f3 elangenverklari ng
behorend hij dc Code ter voorkoming van oneigenlijke heinvineding door bclarigeiivii strengeling

Iii het kader viii de Code tci voorkoming van onci enlijke btnivloeding iloor
hel ig,elivcrsti engeling worili alle beoogd betrokkenen hij de totstandkoming ‘an
WeiensclmpptIijke adviesreppui ten en richihjntn voor de geznndheitlszoig in
NedLi kind gevraagd otidersteande verklaring in te vullen, te niidei tekenen en te
rein r ii er en.

1 te verklaring lievai vragen over uw huidige werkkri ig en neventu iicii S en over
di ei te en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beinvleeding. tij di’
beoordeling speelt mede een nl ofdu schijn van heliiieenverstrengclmg kan
ontsLimn. l)at ken nuii1ijk zowel hsi badigend zijn vooi liet gezag van liet advies ol
di’ richtlijn als voor uw eigen reputatie. ,\ls ii twijleli of ci een lwpiilde ;ittiliatie mud
omelden, vraagt u zich dan al hoe deze op liet algemene publiek zou overkomen.
Uitgebreidere toelichting is te vi iden in de Code.

verloi it alle vragen te beoiiwooi dcii. Is hei gevi magde voor u niet viii
toepassing, geel dat dan man, Bij gebrek aan involmuimte in de tiksivakicen kunt u
gebruik maken van dc ruimte op pagin,m 7.
II ivuitli

let lorotolier zal na beoordeling openbaar isorilen gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

HPV 055

Naam lid

Dr. M.J. Kagie

1 loofdfunctie(s)
Grciogfunctienaam en werkçjever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
funcrie.
Gynaecoloog Haaglanden Medisch centrum, in MSB verband

Neven werkzaam bede ii

Graag kort per functie cle werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
Zij!?.

1 .Opleider gynaecologen onderdeel van functie, vacatiegeld naar maatschap
Hoofdverantwoordelijke voor de opleiding op lokatie HMC
2.Voorzitter Centrale opleidingscommissie, vacatiegeld naar maatschap,
Verantwoordelijk voor alle upledingen in het HMC.
3.Voorzitter NTG, Netwerk Tumorgroep gynaecologische tumoren Regio West,
onbezoldigd. Coordineren, initieren van gynaecologisch oncologische samenwerking in
de regio.
4.Opleider verpleegkundig specialist oncologsiche gynaecologie, vacatiegeld naar
maatschap. Verantwoordelijk op lokatie voor de opleiding tot verpleegkundig specialist
5.Lid wetenschappelijke raad Schellekens congressen, onbezoldigd .Mede
verantwoordelijk voor wetenschappelijke inhoud Schellekens activiteiten
6 Lid programma commissie AYA, adolescents and Young adults with cancer,
onbezoldigd. Medeverantwoordlijk voor programma AVA congressen.

Persoonlijke financiële belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn ii op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijf dat opereert up het ,çjc’bied waar het advies/de
richtlijn zich op rich t.
•
Betaald adviseurschap in het bedrijf.çlcven of bij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
•
Eigendom van een patent of product.
Heb ik niet

Persoonlijke relaties
Zijn er mensen uit uw directe omgeving die haat kunnen hebben bij een bepaalde
uitkomst van het advies? Denk bijvoorbeeld aan eerstegraads Familieleden, partner,
vrienden en naaste collega’s,
Die zijn er niet

j

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

Geen

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

Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van cle
corn missie,

•

Beschermiîcj von de eigen 1-eputotie/positie, positie
belangenorganisaties of verwerven van erkenning.

•

Bijzondere en unieke expertise op (deel]gebiecl waor het advies/richtlijn zich
op richt die mogelijkheden biedt voor ‘vermarktiitq Dit kun een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

•

Boeg beeldfunctie bij een patiënten of beroepsorganisatie.
-

Niet

van

de werkgever of ondere

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

Geen

Ondergetekende
1.

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

II.

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

III

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