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.

1

Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie
Naam lid

Commissie Mentale gezondheid en coronapandemie

prof.dr. Marit Sijbrandij

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per
functie.
Hoogleraar Klinische Psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam

Nevenwerkzaamheden
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.
Vice-president International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS).
Werkzaamheden: bestuur internationale vereniging voor professionals op het gebied van
psychotrauma (zie: www.istss.org). Onbetaald.
Co-directeur World Health Organization Collaborating Center for Research and
Dissemination of Psychological Interventions, van de Vrije Universiteit Amsterdam. (zie:
https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?Pre3y3+s7mka4cizfAf9PQ==). Formeel
samenwerkingsverband met WHO om onderzoek te doen naar effecten van interventies
voor psychische klachten, en richtlijnontwikkeling. Onbetaald.

2

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 financiele belangen. Mijn inkomen bestaat volledig uit het salaris
dat aan mij wordt betaald door de VU. Een deel van mijn salaris wordt momenteel door de
VU doorbelast op externe onderzoeksfinanciering, zoals gespecificeerd onder 3 (namelijk
uit het SCALES-S project bij ZonMw en de EU Horizon2020 STRENGTHS en RESPOND
projecten).

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.

Nee

3

Extern gefinancierd onderzoek

Hier gaat het om deelname aan onderzoek dat wordt gefinancierd door (semi)overheid,
fondsen of industrie, tot 3 jaar terug. Lever voor elk onderzoek de gevraagde informatie aan
in de onderstaande tabel. Mocht u niet voldoende ruimte hebben in de tabel, dan kunt u
aanvullen op de laatste pagina van dit formulier (bij Nadere toelichting relaties en belangen
(optioneel)).

Financier

Rol als
projectleider
(ja/nee)

Inhoud onderzoek (titel, steekwoorden)

EU Horizon2020

RESPOND: Reduceren mentale gezondheidsproblemen en ja
verbeteren veerkracht in COVID-19 pandemi

ZonMw GGZ

Psychosociaal functioneren bij Syrische statushouders
(SCALES-S).

ja

ZonMw GGZ

Ontwikkeling van een laag-intensieve psychologische
interventie (PM+) voor en door Eritrese vluchtelingen

nee

EU Horizon2020

STRENGTHS; Fostering responsive mental health care
systems in the Syrian refugee crisis

ja

Swedish Research
Council

Refugee Minors and Integration (REMAIN)

ja (in
consortium)

Nuffic

Training Non-Specialists in Delivering Mental Health
Programs for Syrian Refugees in Jordan

nee

ZonMw
Suicidepreventie

Targeting intrusive suicidal images and thoughts: towards a ja
new suicide prevention strategy in depressed patients

Stichting Nieuw Thuis Pilot study on the effect of Problem Management Plus in
Rotterdam (SNTR)
Syrian refugees located in Rotterdam (afgesloten)

ja

4

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.
Ik heb geen enkel belang bij welke uitkomst van het advies dan ook. Ik werk samen met de
WHO in een formeel (academisch) samenwerkingsverband, en met diverse andere
acdemische partners, maar in mijn mening of advies hoef ik met geen enkele van mijn
externe samenwerkingspartners rekening te houden.
Ik heb geen betrokkenheid bij vermarkting van interventies of trainingen of andere
producten die zouden kunnen voorkomen uit mijn onderzoek.
Mijn onderzoek is volledig onafhankelijk. Mijn universiteit accepteert nooit contracten
waarin deze academische vrijheid zou worden beperkt.

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

25 juli 2021

Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid

Prof. dr. Marit Sijbrandij

Commissie

084 Mentale gezondheid na corona pandemie

✔

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. B.J. Kullberg, Mr. M. Stupar

Functie

Voorzitter Gezondheidsraad, Algemeen Secretaris Gezondheidsraad

Datum

Getekend door het bestuur op 27 juli 2021

Paraaf
Toelichting (optioneel)

Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)

