Belangenverklaring
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de
Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl), wordt alle beoogd betrokkenen bij
de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen
gevraagd onderstaande verklaring digitaal in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren. Bijzonderheden over het retourneren vindt u op pagina 4·, bij
'insturen'.
Let op: Alle invulvelden, tot en met pagina 4, zijn verplicht. Zijn er geen
nevenwerkzaamheden, financiële of andere belangen te melden, dan graag
invullen dat u deze niet heeft. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunl
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.

Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Elektromagnetische velden (673)

Naam lid

Dr. M.M. Paulides

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per functie
Wetenschappelijk directeur C3Te, Technische Universiteit Eindhoven, NL (50%)
Universitair Hoofd Docent, Technische Universiteit Eindhoven, NL (30%)
Universitair Hoofd Docent, Erasmus MC Kanker Instituut (gastaanstelling)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
- Lid van de WHO en ICNIRP (www.icnirp.org) Scientific Expert Group op het gebied van
HF velden.
- Sensius BV (start-up in hyperthermie therapie), Mede-oprichter en adviseur medische
fysica (5% belang in aandelen zonder stemrecht, Betaalde consultancy
werkzaamheden).
- Wetenschappelijk leider van het Netherlands Antenna Research Framework (NARF):
een strategisch onderzoeksgebied binnen het Netherlands lnstitute for Research on ICT
(NIRICT: http://www.3tu.nl/nirict/en/)
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Beschrijving van relaties en belangen
Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf'Transparantie in relaties en belangen'
van de Code.

Persoonlijke financiële belangen
Voorbeelden:
Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijf opereert op het gebied waar
het advies ofde richtlijn zich op richt.
Directefi11a11ciële belangen in een bedrijf(aandelen ofopties).
- Sensius BV (start-up in EMF hyperthermie therapie), Mede-oprichter en adviseur
medische fysica (5% belang in aandelen zonder stemrecht, ivm Erasmus MC regels voor
belangenverstrengeling, Betaalde consultancy werkzaamheden).

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgevin,q (zoals familieleden, partner; vrienden, naaste collega's) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.
Dr. J.J.H. Paulides (relatie: broer): Directeur Advanced Electromagnetics, Producent en
distributeur van elektrische motoren en actuatoren.
Dhr. J.H. Paulides (relatie: vader): Directeur Paulides BV, Producent en distributeur van
gelijkstroommotoren.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie 0111 de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever ofandere belangenorga11isaties te beschermen of0111 erkenning te verwerven.
Boegbeeld/unctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.
nvt
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Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-Joverheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.
- Interne onderzoeksproject (STO) van Genera! Electric (MRI fabrikant) Global Research,
45.000 euro.
- 20.000 euro (In cash) en 55.000 euro (in kind) bijdrage door Philips Research, Sensius
BV en Sennewald Medizintechnik voor STW-KWF project op het gebied van MRI
gestuurde hyperthermie. Pl=TU Eindhoven.

Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (dee/Jgebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor 'vermarlcting'. Dit /can een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, of vernieuwde aanpak van organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.
- MRI gestuurde hyperthermie
- PCT/NL2010/050569: "A hyperthermia system and a method for generating a focused
three-dimensional RF field", GC van Rhoon, MM Paulldes, JF Bakker, RA Roskam.

Overige belangen
Zijn er voor het overige bij u ofin uw omgeving nog belangen die - als ze bekend worden - u,
uw omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
nvt
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Ondertekening
1.

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

II.

Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;

III.

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

IV.

Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen

( landtekening beoogd lid

') 2 - ) Q

C)

·-· 2. () (

,y

Datum

{nStUren /

U wordt verzocht het digitaal ingevulde formulier te printen, te ondertekenen en in te scannen,
en het document vervolgens per e-mail te sturen naar verklaringen@gr.nl.

Bewaar het ingevulde exemplaar ook voor uw eigen archief (het originele bestand
bewaart u door te klikken op bestand/opslaan pdf). Indien er in de toekomst
wijzigingen zijn, dan kunt u het formulier eenvoudig aanpassen en opnieuw mailen
naar de Gezondheidsraad.
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Oordeel leiding Gezondheidsraad
Naam beoogd lid
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D

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

11]1"deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene �bij behandelin� en

D
D

t:��� ::; t,s��
i1

1

�a�

�t,..-<:
t�4���t:1�:r �z�;�
✓�

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op � C<'e- - V'2
oneigenlijke beïnvloeding.
o v'<v'" .e.,v,t,u,t"(.L&l, lcvl-j: f,/'�

r,f

geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng vi;;!w� e�1�rc1"�
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van hel
dossie1:

(0.FLGl\,,�

Naam

lj�Cr

Functie
Datum

/Jy(J_ !I) .

1JJ

,-

1( - /

tJ'

1

6

2

Paraaf
Toel ichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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