Belangenverklaring

behorend bij de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling
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.
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Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

Vaccinaties (066), MACovid19(078)
Constance Schultsz

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Arts-microbioloog, hoogleraar Global Health,
Afdeling Global Health en Afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam UMC, lokatie
AMC-Universiteit van Amsterdam

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
2019 - : Voorzitter stuurgroep publiek-private samenwerking AMR-Global. Dit is een
onbetaalde activiteit om samenwerking tussen publieke (academisch, NGO,
kenniscentra, etc.) en private (met name SMEs) partijen te bevorderen met als doel het
gezamenlijk uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
antibioticaresistentie, met specifieke aandacht voor lage- en middeninkomenslanden.
AMR-Global is een van de publiek-private samenwerkingen die is opgenomen in de
2020-2023 Kennis en Innovatie Agenda van Health Holland (Missie I).
https://www.health-holland.com/partnerships/amr-global.
2019 - : Lid Kernteam cluster Gezondheidsbescherming, ZONMW. Dit is een onbetaalde
adviesfunctie op persoonlijke titel.
2018 - : Lid Scientific Advisory Board, EU Joint Programming Initiative-Antimicrobial
Resistance (JPI-AMR). Dit is een onbetaalde adviesfunctie op persoonlijke titel.
2016 - : Lid Executive Board Amsterdam Institute for Global Health and Development.
AIGHD is een stichting waarin onderzoek, onderwijs en advisering op het gebied van
Global Health samenkomen in een samenwerking tussen de Faculteit der Geneeskunde
en de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam en de School of Business & Economics van de Vrije Universiteit. Ik vervul
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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.
Ik heb geen persoonlijke financiële belangen.

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.

Mijn echtgenoot (Prof Menno de Jong) is hoofd van de Afdeling Medische
Microbiologie van de Amsterdam UMC. Deze afdeling huisvest de Nationale
Referentielaboratoria voor Bacteriële meningitis, Leptospirosen en Chlamydia. Hij is
lid van de Richtlijncommisie Behandeling van influenza van de FMS. Hij is tevens lid
van het RIVM-CIB outbreak management team (OMT) voor COVID-19. Hij heeft
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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.

2017 – 2021 HECTOR consortium on host restriction of Escherichia coli. JPI-AMR
(ZONMW). Coordinator (Euro 350,000, total award 1.8M).
2017 – 2021 PIGSs consortium on prevention of Streptococcus suis infections.
EU-H2020; Co-applicant (Euro 350,000, total award 5M).
2019-2021 SONAR-GLOBAL, Social Sciences for Emerging Infectious Disease
preparedness. EU-H2020; Co-applicant (Euro 250,000, total award 3M)
2020 - 2024 VEO, Versatile Emerging infectious disease Observatory. EU-H2020;
co-applicant, Executive board member (Euro 389,000, total award 15M)
2020 - 2024 CANVAS, Broadly protective glycoconjugate vaccines targeting major
animal and zoonotic Gram-positive pathogens; TKI LS&H. Co-applicant (Euro
130,000, total award 525K)
2020 - 2023 OASIS, One Health AMR Surveillance through Innovative Sampling.
JPI-AMR (ZONMW). Co-applicant (Euro 420,000, total award 1.5M)
2020 - 2023 MAGICIAN, Modelling Approaches to Guide Intelligent surveillance for
the sustainable Introduction of novel ANtibiotics. JPI-AMR (ZONMW). Co-applicant
and Principal Investigator. (Euro 299,000, total award 780K)

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.

Sociale wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, die net als ik
interdisciplinair onderzoek doen bij het AIGHD, werken aan "vaccine hesitancy".
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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?

AIGHD coordineert het INDIGO project (https://cordis.europa.eu/project/id/874653)
ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe influenza vaccins. Ik ben daar zelf niet
direct bij betrokken.

Ondergetekende
I.

II.
III.

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

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

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

Handtekening beoogd commissielid

Datum

11 december 2020
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Constance Schultsz

Commissies

Vaccinaties (066), MACovid19(078)

V

geen belemmeringen voor deelname aan de commissie.

deelname aan commissies onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadslaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming over influenza.
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: Prof.dr. B.J. Kullberg; Mr. M. Stupar
Functie: Voorzitter Gezondheidsraad; Algemeen Secretaris Gezondheidsraad
Datum: 15 december 2020

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

2019 - : Voorzitter stuurgroep publiek-private samenwerking AMR-Global. Dit is een
onbetaalde activiteit om samenwerking tussen publieke (academisch, NGO,
kenniscentra, etc.) en private (met name SMEs) partijen te bevorderen met als doel
het gezamenlijk uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van antibioticaresistentie, met specifieke aandacht voor lage- en
middeninkomenslanden. AMR-Global is een van de publiek-private samenwerkingen
die is opgenomen in de 2020-2023 Kennis en Innovatie Agenda van Health Holland
(Missie I). https://www.health-holland.com/partnerships/amr-global.
2019 - : Lid Kernteam cluster Gezondheidsbescherming, ZONMW. Dit is een
onbetaalde adviesfunctie op persoonlijke titel.
2018 - : Lid Scientific Advisory Board, EU Joint Programming Initiative-Antimicrobial
Resistance (JPI-AMR). Dit is een onbetaalde adviesfunctie op persoonlijke titel.
2016 - : Lid Executive Board Amsterdam Institute for Global Health and Development.
AIGHD is een stichting waarin onderzoek, onderwijs en advisering op het gebied van
Global Health samenkomen in een samenwerking tussen de Faculteit der
Geneeskunde en de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam en de School of Business & Economics van de Vrije
Universiteit. Ik vervul deze positie vanuit mijn functie bij de afdeling Global Health van
de Amsterdam UMC.
Persoonlijke relaties
Mijn echtgenoot (Prof Menno de Jong) is hoofd van de Afdeling Medische
Microbiologie van de Amsterdam UMC. Deze afdeling huisvest de Nationale
Referentielaboratoria voor Bacteriële meningitis, Leptospirosen en Chlamydia. Hij is
lid van de Richtlijncommisie Behandeling van influenza van de FMS. Hij is tevens lid
van het RIVM-CIB outbreak management team (OMT) voor COVID-19. Hij heeft
betaalde adviesfuncties op het gebied van de behandeling en preventie van influenza
en is lid van de DSMB van een aantal klinische trials naar de behandeling van
influenza.
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