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

Voeding, werkgroepen: diabetes, HVZ, Nutri-Score
Kirsten A.C. Berk

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Postdoc onderzoeker afdeling Dietetiek, Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC,
Rotterdam (0,44 fte)
Dietist diabetesteam/leefstijlpoli, afdeling Dietetiek, Inwendige Geneeskunde, Erasmus
MC, Rotterdam (0,44 fte)
Docent deeltijdopleiding Voeding en Dietetiek Haagse Hogeschool (0,1 fte)

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
- Invited speaker op diverse congressen/nascholingen over voeding en obesitas/diabetes,
oa via PitActief, DCN, Health Investment (Nationale Diabetes Congres), Olio
communications (Nationale Obesitas Congres), DESG (betaald).
- Associate editor Clinical Nutrition ESPEN (onbetaald)
- Co-auteur kinderboek: Berk KA, Houweling B, Kleefstra N: 'Etenstijd' ISBN
9789082491418| publisher Uitgeverij Langerhans (onbetaald)
- Begeleidingscommissie wetenschapswinkel WUR (betaald)
- Commissielid Platform VoedingNederland (onbetaald)
- Commissielid 'voeding en leefstijl in geneeskunde curriculum' (Erasmus MC en Platform
VN) (onbetaald)
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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.
Geen

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.
Geen
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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.

- 2021-2024 NWO-ZonMW 'Dietetics, building the future' programma Paramedische Zorg
- 2021-2023: Stichting Achmea Gezondheidszorg 'innovatieve leefstijlbehandeling voor
mensen met diabetes type 2' (onderzoek naar Mediterraan, energiebeperkt dieet met en
zonder tijdsrestrictie (eTRF))
-2020-2021: NWO take-off 1 haalbaarheidssubsidie 'U-diet project' (ontwikkeling van
dieet-app voor mensen met type 2 diabetes, gericht op het verhogen van compliance met
diverse dieten vanuit de NDF voedingsrichtlijn)
-2020-2024: Cambridge Weight Plan B.V.: sponsoring van de dieetproducten nodig voor
de E-DIET trial (een onderzoek naar de effectiviteit van de U-diet app ten opzichte van de
usual care dieetbehandeling.)
-2019-2020: SoFoKleS Sociaal Fonds Kennis Sector 'Gezond pres(en)teren:
nudgingsacties in bedrijfsrestaurants Erasmus MC' (gericht op het verbeteren van
gezonde voedingskeuzes door medewerkers van het EMC)
-2014-2019: Masquelliers' OPC 'Use of monomeric and oligomeric flavanols in the dietary
management of patients with type 2 diabetes and microalbuminuria (FLAVA trial)' (een
(negatieve) studie naar de effecten van flavanolen op de nierfunctie van mensen met
diabetes.)

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.

In een gezamenlijk project met NWO en het Diabetesfonds is de U-diet dieet-app
ontwikkeld, waarmee mensen met type 2 diabetes en overgewicht door hun dietist
begeleid kunnen worden. De app is gericht op het geven van informatie over diverse
evidence based dieten (vanuit de NDF voedingsrichtlijn), het monitoren van progressie,
doelen stellen en het motiveren van patienten tussen de face-to-face afspraken met de
dietist door. Zij krijgen onder andere motiverende berichten, beweegchallenges, en
chat-optie met de dietist en lotgenoten. Op dit moment is een start-up opgericht:
Metabolic Balance Sciences, waar ik persoonlijk niet bij betrokken ben. Deze start-up
heeft een licensie-overeenkomst met het Erasmus MC en eventuele inkomsten zullen
voor een deel naar het Erasmus MC gaan (waar eventueel verder onderzoek mee
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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.

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

22-12-2021
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Kirsten A.C. Berk

Commissie

Voeding, werkgroepen: diabetes, HVZ, Nutri-Score

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

Prof. dr. J.M. Geleijnse; Mr. M. Stupar
Functie

Vicevoorzitter Gezondheidsraad; Algemeen Secretaris Gezondheidsraad.
Datum

Getekend door het bestuur op 11 januari 2022.
Paraaf
Toelichting (optioneel)

* dat betrokkene actief melding maakt van belangen (zoals vermeld bij extern gefinancierd
onderzoek, met name wat betreft Cambridge en Masquelliers) als in een vergadering
onderwerpen aan de orde zijn waarbij deze belangen een rol kunnen spelen. De
commissievoorzitter bepaalt, desgewenst in overleg met het bestuur van de
Gezondheidsraad, of de betreffende belangen gevolgen hebben voor de positie van
betrokkene bij het betreffende adviesproces.
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
Volledige tekst intellectuele belangen en reputatie:

In een gezamenlijk project met NWO en het Diabetesfonds is de U-diet dieet-app
ontwikkeld, waarmee mensen met type 2 diabetes en overgewicht door hun dietist
begeleid kunnen worden. De app is gericht op het geven van informatie over diverse
evidence based dieten (vanuit de NDF voedingsrichtlijn), het monitoren van progressie,
doelen stellen en het motiveren van patienten tussen de face-to-face afspraken met de
dietist door. Zij krijgen onder andere motiverende berichten, beweegchallenges, en
chat-optie met de dietist en lotgenoten. Op dit moment is een start-up opgericht:
Metabolic Balance Sciences, waar ik persoonlijk niet bij betrokken ben. Deze start-up
heeft een licensie-overeenkomst met het Erasmus MC en eventuele inkomsten zullen
voor een deel naar het Erasmus MC gaan (waar eventueel verder onderzoek mee
gefinancieerd kan worden). Binnen het E-DIET onderzoek doe ik onderzoek naar de
effectiviteit van de U-diet app. Dit onderzoek is gefinancieerd door het Erasmus MC zelf
(doelmatigheidsonderzoek). Er zijn geen partners vanuit de voedingsindustrie betrokken
bij dit project. Partners zijn het Diabetes Fonds en IT bedrijf 3PO.
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