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 en Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen

Prof. dr. C.D.A. Stehouwer

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Hoogleraar-afdelingshoofd lnterne Geneeskunde, Maastricht Universitair Medisch
Centrum+, Maastricht

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Stichting
-ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek lnwendige
Geneeskunde: voorzitter; onbetaald
-Jules Coenegracht; bestuurslid; onbetaald
-de drie lichten; voorzitter; onbetaald
-diabetesplatform nederland; voorzitter; onbetaald
Leerboek lnterne Geneeskunde, hoofdredacteur; betaaid (royalties)
Lid, bestuur European Association for the Study of Diabetes (onbetaald)
Lid, bestuur (Europese) Biomedical Alliance (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.
2020 als 2018
2019 als 2018
2018 consultancy op gebied van diabetes en hartvaatziekten: MSD; Novo Nordisk;
AstraZeneca · Boerhringer-lngelheim
• 2017 consultancy op gebIed van diabetes en hartvaatziekten: Astra-Zeneca BV;
Novo Nordisk BV; Bayer
• 2016 geen consultancy
• 2015 consultancy diabetes en hartvaatziekten: Boehringer lngelheim BV; Navo
Nordisk
BV; MSD
alle bovenstaande consultancies zijn incidenteel

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.
Geen.

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.

Geen.
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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?
Nee.

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

28.02.2021
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Prof. dr. C.D.A. Stehouwer

Commissie

Voeding en Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen

geen belemmeringen voor deelname aan commissie.

V

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 zie hieronder *)
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 bestuur op 18 mei 2021
28.02.2021

Paraaf:

Toelichting (optioneel)
*) deelname aan de commissie Voeding (042) en de ad hoc commissie
Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen (060-1) onder voorwaarde dat de
betrokken actief melding maakt van belangen (zoals vermeld bij persoonlijke
financiële belangen), als in een vergadering onderwerpen aan de orde zijn waarbij
deze een rol kunnen spelen. De voorzitter bepaalt, desgewenst in overleg met het
bestuur van de Gezondheidsraad, of de betreffende belangen gevolgen hebben voor
de positie van de betrokkene bij het betreffende adviesproces.
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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