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

Mentale gezondheid na corona pandemie
Prof. dr. Ute Bultmann

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Hoogleraar Arbeid en Gezondheid in het bijzonder vanuit een epidemiologisch
levensloopperspectief (1.0 fte)
Werkgever: Universitair Medisch Centrum Groningen

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Gasthoogleaar en wetenschappelijk adviseur National Research Centre for the Working
Environment, Kopenhagen, Denemarken (betaald)
Lid van wetenschappelijke adviescommissie van de Arbejdsmiljoforskningsfonden
(Danish Working Environment Research Fund), Kopenhagen, Denemarken (betaald)
Gastonderzoeker Karolinska Institutet, Section for Insurance Medicine, Stockholm,
Zweden (onbetaald)
Lid van de Scientific Advisory Committee (SAC) of the Institute for Work and Health,
Toronto, Canada (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.
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.

Main applicant
Today’s youth is tomorrow’s workforce: Generation Y at work, The Netherlands
Organisation for Scientific Research (NWO) VICI Innovation Scheme, the
Netherlands (2017)

Co-applicant
Future-proofing young Canadians with disabilities for the changing labour market. Dr.
Arif Jetha, Institute for Work and Health, Toronto, Canada, Government of Canada,
New Frontiers in Research Fund - Exploration (2019)
Sustained employability in cancer patients and their partners. Dr. Saskia Duijts, KWF
(Dutch Cancer Society) Research Project, the Netherlands (2018)
Unraveling the mediating pathways between socioeconomic status and health: a
transgenerational and life course perspective (TRANSSES). ZonMw (the Netherlands
Organization for Health Research and Development), Prevention 5 – Intersectoral
explanatory research on the occurrence and reduction of socioeconomic health
differences, the Netherlands (2017)

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

22/6/2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Prof. dr. Ute Bultmann

Commissie

Mentale gezondheid na corona pandemie

✔

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 30 juni 2021

Paraaf
Toelichting (optioneel)

Update 11 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

Mentale gezondheid na corona pandemie
prof. dr. A.H.N. (Toon) Cillessen

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
hoogleraar Ontwikkelingspsychologie
Radboud Universiteit Nijmegen

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.

Netherlands Council for Educational Research (NRO), “The contributions of implicit
attitudes and interpersonal proximity to a safe social climate in schools for socially
excluded students.” 2019-2023.
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), “Conceptualizing,
measuring, and predicting peer relationships in emerging adulthood.” 2019-2023.
(NWO Open Competition Social Sciences and Humanities).

Radboud Excellence Initiative, “Peer community as a critical construct in child and
adolescent development.” Radboud Excellence Fellowship, 2021-2022.
Lisska Center for Scholarly Engagement, Denison University, Granville, OH, USA.
“Popularity, status, and its behavioral outcomes: A comprehensive review and
analysis.” Denison Off-Campus Scholarship, Summer 2021.

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?
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

23-6-2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

prof. dr. A.H.N. (Toon) Cillessen
Commissie

Mentale gezondheid na corona pandemie

✔

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 30 juni 2021
Paraaf

Toelichting (optioneel)

Update 11 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

Mentale gezondheid na corona pandemie

Naam lid

prof. dr. A.H.N. (Toon) Cillessen

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

kinder- en jeugdpsychiater, tevens opleider aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie
werkgever: Levvel

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

mede initiatiefnemer en bestuurslid www.ease.nl
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.

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
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.

volgens mij niet van toepassing.

4

Overi gë belangen
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5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

prof. dr. A.H.N. (Toon) Cillessen
Commissie

Mentale gezondheid na corona pandemie

✔

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 30 juni 2021
Paraaf

Toelichting (optioneel)

Update 11 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 Mentale gezondheid na corona pandemie
Marloes Kleinjan

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

Programmahoofd Jeugd, Trimbos-instituut (0,8 fte)
Hoogleraar Youth Mental Health Promotion, Universiteit Utrecht (0,2 fte)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Nevenwerkzaamheden vanuit beide functies:
Vicevoorzitter Wetenschappelijke Raad - Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
(onbetaald)
Commissielid ZonMw Commissie 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong)
ouderschap' (onbetaald)
Lid Adviesraad van de Kansspel Authoriteit (KSA) (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.
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.

2021 ZonMw-Grant: Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van
kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden (Co-investigator).
2020 FNO Zorg voor Kansen: Evaluation of the Grantprogram GeestKracht
(Principal Investigator)
2020 Grant of the Dutch Ministry of Health, Welfare & Sports / via RIVM: Defining
Youth Mental Health (Principal Investigator)
2020 Grant of the Dutch Cancer Society (KWF): HitnRun: A mobile game to help
youth quit smoking in a social peer context (Co-Investigator)
2020 ZonMw-grant "Regional Knowledge Centre Youth and Family”
(Co-investigator)
2019 NIH-grant “Utilizing Augmented Reality as an Adjunct for Smoking Cessation:
Development and Initial Validation” (Co-investigator)
2019 ZonMw-grant 'Start-impulse Regional Knowledge Centre Youth”
(Co-investigator)
2019 Grant of the Dutch Ministry of Health, Welfare & Sports “National Monitor
Student Wellbeing” (Co-investigator)
2019 Grant of Unicef "Happiness under Pressure” (Principal Investigator)
2017 ZonMw-grant "Evaluating the Smoke-free Generation Movement in
Amsterdam" (Principal Investigator)

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 intellectuele belangen

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.

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

24-12-2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Marloes Kleinjan

Commissie

Commissie Mentale gezondheid na corona pandemie

✔

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 11 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 lelden totoneigenlljke beïnvloeding. Bij de
beoordellng speelt mede een rol of de schijn van belangenverstrengeling kan
ontstaan. Dat kan namelijk zowel beschadigend zijn voor het gezagvan 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 nietvan
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulrulmte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt

Persoonlijke gegevens aanvrager
commissie

Commissie Mentale gezondheid na corona pandemie

Naam lid

A.C. Oude Voshaar

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
Junctie.
Hoogleraar Ouderenpsychiatrie & psychiater Rijksuniversiteit Groningen en Universitair
Medisch Centrum Groningen (gezamenlijk 1.0 fte).

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perJunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Lid Consortium of Healthy Ageing Wereldgezondheidsorganisatie (onbetaald.)
Bestuurslid European Assoclation of Geriatrie Psychlatry (onbetaald).
Assoclate Editor voor Ageing and Mental Health (onbetaald).

2

Persoonlijke financiële belangen
Hierbij gaathet om de vraagof (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelde n:

•
•
•
•

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,
vriende n 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 rich tlijn.

Niet van toepassing:
- Betrokken geweest bij (kleine) subsidie NWO betreffende de impact van Corona op
ouderen; eindrapport reeds ingediend bij ZonMW (projectnummer 10430042010028;
zie: https://www.zonmw.nl/nl/ove-rzonmw/coronavlrus/programmas/project-detal1/
covid-19-programma/praten-met-ln-plaats-van-over-ouderen-percepties-en
praktische-behoettes-van-ouderen-met-betrekkln/.)
- Betrokken bij evaluatie impact Corona op ouderen in Noorwegen (HUNT studie).
Volledig losstaand van COVID:
- Group schema-focussedtherapy enrlched with psychomotor therapy for older adults
with personality dlsorders in specialized mental heatth care. ZonMW
, 843001706.
- Uptake and effectiveness of a tailor-made online lifestyle program targetlng
modiflable risk factors for dmeentla among middle-aged descendants of people wlth
recently dlagnosed dementia (Demln study). ZonMW. Trial registration number:
NTR7434.

- Netherlands Study of Depresslon In Older persons (NESDO). Funded by Fonds
NutsOhra, Stichting tot Steun VCVGZ, NARSAD, The Brian and Behaviour Research
Fund, and the participating universitles and mental health care organosatlons.
-ICASE (ldiographlc study of Cognition, Affect and Sleep In the Elderly); funded by
Alzheimer Nederland and Hersenstichting.

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
belangenorganisatiesof 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; wetenschappelijke onderzoekslijn primaire gericht op affectieve
stoornissen (In brede zin) en veroudering.

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
belangenverstrengeling;

II.

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

111.

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

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

prof. dr. A.H.N. (Toon) Cillessen
Commissie

Mentale gezondheid na corona pandemie

✔

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 30 juni 2021
Paraaf

Toelichting (optioneel)

Update 11 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld door het
bestuur en het huidige oordeel blijft gehandhaafd.
6

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

Mentale gezondheid en de coronapandemie
Prof.dr. S.A. (Menno) Reijneveld

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Hoogleraar Sociale geneeskunde bij en hoofd van de afdeling
Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen; voor 0,15
fte gedetacheerd naar TNO Child Health in Leiden als wetenschappelijk adviseur

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Nevenwerkzaamheden:
1. Wetenschappelijk adviseur TNO Kwaliteit van Leven, Leiden;
2. Visiting Professor bij het Kosice Institute of Society and Health, Slovakia
3. Lid van de ZonMw programmacommissie Weten Wat Werkt voor de Jeugd
4. Adviseur van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Noord-Nederland (PAOG-JGZ);
5.Voorzitter van het Wetenschappelijke Adviescommissie van het Nederlands Centrum
voor Jeugdgezondheid
6. Lid van de Raad van Toezicht van het landelijk Kennis Centrum Verzekerings
Geneeskunde, UWV
7. Lid van de redactieraad van het European Journal of Public Health;
8. Research Fellow van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut (NIDI);
9.Voorzitter van het Interuniversitair Overleg Sociale Geneeskunde (IOSG);
10.Voorzitter van de jury van de Nederlandse Volksgezondheidsprijs
11.Lid van de NWA commissie Big data en kansrijke start
Functie 1 is een betaalde functie, de vergoeding gaat naar mijn werkgever, UMCG. Voor
functie 3 en 11 ontvang ik een vacatievergoeding. De overige functies zijn onbezoldigd.
Updates van nevenfuncties staan op mijn RUG/UMCG medewerkerspagina,
www.rug.nl/staff/s.a.reijneveld/

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.
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.

Projectleider / hoofdaanvrager
Lopend
C4Youth 2020-2024, Regionale Kennis- en Leerwerkplaats Jeugd Provincie
Groningen, ZonMw (jeugdhulp, kennisuitwisseling, psychosociale problemen)
Health advocacy in preventive youth health physicians, a core competence of the
profession? Values, knowledge and skills, and performance in daily practice (ZonMw
eHealth Applicatie Prematuren in de JGZ (ZonMw; jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijk handelen, onderwijs)
Unravelling the mediating pathways between SES and health: a transgenerational
and life course perspective (TRANSSES) (ZonMw; achterstand, transgenerationeel,
cohortonderzoek)
Naar inclusief voortgezet onderwijs. Versterken van de schoolbegeleiding bij
psychische problemen van schoolgaande jongeren (jeugdhulp, onderwijs,
psychosociale problemen)
vervolg zie pag 7

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

19 juni 2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Prof.dr. S.A. (Menno) Reijneveld

Commissie

Mentale gezondheid en de coronapandemie

✔

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 30 juni 2021.

Paraaf
Toelichting (optioneel)

Update 11 januari 2022: Vanuit commissielid geen wijzigingen, opnieuw beoordeeld door het
bestuur en het huidige oordeel blijft gehandhaafd.
6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

Extern gefinancierd onderzoek vervolg
Afgerond < 3 jaar
W2Severe - What Works for Severe Parenting Problems/ Multiproblem Families
(W2-Severe Consortium Parenting Problems/Multiproblem Families) (ZonMw;
gezinnen met multiproblematiek, effectiviteit van zorg)
Collaborative Centre on Care for Children and Youth with behavioural and emotional
problems (C4Youth 2.0) (ZonMw, kennisuitwisseling, jeugdhup, psychosociale
problemen)

Medeaanvrager / betrokken
Verbetering (vroeg)signalering van kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg
(ZonMw project; kindermishandeling, jeugdgezondhediszorg, lange termijn effecten
van zorg)
Urban Design for Improving Health in Groningen (UDIHiG) – Phase 2 (ZonMw;
stedebouw, gezondheidsbevordering)
EUCAN-Connect: large-scale analysis of high-value cohort data for FAIR and
federated data infrastructure for large-scale analysis of high-value cohort data
towards personalized prevention of disease in Canada and EU (EU H2020;
microbioom, kansrijke start, ontwikkeling van kinderen)
SUNI-SEA: Scaling-up NCD Interventions in South East Asia (EU H2020;
laag-inkomenslanden, gezondheidsbevordering, Myanmar/Vietnam/Indonesië)
Regionaal Leernetwerk veilig Opgroeien Nieuwe Impuls Kennis (ZonMw
Healthy Ageing en wijkverbetering in stad Groningen / Healthy Ageing and
neighborhood improvement in the city of Groningen (ZonMw; sociaal-economische
achterstand, wijken, gezondheidsbevordering)
Development and implementation of a dyadic illness perception intervention for lower
educated workers with a chronic disease and their partners: the DIPI-study (ZonMw
Bridging the gap: health literacy interventions for patients and for professionals to
improve the quality of kidney disease care. (Dutch Kidney Foundation; arbeid,
gezondheidsvaardigheden, bedrijfsgezondheidszorg)
Gelijke kansen voor een diverse jeugd / Equal opportunities for a diverse youth
(National Science Agenda, NWO/NRO
Afgerond <3jaar
IMPACCT - IMproving PAtient-centered Communication Competences: To build
professional capacity concerning health literacy in medical and nursing education (EU
Erasmus+; gezondheidsvaardigheden, onderwijs geneeskunde, vervolgopleidingen)
Lerend transformeren: (door)ontwikkelen, toetsen en delen van
ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken (ZonMw; kennisuitwisseling,
jeugdhulp, psychosoicale problemen)
Combining science- and practice-based evidence to improve signal handling in
people with autism and intellectual disability (ZonMw; autisme, interventies, jeugd en
ouders)
MOCHA - Models of Child Health Appraised (EU Horizon2020; public health en
eerstelijn, Europa, zorgorganisatie)

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 Mentale gezondheid na corona pandemie
Floortje Scheepers

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Medisch afdelingshoofd, psychiater, afdeling psychiatrie UMC Utrecht

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Voorzitter kwaliteitsraad van het Zorg Instituut Nederland, vacatiegelden voor UMC
Utrecht Lid Raad van Commissarissen Parnassia groep (GGZ), betaald
wetenschappelijk directeur kenniscentrum Phrenos, detacheringsgelden voor UMC
Utrecht

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.
nee

Persoonlijke relaties

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

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.
nvt

Intellectuele belangen en reputatie

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

17.12.2021

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Floortje Scheepers

Commissie

Commissie Mentale gezondheid na corona pandemie

✔

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 11 januari 2022

Paraaf
Toelichting (optioneel)

6

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

Belangenverklaring

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

De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke be nvloeding. ij 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. ls u twijfelt of u een bepaalde affiliatie moet
melden, vraagt u zich dan af hoe deze op het algemene publiek zou overkomen.
itgebreidere toelichting is te vinden in de code.
wordt verzocht alle vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. ij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina .
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Commissie Mentale gezondheid en coronapandemie

Naam lid

prof.dr. Marit Sijbrandj

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

Hoogleraar Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
President-elect International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS).
Werkzaamheden: bestuur internationale vereniging voor professionals op het gebied van
psychotrauma (zie: www.istss.org). Onbetaald.!
Co-directeur World Health Organization Collaborating Center for Research and
Dissemination of Psychological Interventions, van de Vrije Universiteit Amsterdam. (zie:
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?Pre3y3+s7mka4cizfAf9PQ==). Formeel
samenwerkingsverband met WHO om onderzoek te doen naar effecten van interventies
voor psychische klachten, en richtlijnontwikkeling. Onbetaald.

2

Momenteel maak ik met een team internationale onderzoekers een overzicht en
samenvatting van de internationale wetenschappelijke literatuur op het gebied van COVID19 en mentale gezondheid. Hiervoor ontvangt de VU van de WHO een subsidie van 50.000
euro, waarvan de onderzoeksmedewerkers worden betaald die het project uitvoeren.

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:

x

Dienstverband bij een bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de

richtlijn zich op richt.
x
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een
belangenorganisatie. x Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of
opties). x
Eigendom van een patent of product.

Ik heb geen persoonlijke financiële belangen. Mijn inkomen bestaat volledig uit het salaris
dat aan mij wordt betaald door de VU. Een deel van mijn salaris wordt momenteel door de
VU doorbelast op externe onderzoeksfinanciering, zoals gespecificeerd onder 3 (namelijk
uit het SCALES-S project bij ZonMw en de EU Horizon2020 STRENGTHS en RESPOND
projecten).!

3

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

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)).

Inhoud onderzoek (titel, steekwoorden)

Rol als
projectleide
r
(ja/nee)

WHO

Umbrella Review naar COVID-19 en mental health

ja

EU Horizon2020

RESPOND: Reduceren mentale gezondheidsproblemen en ja
verbeteren veerkracht in COVID-19 pandemi

Financier

ZonMw GGZ
ZonMw GGZ
EU Horizon2020

Swedish Research
Council
Nuffic

Psychosociaal functioneren bij Syrische statushouders
(SCALES-S).
Ontwikkeling van een laag-intensieve psychologische
interventie (PM+) voor en door Eritrese vluchtelingen
STRENGTHS; Fostering responsive mental health care
systems in the Syrian refugee crisis
Refugee Minors and Integration (REMAIN)

Training Non-Specialists in Delivering Mental Health
Programs for Syrian Refugees in Jordan

ja
nee
ja

ja (in
consortium)
nee

4

ZonMw
Suicidepreventie

Targeting intrusive suicidal images and thoughts: towards a
new suicide prevention strategy in depressed patients

Stichting Nieuw Thuis
Rotterdam (SNTR)

Pilot study on the effect of Problem Management Plus in
Syrian refugees located in Rotterdam (afgesloten)

ja

ja

5

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:

x

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

x

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

x

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.

x

Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.

Geen.
Ik heb geen enkel belang bij welke uitkomst van het advies dan ook. Ik werk samen met de
WHO in een formeel (academisch) samenwerkingsverband, en met diverse andere
acdemische partners, maar in mijn mening of advies hoef ik met geen enkele van mijn
externe samenwerkingspartners rekening te houden.
Ik heb geen betrokkenheid bij vermarkting van interventies of trainingen of andere
producten die zouden kunnen voorkomen uit mijn onderzoek.
Mijn onderzoek is volledig onafhankelijk. Mijn universiteit accepteert nooit contracten
waarin deze academische vrijheid zou worden beperkt.

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

3 januari 2022

5

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Prof. dr. Marit Sijbrandij

Commissie

Mentale gezondheid en coronapandemie

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 11 januari 2022
Paraaf
Toelichting (optioneel)

7

Toelichting (optioneel)

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

7

