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In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door 
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van 
wetenschappelijke adviesrapporten en richtlijnen voor de gezondheidszorg in 
Nederland gevraagd onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te 
retourneren.

De verklaring bevat vragen over uw huidige werkkring en nevenfuncties en over 
directe en indirecte belangen die kunnen leiden tot oneigenlijke beïnvloeding. Bij de 
beoordeling speelt mede een rol 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 alle 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. 

Belangenverklaring 
behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling 
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Persoonlijke gegevens aanvrager 

Commissie 

Naam lid 

Hoofdfunctie(s) 

Graag functienaam  en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per

functie.

Nevenwerkzaamheden 

Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald 
zijn. 
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Persoonlijke financiële 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 bedrijf dat opereert op het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op richt.

 Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven of bij een belangenorganisatie.
 Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen of opties).
 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. 
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Extern gefinancierd onderzoek 

Hier gaat het om deelname 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 financieel van aard is. Denk bijvoorbeeld aan intellectueel 
gewin of erkenning.  

Voorbeelden: 

 Intellectueel eigendom dat meer bekendheid krijgt door het werk van de

commissie.

 Bescherming van de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever of andere

belangenorganisaties of verwerven van erkenning.

 Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/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, of vernieuwde aanpak van organisatie en logistiek.

 Boegbeeldfunctie bij een patiënten- of beroepsorganisatie.
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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? 

Ondergetekende 

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

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

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

Handtekening beoogd commissielid 

Datum 



Ovet �ge bclaHgen 

Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend 
worden u, uw omgeving of de organîsatie ln verlegenheid kunnen brengen? 

0Pdt.'rgetekcnde 

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

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

111. Verklaart het direct te zullen melden indien er tussentijds sprake is
Jzigi in de gemelde belangen. 

2020-05-25 

5 



6 

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie) 

Naam lid 

Paraaf 

Toelichting (optioneel) 

Commissie 

geen belemmeringen voor deelname aan commissie. 

deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit 
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, namelijk 

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.

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

Naam mr. M. Stupar

Functie Algemeen secretaris a.i. 

Datum 24 juni 2020
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel) 


	Naamloos

	Nevenwerkzaamheden: Lid medisch Adviesraad Ehlers Danlos syndroomLid medisch Advies raad Osteogenesis ImperfectaLid medisch Advies raad Marfan syndroomVoorzitter Wetenschappelijke advies raad NvFK (kinderfysiotherapie)alles onbetaald
	Hoofdfunctie(s): Kernlector primus interpares (onderzoeksdirecteur) Faculteit Gezondheid, Centre of Expertise Urban Vitality, Hogeschool van Amsterdam, AmsterdamBijzonder Hoogleraar Kinderfysiotherapie, Universiteit van Amsterdam, afdeling Revalidatiegeneeskunde en Kindergeneeskunde,  Amsterdam UMC (AMC). Amsterdam
	Persoonlijke relaties: nee
	Persoonlijke financiële belangen: geen voordeel
	Intellectuele belangen en reputatie: geen intellectuele belangen
	Extern gefinancierd onderzoek: • 2013-2017: NWO subsidie (132K €) hoofdaanvrager• 2013-2018: NWO subsidie (132K €) hoofdaanvrager• 2013-2018: NWO subsidie (132K €) hoofdaanvrager• 2013-2018: Vitale Amsterdamse ouderen in de stad (VITAMINE), Urban Vitality, HvA (500K €) • 2014-2016: HIPPER, Thuisrevalidatie met sensortechnologie voor ouderen na een heupoperatie. Raak Publiek, (300K €, inclusief 70K matching)• 2015-2020: NWO subsidie docent-promovendus (132K €) hoofdaanvrager• 2015-2016: Functioneel trainen met digitale ondersteuning Fonds Nuts Ohra (50K €) • 2016-2021: NWO subsidie docent-promovendus (132K €) hoofdaanvrager• 2016-2018: Bewegingsregistratie en Analyse voor Valrisicoschatting bij Ouderen Bravo onderzoek Raak MKB (450K €, inclusief 125K matching)• 2017-2018: SIMBA, Asthma bij kinderen, Raak Publiek (350K € , inclusief 100K matching)• 2016-2021: Follow Me, een interdisciplinaire studie naar collageen ziektes Marfan en EDS Raak Pro  (1000K €, inclusief 300K matching) hoofdaanvrager• 2016-2018: Beter Bewegen, zorgvernieuwingsaanvraag AMC  (215K €) • 2016-2018: Loopband voor IC, zorgvernieuwingsaanvraag AMC (145K €) • 2017-2019: ProMIO, een voeding en beweeginterventie voor migranten ouderen Raak MKB, (350 K € inclusief 70K matching)• 2017-2021: PROINTENS, herstel van ondervoede ouderen in het ziekenhuis en thuis, ondersteund door de eerste lijn, met een bewegings- en voedingsprogramma Raak Pro, (1000K €, inclusief 300K matching)• 2017-2025: Mensen in beweging: Sia Raak SPRONG aanvraag, (2000K € inclusief 300K matching)• 2018: NWO subsidie, kwetsbare ouderen (178K €) hoofdaanvrager• 2018: Raak Publiek "Rehabilitation After Critical Illness and Hospital Discharge" (acronym: the REACH study) (350K € waarvan 70K matching)• 2019: E TOP; Urban Vitality seed money (25K €) hoofdaanvrager• 2020: WAR aanvraag kindergeneeskunde (22K €) hoofdaanvrager• 2020: E-TOP RAAK MKB (450K €) hoofdaanvrager in te dienen• 2020: Hartekind aanvraag (600K €)• 2020: subsidie Revalidatiegeneeskunde  (10K €) hoofdaanvrager• 2019-2022: subsidie NVFK (30K €) hoofdaanvrager
	Overige belangen: nee
	Handtekening beoogd commissielid: 
	Naam lid: Raoul Engelbert
	Commissie: Commissie Beweegadvies 0-4 jarigen (075) 
	Andere voorwaarde: 
	Naam: Prof.dr. J.M. Geleijnse
	Functie: Vicevoorzitter
	Datum: 23 juni 2020
	Paraaf: 
	Toelichting: 
	Thema: 
	Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel): Extern gefinancierd onderzoek• 2013-2017: NWO subsidie (132K €) hoofdaanvrager• 2013-2018: NWO subsidie (132K €) hoofdaanvrager• 2013-2018: NWO subsidie (132K €) hoofdaanvrager• 2013-2018: Vitale Amsterdamse ouderen in de stad (VITAMINE), Urban Vitality, HvA (500K €) • 2014-2016: HIPPER, Thuisrevalidatie met sensortechnologie voor ouderen na een heupoperatie. Raak Publiek, (300K €, inclusief 70K matching)• 2015-2020: NWO subsidie docent-promovendus (132K €) hoofdaanvrager• 2015-2016: Functioneel trainen met digitale ondersteuning Fonds Nuts Ohra (50K €) • 2016-2021: NWO subsidie docent-promovendus (132K €) hoofdaanvrager• 2016-2018: Bewegingsregistratie en Analyse voor Valrisicoschatting bij Ouderen Bravo onderzoek Raak MKB (450K €, inclusief 125K matching)• 2017-2018: SIMBA, Asthma bij kinderen, Raak Publiek (350K € , inclusief 100K matching)• 2016-2021: Follow Me, een interdisciplinaire studie naar collageen ziektes Marfan en EDS Raak Pro  (1000K €, inclusief 300K matching) hoofdaanvrager• 2016-2018: Beter Bewegen, zorgvernieuwingsaanvraag AMC  (215K €) • 2016-2018: Loopband voor IC, zorgvernieuwingsaanvraag AMC (145K €) • 2017-2019: ProMIO, een voeding en beweeginterventie voor migranten ouderen Raak MKB, (350 K € inclusief 70K matching)• 2017-2021: PROINTENS, herstel van ondervoede ouderen in het ziekenhuis en thuis, ondersteund door de eerste lijn, met een bewegings- en voedingsprogramma Raak Pro, (1000K €, inclusief 300K matching)• 2017-2025: Mensen in beweging: Sia Raak SPRONG aanvraag, (2000K € inclusief 300K matching)• 2018: NWO subsidie, kwetsbare ouderen (178K €) hoofdaanvrager• 2018: Raak Publiek "Rehabilitation After Critical Illness and Hospital Discharge" (acronym: the REACH study) (350K € waarvan 70K matching)• 2019: E TOP; Urban Vitality seed money (25K €) hoofdaanvrager• 2020: WAR aanvraag kindergeneeskunde (22K €) hoofdaanvrager• 2020: E-TOP RAAK MKB (450K €) hoofdaanvrager in te dienen• 2020: Hartekind aanvraag (600K €)• 2020: subsidie Revalidatiegeneeskunde  (10K €) hoofdaanvrager• 2019-2022: subsidie NVFK (30K €) hoofdaanvrager
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