Medische langetermijngevolgen van Covid-19
Chantal Bleeker-Rovers

Hoogleraar Uitbraken van nfectieziekten/internist-infectioloog, Radboudumc, Nijmegen.

Geen

Geen

Niet van toepassing

2016 ZonMw Goed Gebruik Geneesmidddelen: CARRIER trial: long-term Staphylococcus
aureus decolonization in patients on home parenteral nutrition: a randomized multicenter
trial (projectlid)
2017 VWS: national chronic Q fever database (projectlid)
2018 Research stipendium Jeroen Bosch Hospital: Surgical indication and role of
chinolones in the treatment of vascular chronic Q fever (projectlid)
2018 ZonMw: Optimization of the detection of Coxiella burnetii with FISH (projectlid)
2019 ZonMw (infectieziektenbestrijding): Optimization of diagnosis and treatment, new
diagnostic techniques (projectlid)
2019 ZonMw (infectieziektenbestrijding): The relationship between lymphoma and Q fever
(projectlid)
2020 ZonMw (medische producten: nieuw en nodig): De lange termijn gevolgen van een
epidemie: Q koorts en wat we nog steeds niet weten (projectlid)

Lid Raad van advies Q-uestion, stichting voor mensen met Q-koorts

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
Niet
van toepassing
toepassing

Ondergetekende
I.

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

II.

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

111.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum
4-6-2021

5

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

Medische lange termijn gevolgen COVID-19
Matthijs C. Brouwer

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Neuroloog (1.0fte) & Principal investigator
Afdeling neurologie
Amsterdam UMC
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam Neuroscience (onderzoeksintituut)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
-Voorzitter ESCMID study group on infections of the brain (ESGIB), onbetaald. Opzetten
cursussen, richtlijnen en meetings op het gebied van neurologische infecties binnen de
European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
- Commissielid Richtlijn Bacteriele Meningitis, Nederlandse vereniging voor Neurologie,
betaald (Vacatiegelden). Opstellen modules diagnostiek en behandeling landelijke richtlijn
bacteriele meningitis.
- Commissielid Richtlijn COVID19 Nazorg, Multidisciplinaire richtlijn, namens Nederlandse
vereniging voor Neurologie, betaald (Vacatiegelden). Opstelling module neurologische
diagnostiek bij Post-COVID19 klachten
- Vice-voorzitter Amsterdam UMC COVID19 biobank, onbetaald. Leiden vergaderingen
over uitgifte samples. Contact METC/Biobank commissies.

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.

Projectleider:
2020 ERC Consolidator Grant, onderzoek naar diagnostiek bij encefalitis
2018 Stichting de Merel, onderzoek naar restverschijnselen bij herpes encefalitis
2017 ZonMw Vidi Grant, onderzoek naar diagnostiek bij encefalitis
2017 AMC Flexibele OiO grant, promotiebeurs encefalitis cohort onderzoek
Medeonderzoeker
2020 COVID19 biobank baseline measurement project, gefinancierd uit collectebusfonds
(Amsterdam UMC COVID fund)
2020 TAPAS studie, investigator initiated studie naar immuunactivatie na een beroerte,
gefinancierd door Roche
2020 NeNeSco studie, studie naar restverschijnselen COVID19 middels MRI en
Neuropsychologische onderzoek, gefinancierd door Hersenstichting, projectleider MUMC.
2020 PANAMO studie, RCT naar complement factor 5a remming bij patienten met
ernstige COVID19 pneumonie, industrietrial, gefinancieerd door InflaRx

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.

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

08-06-2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Matthijs C. Brouwer

Commissie

Medische langetermijngevolgen van Covid-19

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

Getekend door het bestuur op 7 juli 2021

Paraaf
Toelichting (optioneel)

* dat betrokkene actief melding maakt van belangen, zoals vermeld bij extern
gefinancierd onderzoek (blz.4), als in een vergadering onderwerpen aan de orde zijn
waarbij deze belangen van de bedrijven Roche en Inflarx een rol kunnen spelen. De
commissievoorzitter bepaalt, desgewenst in overleg met het bestuur van de
Gezondheidsraad, of de betreffende belangen gevolgen hebben voor de positie van
betrokkene bij het betreffende adviesproces.

Update 25 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld door het bestuur
en het huidige oordeel blijft gehandhaafd.
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

Medische langetermijngevolgen van Covid-19
Prof. dr. Andrea Evers

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Professor Gezondheidspsychologie - Universiteit Leiden
Professor Healthy Society - Medical Delta, Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus
University

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Betaald:
- Supervisory board - VU Amsterdam
Onbetaald:
- President and Chair Board - SIPS (Society of Interdisciplinary Placebo Studies)
- Advisory board member - ESDAP (European society of Dermatology and Psychiatry)
- Chair Board - PGMP (Platform Gezondheids- en Medische Psychologie)
- Scientific advisory board - Behavioral Unit Corona - RIVM
- Member - KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen)
- Member - KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
- Board member special interest group (SIG) placebo and pain - IASP (International
Association for the Study of Pain)
- Board member - LVMP (Landelijke Vereniging Medische Psychologie)
- Scientific advisory board - Diabetesfonds
- Scientific advisory board - Reumafonds
- Scientific advisory board - NWO/ZonMW commissies

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.
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 of industrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.

NeurolabNL - Consequences of Covid-19 for health, education and safety (NWA). Support
NWA routes. NWO Netherlands Organisation for Scientific Research 2020-2021,
€150.000 (grant applicant).

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.

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?
NvT

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

28 december 2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Prof. dr. Andrea Evers

Commissie

Medische langetermijngevolgen van Covid-19

✔

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

Getekend door het bestuur op 25 januari 2022.
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

Commissie Medische langetermijngevolgen van Covid-19

Naam lid

W.A. van Gool

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

Hoogleraar Neurologie, in het bijzonder de dementieën

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

g

g

g

g

g

 

 

d

d

g

 

Raad van Toezicht Cambridge Institute of Public Health, UK, lid, vacatie-vergoeding
Raad van Toezicht Hersenstichting Nederland, vice-voorzitter, vacatie-vergoedin
Bestuur Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, lid, onbetaal
Bestuur Stichting Spinoza Leerstoel, penningmeester, onbetaal
Bestuur Stichting Dr Jan Meerwaldt Prijs, lid, onbetaald
Bestuur Remmert Adriaan Laan Fonds Stichting, secretaris, onbetaald
Stuurgroep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, voorzitter, vacatie-vergoedin
Programmacommissie Palliantie II, ZonMw, voorzitter, vacatie-vergoedin
Commissie Cluster B Nationale Wetenschapsagenda, lid, vacatie-vergoedin
Evaluatiecomissie Goed Gebruik Geneesmiddelen, voorzitter, vacatie-vergoedin
ZonMw Koepelcommissie Kwaliteit van Zorg, lid, vacatie-vergoedin

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 nanciële belangen

fi

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 belangen in de sfeer van persoonlijke relaties

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.

PRODEMOS: Prevention of Dementia using Mobile phone application: EU Horizon 2020,
(No 779238) & National KeyR&D Programme of China (2017YFE0118800).

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 relevante intellectuele belangen of anderszins belangen die betrekking hebben op
reputatie

4

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

Geen

Ondergetekende
I.

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

II.

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

III.

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum

17 juni 2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

W.A. van Gool
Commissie

Medische langetermijngevolgen van Covid-19

✔

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

Getekend door het bestuur op 7 juli 2021
Paraaf

Toelichting (optioneel)

Update 25 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld
door het bestuur en het huidige oordeel blijft gehandhaafd.

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

Medische langetermijngevolgen Covid
Thomas Hoogeboom

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Senior onderzoeker Paramedische Wetenschappen aan de afdeling IQ healthcare,
Radboud Institute for Health Sciences, Radboudumc (1.0 fte)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Editorial Board Member bij het wetenschappelijk tijdschrift: PTJ Physical Therapy &
Rehabilitation Journal (onbetaald)

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een 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.
Ik heb 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.

Ik heb geen persoonlijke relaties met mensen in mijn directe omgeving die baat kunnen
hebben bij een bepaalde uitkomst van het advies.

3

Extern gefinancierd onderzoek

Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door
(semi)overheid, fondsen of industrie, waarbij de financier belangen kan hebben bij
(een bepaalde uitkomst van) het advies of de richtlijn.
Projectleider op het ParaCov onderzoek gefinancierd door ZonMw, werktitel:
Paramedische herstelzorg voor COVID-19 patiënten.

Projectleider op de "Aanbevelingen fysiotherapeutisch handelen
bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname" gefinancierd door het KNGF en NVZF.
Projectleider op de update "Aanbevelingen fysiotherapeutisch handelen
bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname" gefinancierd door het KNGF en NVZF.

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?

Ik heb zelf of in mijn omgeving geen belangen die als ze bekend worden mijn
omgeving of organisatie in verlegenheid brengen.

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

8/6/2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Thomas Hoogeboom

Commissie

Medische langetermijngevolgen Covid

✔

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

Getekend door het bestuur op 7 juli 2021

Paraaf
Toelichting (optioneel)

Update 25 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld door het bestuur
en het huidige oordeel blijft gehandhaafd.
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

Medische langetermijngevolgen van Covid-19

Naam lid

W.A. van Gool

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

Emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, verbonden aan Amsterdam UMC, locatie
VUmc. Tot 1 nov. 2021 was ik voorzitter van de Divisie Eerstelijnszorg, Public Health en
Methodologie van Amsterdam UMC. Geen betaalde functie.

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

- 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.
- Lid van de ZonMw-commissie 'Goed Gebruik Geneesmiddelen', vacatiegeld wordt
uitgekeerd aan mijn voormalig werkgever, Amsterdam UMC/VUmc.
- Lid van de ZonMw-commissie 'Open Competitie', vacatiegeld wordt uitgekeerd aan mijn
voormalig werkgever, Amsterdam UMC/VUmc.
- Lid NWO commissie NWA-ORC 2021 cluster B,vacatiegeld wordt uitgekeerd aan mijn
voormalig 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
voormalig werkgever, Amsterdam UMC/VUmc.
- Voorzitter van de multidisciplinaire richtlijn 'Palliatieve sedatie', vacatiegeld wordt
uitgekeerd aan mijn voormalig werkgever, Amsterdam UMC/VUmc.

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, tot 3 jaar terug. Lever voor elk onderzoek de gevraagde informatie aan
in de onderstaande tabel. Mocht u niet voldoende ruimte hebben in de tabel, dan kunt u
aanvullen op de laatste pagina van dit formulier (bij Nadere toelichting relaties en belangen
(optioneel)).

Financier
ZonMw

Inhoud onderzoek (titel, steekwoorden)

Rol als
projectleider
(ja/nee)

Prospectstudie II: beloop en prognose van SOLK,
langlopend cohort, project loopt tot 2024.
Prospect I: afgerond in 2018
TOOL-project: continuïteit van zorg voor ouderen in de
huisartsenpraktijk, project loopt tot 2024

Ja

CORPUS-project:: onderzoek naar de effectiviteit van
psychosomatische oefentherapie bij SOLK, Project
komend jaar afgerond.
Vertigo-studie: effectiviteit van vestibulaire rehabilitatie bij
ouderen met duizeligheid. project afgerond eind 2020

Nee

Pieter van Foreest
Stichting

The mad genius: onderzoek naar de relatie tussen
creativiteit en geestesziekten, project loopt tot eind 2022

Nee

Stoffels-Hornstra
Stichting

Onderzoek naar de relatie tussen pijn en cognitieve
achteruitgang bij ouderen. Project afgerond in 2020

Ja

ZonMw

Dreaming project: onderzoek naar de effectiviteit van
amitryptilline en mirtazepine bij langdurige slapeloosheid,
loopt tot eind 2022
RODEO-project: effectiviteit van een prognose
georienteerde benadering bij ouderen met duizeligheid.
afgerond in 2018
CIPRUS-project: effectiviteit van een CGT-interventie,
uitgevoerd door de POH-GGZ bij mensen met SOLK

Nee

ZonMw

ZonMw/NWO

ZonMw

ZonMw

ZonMw

Nee

Nee

Nee

Ja

4

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.

Nee

5

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;

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

Getekend door het bestuur op 7 juli 2021

6

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Prof. dr. Henriëtte van der Horst

Commissie

Medische lange-termijn gevolgen van COVID-19

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

Getekend door het bestuur op 25 januari 2022
Paraaf
Toelichting (optioneel)

7

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

8

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

Medische lange termijn gevolgen COVID-19 (082)
PWA Kunst

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
longarts, OLVG, Amsterdam (0.8fte)
medisch adviseur en CMIO, IKNL, Utrecht (16 uur/week)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Bestuurslid Wetenschappelijke Vereniging longartsen (NVALT): voorzitter
bestuurscommissie Wetenschap en innovatie (vacatiegelden)
Lid Raad Wetenschap, FMS (onbetaald)
Lid adviescommissie Innovatieve behandelingen VWS (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.
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.

Ik werk in de longgeneeskunde, derhalve kunnen beslissingen van belang zijn voor
directe collega's en mijzelf

3

Extern gefinancierd onderzoek

Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door (semi)overheid,
fondsen of industrie, tot 3 jaar terug. Lever voor elk onderzoek de gevraagde informatie aan
in de onderstaande tabel. Mocht u niet voldoende ruimte hebben in de tabel, dan kunt u
aanvullen op de laatste pagina van dit formulier (bij Nadere toelichting relaties en belangen
(optioneel)).

Financier

Inhoud onderzoek (titel, steekwoorden)

Rol als
projectleider
(ja/nee)

IKNL/ZonMw

COVID en invloed op oncologie

nee

IKNL/pharmacie

Mutatie en uitkomsten op longkanker

nee

IKNL

Medicatie aan eind van leven met longkanker

nee

AMGEN en Astra Zeneca

4

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

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

7-9-2021

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

PWA Kunst

Commissie

Medische lange termijn gevolgen COVID-19 (082)

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
waar het gaat om AMGEN en Astra ZENCA.

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

Getekend door het bestuur op 5 oktober 2021.
Paraaf
Toelichting (optioneel)

Update 25 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld door het bestuur
en het huidige oordeel blijft gehandhaafd.

7

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 Medische langetermijngevolgen van Covid-19
Dr. S.P. Mooijaart

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Internist-ouderengeneeskunde en hoofd sub-afdeling Ouderengeneeskunde, afdeling
Interne Geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum (full-time)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Geen betaalde nevenfuncties
Lid COVID-19 Wetenschapscommissie FMS
Lid Bestuur Dutch Society for Research on Ageing (DuSRA)

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 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.
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.

Hoofdaanvrager (uitslag binnenkort verwacht) van ZonMW aanvraag in kader van de FMS
kennisagenda mbt COVID-19 bij ouderen, waaronder het bestuderen van de lange termijn
uitkomsten.

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

15 juni 2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Dr. S.P. Mooijaart

Commissie

Commissie Medische langetermijngevolgen van Covid-19

✔

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

Getekend door het bestuur op 7 juli 2021

Paraaf
Toelichting (optioneel)

Update 25 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld door het bestuur en
het huidige oordeel blijft gehandhaafd.
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 Medische lange termijn gevolgen van Covid-19
S.W.J. Terheggen-Lagro

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Kinderarts-pulmonoloog (kinderlongarts) Emma Kinderziekenhuis, AmsterdamUMC 0,9
fte met 100% diensten

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Advisory Board Roche (adviseren over eventuele toekomstige kinderstudies naar
veiligheid en effectiviteit van anti fibrose middelen voor interstitiele longziekten): betaald
Advisory Board Lapsi Digital Health (vertaling naar klinische studies bij kinderen met
astma): betaald
Organiserend committee Trends (nascholing over astma en allergie voor kinderen):
betaald
Connect for children (c4c) expert advisor (beoordelen studies bij kinderen): onbetaald
Active member of the COST-ACTION CA16125 ENTeR chILD (website en communicatie
kinder ILD in internationaal samenwerkinsverband): onbetaald
Principal Investigator EFCS-CTN (Europese samenwerking op gebied van studies
(investigator initiated en industry driven voor patienten met CF; beoordeling feasibility
nieuwe studies en coordinatie daarvan binnen AmsterdamUMC): onbetaald

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een 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.
Betaling boven genoemde functies gaat naar budget afdeling kinderlongziekten
Geen persoonlijke betalingen of 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, tot 3 jaar terug. Lever voor elk onderzoek de gevraagde informatie aan
in de onderstaande tabel. Mocht u niet voldoende ruimte hebben in de tabel, dan kunt u
aanvullen op de laatste pagina van dit formulier (bij Nadere toelichting relaties en belangen
(optioneel)).

Financier
ZonMW

Inhoud onderzoek (titel, steekwoorden)

Vaccinating children with Long-COVID to improve overall
fittness (VINCERE): evaluatie van effect van vaccineren op
vermoeidheid en secundaire uitkomstmaten (zoals
Crowdfunding ism
Clinical Features of COVID-19 in pediatric patients,
Stichting Steun Emma long-term effects (COPP2): evaluatie klachten,
inspanningsvermogen, longfunctie, immunologische
Christine Bader
Clinical Features of COVID-19 in pediatric patients,
Stichting Irene
long-term effects (COPP2): evaluatie klachten,
Kinderziekenhuis
inspanningsvermogen, longfunctie, immunologische
Stichting Astma
Clinical Features of COVID-19 in pediatric patients,
Bestrijding (SAB)
long-term effects (COPP2): evaluatie klachten,
inspanningsvermogen, longfunctie, immunologische
Boehringer Ingelheim A double blind, randomised, placebo-controlled trial to
evaluate the dose-exposure and safety of nintedanib per
os on top of standard of care for 24 weeks, followed by
Vertex
VX19-445-117: A phase 3b open labe study to assess the
effect of Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor on glucose
tolerance in cystic fibrosis subjects with abnormal glucose

Rol als
projectleider
(ja/nee)
nee
ja
ja
ja
ja
ja

4

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.

Eerste en vooralsnog enige expertise polikliniek voor kinderen met Long-COVID in
Nederland. Er is lange tijd weinig aandacht geweest voor dit probleem bij kinderen waarbij
het ontbreekt aan kennis van pathofysiologie en behandeling. Doel van deze polikliniek is
dit verder in kaart te brengen. Vanuit deze rol ben ik ook betrokken bij een internationale
samenwerking op gebied van Long-COVID bij kinderen en ontwikkeling van een
handreiking (gesteund vanuit de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde).
Tevens coördinerend centrum voor de COPP2 studie waarbij de lange termijn gevolgen
van kinderen met een opname of ziekenhuis bezoek in het kader van COVID-19 in kaart
worden gebracht (in samenwerking met het Sophia kinderziekenhuis Rotterdam en
Medisch Universitair Centrum Maastricht). Er zijn 2 promovendi aangesteld op het
lopende COVID-19 kinderonderzoek in het AmsterdamUMC waar ik co-promotor van ben
en een gezamenlijke arts-onderzoeker met het Spaarne ziekenhuis. Voor collegae in
Nederland en patienten en ouders laagdrempelig bereikbaar voor overleg en advies bij
kinderen met Long-COVID.

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.

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

06-09-2021

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

S.W.J. Terheggen-Lagro

Commissie

Commissie Medische lange termijn gevolgen van Covid-19

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

Getekend door het bestuur op 14 september 2021.
Paraaf
Toelichting (optioneel)

* onderwerpen genoemd bij nevenwerkzaamheden en extern gefinancierd onderzoek,
specifiek waar het gaat om Roche, Boehringer Ingelheim en Vertex.

Update 25 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld door het bestuur en
het huidige oordeel blijft gehandhaafd.
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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

Medische langetermijngevolgen van Covid-19
Jeanine verbunt

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Hoogleraar revalidatiegeneeskunde en vakgroepvoorzitter vakgroep
revalidatiegeneeskunde Universiteit Maastricht (0.5 fte)
Revalidatiearts en manager kenniscentrum Adelante Zorggroep (0.5 fte)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Commissielid VENI commissie ZonMW (betaald)
Commissielid Commissie Wetenschap en Innovatie Vereniging Revalidatieartsen (VRA)
(onbetaald)
Lid editorial board European Journal of Pain (onbetaald)

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een 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.
Ik heb geen activiteiten met persoonlijke financiele belangen in dit kader

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, tot 3 jaar terug. Lever voor elk onderzoek de gevraagde informatie aan
in de onderstaande tabel. Mocht u niet voldoende ruimte hebben in de tabel, dan kunt u
aanvullen op de laatste pagina van dit formulier (bij Nadere toelichting relaties en belangen
(optioneel)).

Financier

Inhoud onderzoek (titel, steekwoorden)

Rol als
projectleider
(ja/nee)

ZonMW

Subsidie ZonMW: Creatieve oplossingen aanpak
coronavirus ZonMW toekenning mei 2020

ja

verzekeraars CZ,
VGZ en
Zilveren Kruis
ZonMW

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg (project niet op thema
COVID19) maar financier met mogelijke belangen

nee

CORFU onderzoek: cohort onderzoek lange termijn
gevolgen COVID19

nee

4

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.

Ik ben in dienst van een gezondheidszorg-organisatie waar mensen met medische
gevolgen na COVID19 behandeld worden (Adelante Zorggroep: gespecialiseerd
revalidatiecentrum (categoraal ziekenhuis)).

5

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.

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

31-12-2021

6

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Jeanine Verbunt

Commissie

Medische langetermijngevolgen van Covid-19

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

Getekend door het bestuur op 25 januari 2022.
Paraaf
Toelichting (optioneel)

7

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

8

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

Medische langetermijngevolgen van Covid-19
prof. dr. W. J. Wiersinga

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Werkzaam als internist-infectioloog, fulltime
hoogleraar Interne Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
hoofd sectie Infectieziekten Amsterdam UMC, Amsterdam

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Council member of the International Sepsis Forum (ISF), onbetaald
Voorzitter ESCMID Study Group for Bloodstream Infections, Endocarditis and Sepsis (ESGBIES), onbetaald
Lid van Vidi commissie van NWO, vacatiegelden
Lid Bestuur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vacatiegelden
Lid richtlijnen SWAB (sepsis en pneumonie), vacatiegelden en Surviving Sepsis
Campaign ,Society of Critical Care Medicine (SCCM), onbetaald

2

Persoonlijke financiële belangen

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

Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een 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.
Ad hoc advisory board member of GSK (DSMB member reumatology contRAst study).
Fees paid to Amsterdam UMC.
Ad hoc advisory board member GSK (on SARS-CoV-2 neutralizing antibodies),
Sobi/Swedish Orphan Biovitrum BV (on the use of anakinra in Covid-19), MSD (on
antivirals in Covid-19). Fees paid to Amsterdam UMC.

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.

Wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancieerd door Amsterdam UMC, de Europese
Unie en ZonMw/NWO.

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.

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?
nvt

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

15 juni 2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

W.A. van Gool
Commissie

Medische langetermijngevolgen van Covid-19

✔

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

Getekend door het bestuur op 7 juli 2021
Paraaf

Toelichting (optioneel)

Update 25 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld
door het bestuur en het huidige oordeel blijft gehandhaafd.

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

