Belangenverklaring
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke be"invloeding door belangenverstrengeling
In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beinvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onderstaandc verklaring in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren.
De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over
directe en indirectc bclangcn die kunnen leiden tot oneigenlijke be"invloeding. Bij de
beoordeling speelt mede een rot 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 allc vragen te beantwoorden. Is het gevraagde voor u niet van
toepassing, geef dat dan aan. Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u
gebruik maken van de ruimte op pagina 7.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

Commissies BVO (894) en Ethiek en Recht (043)

Naam lid

mr. dr., M.C. (Corrette) Ploem

Hoofdfunctie(s)

Graag functienaam en werf<Bever verme/den en bij meerdere functies de omvang per
functie.
UD gezondheidsrecht Amsterdam UMC

Nevenwerkzaamheden

Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaa/d of onbetaa/d
zijn.
Plaatsvervangend jurist-lid van de CCMO (vacatiegeld)
Lid Biobanktoetsingscommissie AMC (vacatiegeld)
Lid Scientific and Ethical Advisory Board van Program FP7-ACTION (onbetaald)
Buitengewoon lid Vereniging Klinische Genetica Nederland (onbetaald)
Lid VKGN-Werkgroep richtlijn 'lnformeren van familieleden bij erfelijke
aandoeningen' (vacatiegeld)
Lid Ethische Adviesraad Sanquin (vacatiegeld)
Lid Forum Biotechnologie en Genetica (onbetaald)
Lid stuurgroep 'ELSI Servicedesk' (onbetaald)
Lid NFU-werkgroep 'Privacy en onderzoek' (onbetaald)
lid redactie Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (onbetaald)
lid Steering Committee National Survey on Research Integrity project (onbetaald)
Lid klankbordgroep pilot familieleden informeren (onbetaald)
lid commissie Verantwoord Onderwijs met Menselijk Weefsel Amsterdam Skills Center

Persoonlijke financiele belangen
Hierbij gaat het om de vraag of (een bepaalde uitkomst van) het advies of de
richtlijn u op welke manier dan ook financieel voordeel kan opleveren.
Voorbeelden:
•
Dienstverband bij een bedrijfdat opereert op het gebied waar het advies/de
•
•
•

richtlijn zich op richt
Betaa/d adviseurschap in het bedrijfs/even ofbij een belangenorganisatie.
Directeftnanciele be/angen in een bedrijf(aande/en ofopties).
Eigendom van een patent of product

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.

Extern gefinancierd onderzoek
Hier gaat het om deeIna me 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.

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 tinancieel van aard is. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel
gewin of erkenning.
Voorbeelden:
lntellectuee/ ei9endom dat meer bekendheid krij9t door het werk van de
•
commissie.

•

Beschermin9 van de ei9en reputatie/positie, positie van de werk9ever of andere
belan9enor9anisaties of verwerven van erkennin9.

•

Bijzondere en unieke expertise op (dee/)9ebied waar het advies/richtlijn zich
op richt die mo9elijkheden biedt voor 'vermarktin9� Dit kan een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van or9anisatie en lo9istiek.

•

Boegbee/dfunctie bij een patienten- of beroepsor9anisatie.

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

