Belangenverklaring

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

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

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

Vaccinatie werkn. 050 Gespoten PUR-schuim 067 GBBS 459

G.B.G.J. van Rooy

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige en toxicoloog;
Arbo Unie Expertise Centrum voor Toxische Stoffen en polikliniek voor klinische
arbeidstoxicologie, Nijmegen voor 0,9fte.
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen, GGD voor 0,1 fte.

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Temporary Adviser, International Chemical Safety Cards project (onkostenvergoeding)

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
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.
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:
•

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

•

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

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Neen

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?
Neen

Ondergetekende
I.

II.
III.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum

5 november 2020

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

G.B.G.J. van Rooy

Commissie

Vaccinatie werkn. 050 Gespoten PUR-schuim 067 GBBS 459

V

geen belemmeringen voor deelname aan de commissies Gespoten PUR (067), Vaccinatie
werknemers (050) en GBBS (459).

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

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

Naam: Prof.Dr. B.J. Kullberg; Mr. M. Stupar
Functie: Voorzitter Gezondheidsraad; Algemeen Secretaris Gezondheidsraad
Datum

25 november 2020

Paraaf
Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

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

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

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

067 Gespoten PUR-schuim en 459 GBBS

Naam lid

Dr ir. LA

Smit

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Universitairhoofddocent (UHD), lnstitute for Risk Assessment Sciences (IRAS),
Universiteit Utrecht

Nevenwerkzaamheden

Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
- Lid van de Long-range planning committee, Epldemiology and Environment Assembly,
European Respiratory Society, onbetaald
- Lid van Editorial Board Respiratory Research, onbetaald
- Lid van Editorial Board Scientifica, onbetaald
- Deelnemer aan Outbreak Management Team-zoönosen (OMT-Z) COVID-19, betaald

2

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

Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
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 hebbe n bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.
- SARS-CoV-2 bij besmette nertsenbedrijven, Ministerie LNV
- SARS-CoV-2 in de lucht en omgeving in een slachterij, Vion
- Rislcomodellering veehouderij en gezondheid, Ministerie Infrastructuur en Milieu,
Provincie Noord-Brabant
• Veehouderij en gezondheid omwonenden, Ministeries EZ, VWS, ZonMW,
Longfonds
• Blootstelling-respons modeflering en case management in platina gesensibiliseerde
werknemers, International Platinum Group Metals Association (IPA)
• EFFORT, antibioticaresistentte in varkens-en vteeskuikenhouderij, EU FP7
• HERA, microbiêle blootstelling in agrarische omgeving en astma bij kinderen,
EU FP7
• Contacteczeem in de bouwnijverheid, Arbouw (afgerond project)

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.
Voorbeelde n:
•

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

•

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

•

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

•

Boegbeeld/unctie bij een patiënten- 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
worden u, uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
Niet van toepassing.

Ondergetekende
1.

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

ll.

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

111.

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

4 november 2020

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Dr ir. L.A. Smit

Commissie
067 Gespoten PUR-schuim en 459 GBBS

V
V

geen belemmeringen voor deelname aan commissie Gespoten PUR-schuim (067)
deelname aan commissie GBBS 459 onder de volgende voorwaarde, dat

betrokkene zich bij behandeling en besluitvorming van dossiers die raken
aan IPA (International Platinum Group Metals Association) onderwerpen,
zich opstelt als geraadpleegd deskundige.

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk

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

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

Naam: Prof.Dr. B.J. Kullberg; Mr. M. Stupar

Functie: Voorzitter Gezondheidsraad; Algemeen Secretaris Gezondheidsraad

Datum
24 november 2020

Paraaf

Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring

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

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

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

067 Gespoten PUR-schuim en 673 Elektromagnetische velden

Rob van Strien

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Full time senior adviseur Milieu & Gezondheid, Afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Geen

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen 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:
•

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

•

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

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Geen

4

Overige belangen

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

Ondergetekende
I.

II.
III.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum

11-11-2020

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Rob van Strien

Commissie

067 Gespoten PUR-schuim en 673 Elektromagnetische velden

V

geen belemmeringen voor deelname aan commissies 067 Gespoten PUR-schuim en 673
Elektromagnetische velden.
deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van
deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk
geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise
in commissie mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en
besluitvorming van het dossier.

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

Naam: Prof.Dr. B.J. Kullberg; Mr. M. Stupar
Functie: Voorzitter Gezondheidsraad; Algemeen Secretaris Gezondheidsraad
Datum

24-11-2020

Paraaf
Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring

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

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

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

Commissie Gespoten PUR-schuim

H.E. van der Horst

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

Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, voorzitter Divisie 10 Eerstelijnszorg, Public Health &
Methodologie Amsterdam UMC. 0,6 fte

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
- Lid van de ZonMw-commissie 'Goed Gebruik Geneesmiddelen', vacatiegeld wordt
uitgekeerd aan mijn werkgever, Amsterdam UMC/VUmc.
- Lid van de ZonMw-commissie 'Open Competitie', vacatiegeld wordt uitgekeerd aan mijn
werkgever, Amsterdam UMC/VUmc.
- Lid van de redactie van NTvG, niet betaald.
- Lid van de wetenschappelijke adviesraad van Zorginstituut NL, voorzitter van de
commissie Farmacotherapeutisch Kompas, vacatiegeld wordt uitgekeerd aan mijn
werkgever, Amsterdam UMC/VUmc.
- Voorzitter van de multidisciplinaire richtlijn 'Palliatieve sedatie',
vacatiegeld wordt uitgekeerd aan mijn werkgever, Amsterdam UMC/VUmc.
- Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap,
sinds 12 december 2019. Betaalde functie.
-Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Fibula, sinds 1 mei 2020, betaalde
functie.

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent of product.
Geen persoonlijke financiële 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

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

Intellectuele belangen en reputatie

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

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

•

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

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Geen

4

Overige belangen

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

Ondergetekende
I.

II.
III.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum

6 november 2020

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

H.E. van der Horst

Commissie

Commissie Gespoten PUR-schuim

V

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

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

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

Naam

Prof.Dr. B.J. Kullberg; Mr. M. Stupar

Functie

Voorzitter Gezondheidsraad; Algemeen Secretaris Gezondheidsraad

Datum

24 november 2020

Paraaf
Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring

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

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

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

Gespoten PUR-schuim

Ree M. Meertens

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Universitair hoofddocent Gezondheidsbevordering, Universiteit
Maastricht, 0.5 fte.

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Kunstschilder, betaald.

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
Eigendom van een patent of product.
Neen.

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.

ZonMW. Titel project: 'Sleep on number 1!' (onderwerp niet relevant voor PUR
commissie). Subsidiebedrag: 475.868 euro. Looptijd: Juni 2020-April 2024. Rol:
Hoofdaanvrager en P.I.

Intellectuele belangen en reputatie

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

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

•

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

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

N.v.t.

4

Overige belangen

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

Ondergetekende
I.

II.
III.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum

16 september 2020

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Ree M. Meertens

Commissie

067 Gespoten PUR-schuim

V

geen belemmeringen voor deelname aan commissie 067 Gespoten PUR-schuim.

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

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

Naam: Prof.Dr. B.J. Kullberg; Mr. M. Stupar
Functie: Voorzitter Gezondheidsraad; Algemeen Secretaris Gezondheidsraad
Datum

24 november 2020

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 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
retournercn.
De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beInvloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Dat kan namelijk zowel heschadigend 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 of 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.
Ilet formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Gespoten PUR-schuim (069)

Naam lid

Raymond Pieters

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Hoofddocent Immunotoxicologie, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, vaste aanstelling, 38 uur/week
Lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry, Hogeschool Utrecht,
gedetacheerd vanuit Universiteit Utrecht, voor 3 dagen/week

Nevenwerkz a amheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
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.
Betaald adviseurschap in het bedriffsleven of bij een belangenorganisatie.
Directe financiele 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.
Nee

3

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

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

Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de
corn missie.
Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere

.

belangenorganisaties of verwerven van erkenning.
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied wear 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
worden u, uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
Nee

Ondergetekende
I.

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

ll.

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.

eoogd commissielid

Datum
27-8-2019

November 2020: belangenverklaring geactualiseerd, geen wijzigingen

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Raymond Pieters

Commissie
Gespoten PUR-schuim (069)

[}]

□
□
□
□

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

Functie

VJ

c,e__ l/ C o/4.2r c--f:--«

Datum

2<t-5-2cl..9
21"-s-20 nr

Paraaf

Toelichting

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 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 beInvloeding. 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 of hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vinden in de code.
U wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Gespoten PUR-schuim

Naam lid

I Terreehorst

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
AUMC -internist allergoloog 0.9 fte
DC kliniek Den Haag internist allergoloog 0.1 fte

Nevenwerkzaamheden

Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
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.
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
Directe financiele 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 of industrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.
Geen

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

•

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

•

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.
Geen

4

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u ofin uw omgeving nog belangen die, als ze bekend
worden u, uw omgeving ofde organisatie in verleg(;!nheid kunnen brengen?
Geen

Ondergetekende
1.

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

II.

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

II 1.

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

L-0

-<i -

t_O\C,.

November 2020: Belangenverklaring geactualiseerd, geen wijzigingen.

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
1 Terreehorst
Commissie
Gespoten PUR-schuim
�
geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van

□
□
□

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise
in commissie mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en
besluitvorming van het dossier.
geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog
risico op oneigenlijke beïnvloeding.

Naam

Functie

, /) a v� z_; {;8YZ_

v'

Datu.m

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 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 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 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 ftnanciele 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.
lk ben onderzoeksleider van een TKI project mede gefinancierd door Arkema met als
onderwerp "Bio-based rheology modifiers for coatings" .
Het onderwerp van deze studie heeft geen raakvlakken met het onderwerp van de
adviesaanvraag voor de commissie 'Gespoten PUR-schium'. lk ben niet bekend en/of
betrokken bij eventuele activiteiten van Arkema op het gebied van PUR schuimen.

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

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

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patienten- of beroepsorganisatie.

geen

4

November 2020: Belangenverklaring geactualiseerd, geen wijzigingen

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Jan H. van Esch
Commissie

�

□

□
□

□

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 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

V1-,

Datum

IJl./( I(

GtAJ-

fX_Cf.

i&-11-(j

Paraaf

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring

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

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

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

Gespoten PUR-schuim
J.S. van der Zee

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Longarts, Amsterdam UMC, lokatie AMC, 0,2 Fte

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Lid MEC-U (Medical Ethics Committee, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein)
Voorzitter werkgroep update richtlijn COPD (Ned. Vereniging Longartsen en Tuberculose)
Incidenteel medische expertises (niet op het gebied van het onderwerp van deze
commissie)

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.
•
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
•
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:
•

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

•

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

•

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

•

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Niet van toepassing
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Overige belangen

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

Ondergetekende
I.

II.
III.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum

11-11-2020
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

J.S. van der Zee

Commissie

067 - Gespoten PUR-schuim

V

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

deelname aan commissie 067 Gespoten PUR-Schuim onder de volgende
voorwaarde, dat betrokkene er melding van maakt als nevenwerkzaamheden
raken aan het PUR-advies, waarbij de voorzitter van de commissie besluit of het
lid kan deelnemen aan 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 beïnvloeding.

Naam: Prof.Dr. B.J. Kullberg; Mr. M. Stupar
Functie: Voorzitter Gezondheidsraad; Algemeen Secretaris Gezondheidsraad
Datum

24-11-2020

Paraaf
Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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