennorm

Naam lid

prof. dr. Michael J.R. Edwards

Hoofdfunctie( s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Hoogleraar Traumachirurgie, Radboudumc te Nijmegen

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden verme/den en of deze betaa/d of onbetaa/d
zijn. •
1. lnstructeur en Course Director Advanced Trauma Life Support, reiskostenvergoeding
2. Reanimatie-instructeur en Course Director Advanced Life Support,
onkostenvergoeding
3. Voorzitter Osteosynthese Trauma Care Nederland, onkostenvergoeding
4. Voorzitter Osteosynthese Trauma Care Foundation, onkostenvergoeding
5. Lid Landelijk Beraad Traumacentrum namens Acute Zorg centrum Oost, onbetaald
6. Lid Concilium Chirurgicum namens NVT, onbetaald
7. Lid Plenaire Visitatiecommissie namens NVT, onbetaald
8. Voorzitter Hooglerarenoverleg Traumachirurgie, onbetaald
9. Voorzitter Definitive Surgical Anesthesia Trauma Care Nederland, onbetaald

1, 2, 3 en 9: onderwijsverplichtingen in het kader van landelijke cursussen
voor opleiding AIOS SEH, Heelkunde, Orthopedie, Anesthesie en
Cardiologie

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 bedrijfs/even of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financie/e belangen 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 ad vies? Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads familieleden, partner,
vrienden en naaste collega's.

Nee, geen belangen.

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/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 (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.

Geen.

4

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

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkomin� 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
03-10-2019

5

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 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 aqvies of
de richtlijn als voor uw eigen reputatie. Als u twijfelt of u 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, 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

Heroverweging 45 minuten criterium

Naam lid

Paul Giesen

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
Junctie.
Projectleider Spoedzorgonderzoek Radboudumc afdeling IQ healthcare

Nevenwerkzaamheden

Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaa/d
zijn.
Hoofdauditor NPA praktijk accreditatie Utrecht ( betaald)
SCEN arts (betaald)
Huisarts-waarnemer huisartsenpost Nijmegen

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 bedrijfdat 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 (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent ofproduct.

•

Neen

Persoonlijke relaties
Zijn er mensen uit uw directe orngeving die baat kunnen hebben bij een bepaalde
uitkornst van het advies? Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads farnilieleden, 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.
Neen

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 wereyever ofandere
belangenorganisaties of verwerven van erkenning.

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

Neen

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?
neen

0 ndergetekende
I.

II.

III.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke befavloeding door
belangenverstrengeling;
· Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te
hebben gegeven van alle relevante relaties en belangen die hij/zij
heeft;
Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is
van wijzigingen in de gemelde belangen.

Han 'tekening beoogd commissielid

Datum
24 september 2019

5

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 be1nvloeding. 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.

Persoonlijkegegevensaanvrager
Commissie

Heroverweging 45 minutennorm (070)

Naam lid

Prof. dr. J.G. Nijhuis

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

Per 19 augustus 2018 emeritus hoogleraar verloskunde en hoofd van de afdeling
Dbstetrie & Gynaecologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, MUMC+.
Sedertdien geen vast dienstverband meer.

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

Lid van de Raad van Toezicht Stichting Perined (fusie van de stichtingen perinatale
registratie Nederland, PRN, en Perinatal Audit). Enkele vergaderingen per jaar,
vergoeding per bijgewoonde vergadering.
Lid van de Raad van Commissarissen Kanteel Kinderopvang Rosmalen (beheert
kinderopvangcentra / dagverblijven). Enkele vergaderingen per jaar, vergoeding
ongeveer € 4.000,-- per jaar.
Op incidentele basis als deskundige voor Juridische-en medico-legale zaken voor
verzekeringsmaatschappijen en de Rechtbank. Betaling op basis van uurtarief per zaak.

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 bi) een bedrijfdat opereert op het gebied waar het advies/de
•
•
•

richtlijn zich op richt.
Beta aid adviseurschap in het bedrijfsleven ofbij een belangenorganisatie.
Directe jinanciele belangen in een bedri f (aandelen of opties).
Eigendom van een patent of product.

Geen

Persoonlijke relaties
Zijn er niensen 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.
Voorbee Iden:

•

Intel/ectueel ei9endom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.

•

Beschermin9 van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere
belangenor9anisaties of verwerven van erkennin9.

•

Bijzondere en unieke expertise op (deel]gebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mo9elijkheden biedt voor 'vermarkting'. Dit kan een ,:nedisch
product, procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsor9anisatie.

Geen

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u ofin uw omgeving nag belang_en 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'invloedinis door
belangenvcrstrengeling;

I I.

Verklaart rniar eer en geweten hierboven een opsomming te.
hebben gegeven v,rn alle relevante relaties en belangen die hij/zij
heeft;

111.

Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijc\s sprake is
van wijzigingen in de gemelde b�langen.

Handtekening prof. dr. J.G. Nijhuis

Datum 19 juli 2019

/

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

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Commissie heroverweging 45 minutennorm

Naam lid

Inger Schipper

Hoofdfunctie(s)
Graagfunctienaam en werkgever vermelden en bij meerderefuncties de omvang per
functie.
Traumachirurg LUMC
Hoogleraar Traumachirurgie LUMC
Hoofd Traumacentrum West
(tezamen 1 FTE)

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Voorzitter AO Nederland,onbezoldigd
RVT Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, onbezoldigd
RVT Regionale Ambulance Voorziening Utrecht

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.
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belan9enor9anisatie.
•
Directe financiele belangen in een bedrijf (aandelen of op ties).
•
Eigendom van een patent of product.
RVT Regionale Ambulance Voorziening Utrecht, geen 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.
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

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:
•
lntellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.
•

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

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

Geen

4

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Inger Schipper
Commissie
Co.mmissie heroverweging 45 minutennorm (070)

□
□
□
□

�
en belemmecingen vooc deelname aan commissie.

deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van
deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk
geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise
in commissie mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en
besluitvorming van het dossier.
geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog
risico op oneigenlijke beYnvloeding.

Naam

Functie

Datum
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Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Ad Hoe cie 45 minuten norm

Naam lid

Arnoud van 't Hof

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

lnterventie Cardioloog, MUMC+ Maastricht (30%)
lnterventie Cardioloog, Zuyderland MC, Heerlen (50%)
Hoogleraar lnterventie Cardiologie, Universiteit Maastricht (UM)
Cardiovasculair Research lnstituut Maastricht (CARIM) (20%)

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

Lid cie Wetenschap en lnnovatie NWC (onbetaald)
Lid werkgroep data infrastructuur Dutch Cardiovascular Vascular Alliance (DCVA)
(onbetaald)
Bestuurslid werkgroep Acute Coronaire Syndromen (ACS) NWC (onbetaald)
lid Werkgroep lnterventie Cardiologie (WIC) NWC (onbetaald)
lid PCI registratie commissie Nederlandse Hart Registratie (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 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.
•
Directejinanciele belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
•
Eigendom van een patent ofproduct
Geen financiele belangen betreffende het advies 45 minuten norm

Persoonlijke relaties
Zijn er mensen ult 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.
PI in Onderzoek naar optimale behandeling van STEMI patienten in de ambulance
(fase 2 studie): langere afstand tot PCI centrum kan gunstig zijn voor de uitkomsten
van de studie.
Ben betrokken als adviseur bij de ontwikkeling van een cool device om
gereanimeerde patienten al in de pre-hospitale fase te koelen (RESCURE,
Brightlands)

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:
•
Inte/lectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.
•

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

•

Bijzondere en un!eke expertise op (dee/)gebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mogelijkheden biedt voor 'vermarkting� Dit kan een medisch
product, procedure ofinterventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
ofmodel, ofvernieuwde aanpak van organisatie en logistiek

•

Boegbee/dfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

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?
Neen

Ondergetekende
I.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter ·
voorkoming van oneigenlijke beYnvloeding 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
�
Arnoud van 1 Ho

�
-=-----�--=-- -�
-,.._-�----

::
.J:t _, ______
�

Datum
18juli 2019

5

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke bei"nvloeding door belan$enverstrengeling
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 i:ot 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.

Persoonlijkegegevens aanvrager
Commissie

heroverweging 45 minuten norm

Naam lid

Anco Vahl

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere fimcties de omvang per
functie.
chirurg
OLVG
Amsterdam

N evenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaa/d of onbetaald
zijn.
nvt

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.

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 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.
nvt

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

nvt

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?

nvt

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
17/07/2019

5

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
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 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

heroverweging 45 minutennorm (070)

Naam lid

Harm van de Pas

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
junctie.
SEH-arts KNMG, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis Tilburg: 1.1 fte
vanuit en binnen dit dienstverband gedetacheerd naar zowel RAV Brabant Midden-WestNoord als RAV Brabant Zuidoost voor 0.5 fte

Nevenwerkzaamheden
Graag kart per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaaid of onbetaa/d
zijn.
lid International Medical Council of Standards, International Academy of Emergency
Dispatch: onbetaalde functie
voorzitter landelijk overleg medisch managers ambulancezorg met AMPDS
meldkamers: onbetaalde functie

2
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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 ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijfdat 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 ofopties).
•
Eigendom van een patent of product.
Niet van toepassing

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

3

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

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:
•
lntellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
commissie.
•

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

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patii!nten- ofberoepsorganisatie.
Niet van toepassing

4

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 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
retoumeren.
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
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

Heroverweging 45 minutennorm

Naam lid

Dr. H.B. van der Worp

Hoofdfunctie(s)

Graagfunctienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
neuroloog, U_MC Utrecht

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald
zijn.
President, European Stroke Organisation (onbetaald)
Lid implementatiecommissie Stroke Action Plan for Europe 2018 - 2030 (onbetaald)
Lid werkgroep Nederlandse richtlijn herseninfarct en hersenbloeding (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 ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt
•
Betaaid adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe fnanciele belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent ofproduct.
lk heb vergoedingen gekregen van Boehringer lngelheim voor lezingen en adviezen
en zal ook een vergoeding ontvangen voor adviezen aan Bayer. Deze vergoedingen
komen ten goede aan onderzoek en worden niet aan mij persoonlijk uitgekeerd.

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.
lk neem deel aan de onderzoeken MR CLEAN NolV, MR CLEAN MEO, MR CLEAN
LATE en MR ASAP die deels warden gefinancierd door Stryker.

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:

•

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

•

Beschermin9 van de ei9en reputatie/positie, positie van de werk!}ever of andere
belan9enor9anisaties 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 oak een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsor9anisatie.

lk ben mede-hoofdonderzoeker van de gerandomiseerde trial MR ASAP, waarin het
effect van behandeling met nitroglycerine in de prehospitale (=ambulance-) fase
wordt onderzocht.

4

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

