B elangenverklaring
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 kunt
u gebruik maken van de ruimte op pagina 6.
Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens
Commissie

Commissie Alcohol en hersenen (053)

Naam lid

Prof. dr. J.Oosterlaan

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang perfunctie
1. Hoogleraar en directeur Follow Me- follow-up centrum kindergeneeskunde, Emma
Kinderziekenhuis AMC en Kindergeneeskunde VUmc; 2. Hoogleraar pediatrische
neuropsychologie, sectie Klinische Neuropsychologie, hoofd Child Study Center
Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn
Geen
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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
Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).
Niet van toepassing

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

Reputatiemanagement
Voorbeelden:
Deelname aan een (onbetaalde) commissie om de eigeI reputatie/positie, positie van de
werkgever of andere belangenorganisaties te beschermen of om erkenning te verwerven.
Bôegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.
Niet van toepassing
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Extern gefinancierd onderzoek
Voorbeeld:
Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek
Investigator initiated grants farmaceutische industrie:
Shire pharmaceuticals Investigator Initiated Grant, 2011. Effects of methylphenidate on
the ADHD children’s academic activity and related constructs: A randomised placebo
controlled trial. Principal investigator. Lopend onderzoek.
Shire pharmaceuticals, 2007. Genetics and clinical features of substance use disorders
in Europe. Co-applicant and investgator. Afgesloten onderzoek.
Eli Lilly and company, 2005. Dystract project: A pilot, randomized, double-blind,
crossover comparison of atomoxetine hydrochioride and placebo in child outpatients with
Attention-DeficitlHyperactivity Disorder and reading Disorder. Co-applicant and
-

-

-
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Kennisvalorisatie
Voorbeelden:
Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies of de 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, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.
Eigendom van een patent van een product.

Royalty betalingen voor vragenlijsten voor diagnostiek psychopathologie bij kinderen en
jeugdigen:
Oosterlaan, J., Baeyens, D., Scheres, A., Antrop, 1., Roeyers, H., Sergeant, J. A.
(2008). Handleiding bij de Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen van 6 tot en
met 16 jaar (VvGK6-16). Amsterdam, The Netherlands: Harcourt Test Publishers.
Oosterlaan, J. & Prins, P. J. M. (2012). Vragenlijst voor angst bij kinderen van 4 tot en
met 12 jaar (VAK4-12). Amsterdam: Pearson Assessment. & Information.
Smidts, D. P. & Oosterlaan, J. (2007). Handleiding bij Gedragsvragenlijst voor Kleuters
(GvK). Amsterdam, The Netherlands: Harcourt Test Publishers.
-

-

-

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.
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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

Handtekening beoogd lid
Datum

1-2-2017

Insturen

13 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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deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene zich bij behandeling en
besluitvorming van dossier .[n.aatirj uit de beraadsiaging terugtrekt.

geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op
oneigenlijke beïnvloeding.
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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
Functie

Datum

Paraaf
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Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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