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 hij
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
‘insture n.
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 kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Beraadsgroep Gezondheidszorg (040)

Naam lid

Profdr. C.G. Figdor

Hoofdfunctie(s)
Graag Jbnctienaam en werkgever vermelden en bij meerdere fijn cties de omvang per functie
Radboudumc Hoogleraar Tumor Immunologie & Afdelingshoofd afdeling Tumor
Immunologie
-

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald of onbetaald zijn
Lid Board NKlAmsterdam alleen vergoeding reiskosten
Voozitter Commissie BVO KNAW alleen vergoeding reiskosten
Lid WR KIKA alleen vergoeding reiskosten
Lid RvT vergoeding tbv stichting ATK
-

-

-

-
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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 of de richtlijn zich op richt.
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).

n.v.t.

Persoonlijke relaties
Voorbeeld:
Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s)
die baat
kunnen hebben bil een bepaalde uitkomst van een advies.

n.v.t.

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Boeg beeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

n.v.t.

2

Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aati onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid, fondsen of industrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.

n.v.t.

Ke nnisvaloris atje
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kun 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.

zie pagina 6

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?
-

-

n.v.t.
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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

Datum

Insturen

U wordt verzochthet 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 pdfj. 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

dU
Commissie

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
eelname aan commissie onder vooivaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
4nm
uit de beraadslaging terugtrekt.
besluitvorming
Q LV 4*
fd V’c%L
LJ geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.
“

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.

Naam w.4.

rn c

Functie

Datum

c%Z./

‘

/

Paraaf

Toelichting (optioneej
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
Kennisvalorisatie
• Method and dedce for preventing imbalance during the separation and isolation of
blood or bone marrow components.
EC 93203254.3, 1994.
• Balancing of liquids in different compartments of a centrifuge.
NL, 1008210, Pending.
• CeIl Separation.
us 4,949,081, 1990.
• Melanoma assocl,afedpeptide analogues and vaccines against melanoma.
EC 96201 945.1, pending.
• Mammalian dendritic cel! chemokine reagents.
U S, 06n97,230, pending.
5A, 97/0990, pending
• Melanoma assocrafed antigenic polypeptide, epitopes thereof and vaccines against
melan oma.
EC 95200348.1
us 08/s88.852, 1998
Method for modulating the binding activity of a novel ICAM-? binding receptor on
sinusoidal endothelial cel/s in liver and lymph nodes.
Pending
Composition and method for modulating dendritic cel/-T interaction.
EC 99201204.7, 2000
EP/1 9.04.99/EPA 9920 1 204
us/20.01.00/usA 1 76924
AU 776317, 2004
Methods of using a Tacilitator of retroviral enty into cel/s.
U.S. Patent No. 6,391,567
• Antigen uptake receptor for Candida albicans on dendritic ceils.
PCT/IB 004661, 2003
wo 026326, 2004
US 60/412,599, pending
• Expression of DC S/GN by macrophages and methods of treating and diagnosing
rheumatoid arthritis.
PCT/IB 005181, 2003
wo 026909, 2004
US 60/412,624 pending
Immunomodulatory protein constructs with a helical polymeric backbone
11731332.0- 1453
PCT/EP2OI 1/06 1 559
wo 2012/004369 Al
Contrast agent and ifs use for imaging
EP12I 84562.2,2012
224 EPPo
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