Belangenverklaringen leden Kwaliteitsraad
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 een verklaring in te vullen, te ondertekenen en te
retourneren.
De verklaring bevat vragen over de 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 de reputatie van het commissielid.
De formulieren worden na beoordeling openbaar gemaakt.
De individueel ondertekende verklaringen zijn op te vragen bij het Zorginstituut. Stuur
hiervoor een e-mail naar Celeste van der Vliet cvliet@zinl.nl.
Leden Kwaliteitsraad
Prof. dr. J.A.M. (Jan) Kremer, Voorzitter
A.M. (Anne-Miek) Vroom BSc., MSc.
Prof. dr. H.L.G.R. (Henk) Nies
Prof. dr. P.F. (Petrie) Roodbol
Prof. dr. N.S. (Niek) Klazinga
Prof. dr. H.A. (Hugo) Keuzenkamp
Prof. dr. N.J. (Niek) de Wit
Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij
J. (Jan) Smelik
Prof. dr. F.E. (Floortje) Scheepers
Ondersteuning vanuit Zorginstituut Nederland
Drs. C. (Celeste) van der Vliet, Secretaris Kwaliteitsraad
H.J. (Hugo) Trouw MSc., plv. Secretaris Kwaliteitsraad

Toelichting op de vragen
Persoonlijke gegevens aanvrager
Hoofdfunctie(s)
Functienaam en werkgever en bij meerdere functies de omvang per functie.
Nevenwerkzaamheden
Per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn.
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.
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.
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.

Prof. dr. J.A.M. (Jan) Kremer
Hoofdfunctie
 Hoogleraar patiëntgerichte innovatie Radboudumc (0,8 fte)
 Adviseur Strategy& (0,2 fte)
Nevenwerkzaamheden
 Lid Raad van Toezicht OLVG – betaald
 Lid Raad van Toezicht Ksyos – betaald
 Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) – detachering vanuit Radboudumc
Persoonlijke financiële belangen
Adviseur Strategy& (0,2 fte) en als zodanig betrokken bij veranderingsprocessen in
ziekenhuizen rondom het thema Kwaliteit als Medicijn (synergie tussen betere zorg voor de
patiënt en betaalbare kosten voor de samenleving). Bijvoorbeeld Bernhoven, RIVAS, Vincent
van Gogh, etc.).
Persoonlijke relaties
 Schoonzus (Margriet Schneider) is voorzitter RvB UMC Utrecht
 Zus (Leontien Kremer) is voorzitter AQUA
Extern gefinancierd onderzoek
 Betrokken bij meerdere PhD projecten (WeLearn (Radboudumc)
 MijnZwangerschap (ZonMw)
 MijnZorgnet (VZVZ)
Intellectuele belangen en reputatie
Boegbeeld MijnZorgnet, een persoonlijke zorgomgeving van het Radboudumc
Overige belangen
Geen
Ondertekend 25 oktober 2017

A.M. (Anne-Miek) Vroom BSc., MSc.
Hoofdfunctie
 Directeur/bestuurder Stichting IKONE
 ZZP’er Social Consultancy – consultant mensgerichte zorg
Nevenwerkzaamheden
 Bestuurder Health Valley – (ZZP’er) betaald
 Lid Medische adviesraad Vereniging Osteogenesis Imperfecta
Persoonlijke financiële belangen
Geen
Persoonlijke relaties
Geen
Extern gefinancierd onderzoek
Geen
Intellectuele belangen en reputatie
Geen
Overige belangen
Geen
Ondertekend 27 oktober 2017

Prof. dr. H.L.G.R. (Henk) Nies
Hoofdfunctie
Lid Raad van Bestuur Vilans
Nevenwerkzaamheden
Bijzonder hoogleraar Vrije Universiteit – onbezoldigd
Persoonlijke financiële belangen
Geen
Persoonlijke relaties
Ja, diverse mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn
Extern gefinancierd onderzoek
 VWS
 ZonMw
 Zorgaanbieders
Intellectuele belangen en reputatie
Geen
Overige belangen
Geen
Ondertekend 15 november 2017

Prof. dr. P.F. (Petrie) Roodbol
Hoofdfunctie
UMCG hoogleraar Verplegingswetenschappen
Nevenwerkzaamheden
Lector Hanzehogeschool (0,2) – betaald
Lid ANCC certification board (VS) – onbetaald
Contactpersoon weekendschool Groningen - onbetaald
Persoonlijke financiële belangen
Geen
Persoonlijke relaties
Geen
Extern gefinancierd onderzoek
Geen
Intellectuele belangen en reputatie
Geen
Overige belangen
Geen
Ondertekend 16 november 2017

Prof. dr. N.S. (Niek) Klazinga
Hoofdfunctie
 Coordinator Health Care Equality Indicator Program, OECD, Paris (o,5 fte)
 Hoogleraar Sociale Geneeskunde, AMC - Universiteit van Amsterdam (0,2 fte)
Nevenwerkzaamheden
 Lid RvT Isala Klinieken - betaald
 Lid RvT Arkia, Amsterdam (tot 31 december 2017) - betaald
 Lid RvT CCE, Utrecht (tot 4 april 2018) - betaald
Persoonlijke financiële belangen
Geen
Persoonlijke relaties
Geen
Extern gefinancierd onderzoek
Als hoogleraar betrokken bij onderzoek gefinancierd door ZonMw en de EU
Intellectuele belangen en reputatie
Geen
Overige belangen
Geen
Ondertekend 19 december 2017

Prof. dr. H.A. (Hugo) Keuzenkamp
Hoofdfunctie
Lid Raad van Bestuur Westfriesgasthuis & Waterlandziekenhuis
Nevenwerkzaamheden
 Lid RvC Medirisk NV - betaald
 Lid RvC Loyalis NV - betaald
 Lid Adviesraad SEO Economisch Onderzoek - onbetaald
 Columnist Medisch Contact - onbetaald
Persoonlijke financiële belangen
Geen
Persoonlijke relaties
Mijn partner is directeur bedrijfsvoering van een V&V-organisatie (SHDH)
Extern gefinancierd onderzoek
Geen
Intellectuele belangen en reputatie
Geen
Overige belangen
Geen
Ondertekend 30 oktober 2017

Prof. dr. N.J. (Niek) de Wit
Hoofdfunctie
 Afdelingshoofd huisartsgeneeskunde (0.6 fte) Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht
 Medisch manager Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (0.4 fte, gedetacheerd)
Nevenwerkzaamheden
 lid NHG richtlijncommissie Maagklachten, diverticulitis, POS - onbetaald
 lid Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde - onbetaald
 lid programmacommissie Kwaliteit van Zorg, ZonMw - onbetaald
 lid van de RIVM/VWS adviescommissie Landelijke Monitor Populatiemanagement - onbetaald
 scientific officer, European Society for Primary Care Gastroenterology - onbetaald
 lid research committee United European Gastroenterology - onbetaald
 lid Primary Care committee, ROME Foundation for Functional Gl disease - onbetaald
 lid editorial board Family Practice - onbetaald
 lid, redactie boekenreeks Praktische Huisartsgeneeskunde - onbetaald
 voorzitter, Gezondheidsraad commissie Medicalisering - onbetaald
 lid Raad van Commissaren Huisartsen Gelderse Vallei - onbetaald
Persoonlijke financiële belangen
Geen
Persoonlijke relaties
Geen
Extern gefinancierd onderzoek
Diverse in competitie verworven onderzoekssubsidies:
 ZonMw via de programma's: Preventie, Doelmatigheid, GGG, HGOG en Kwaliteit van Zorg
 EU
 KWF
 SIA RAAK
Daarnaast niet geconditioneerde onderzoeksubsidies van Zilveren Kruis (Point Project) en
Danone (GRIP project)
Intellectuele belangen en reputatie
 lid van een aantal commissies binnen de beroepsorganisatie Nederlands Huisartsen
Genootschap
 lid van de "Dappere Dokters" afdeling Utrecht
 lid van de regiotafel Utrecht van de Landelijke Huisartsen Vereniging
Overige belangen
Geen
Ondertekend 25 oktober 2017

Prof. dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij
Hoofdfunctie
 hoofd onderafdeling Ouderengeneeskunde UMCG en directeur Alzheimer Centrum Groningen
 plaatsvervangend afdelingshoofd Interne Geneeskunde UMCG
Nevenwerkzaamheden
 RVT Amstelring - onkostenvergoeding, tot dec 2017
 ambassadeur Odenehuis Groningen - onbetaald
 ambassadeur Stichting Knarrehof - onbetaald
 Stuurgroep Senior Friendly Keurmerk - onbetaald, tot dec 2017
 directeur Stichting Effectieve Ouderenzorg - onbetaald
 lid Raad van Toezicht Nivel - start: ip per 1 jan 2018
Persoonlijke financiële belangen
Geen
Persoonlijke relaties
 echtgenoot is werkzaam bij een zorgorganisatie
 diverse vrienden en familieleden zijn werkzaam (geweest) in zorgorganisaties zoals
ziekenhuizen
Extern gefinancierd onderzoek
rse studies worden gefinancierd door ZonMw
Intellectuele belangen en reputatie
 boegbeeld bij UMCG als voorzitter van de leidende coalitie kwetsbare oudere & delier
 boegbeeld bij NFU interdisciplinair samenwerken (Topaaz kwaliteits programma)
 diverse adviesraden en safety boards van (inter)nationale wetenschappelijke studies
(onbetaald en zonder recht/aanspraak op meepubliceren)
 betrokken bij de ontwikkeling van Serious Health Games via Stichting Effectieve Ouderenzorg
(onbetaald)
Overige belangen
Geen
Ondertekend 21 februari 2018

J. (Jan) Smelik
Hoofdfunctie
 Managing partner/DGA van adviesbureau samhealth BV (0,6)
 Algemeen coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar, netwerk van

bewonersinitiatieven (o,4)

Nevenwerkzaamheden

 Secretaris Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A. - onbetaald
 Voorzitter Stichting Austerlitz Samen - onbetaald
Persoonlijke financiële belangen
Vanuit samhealth geef ik marketingadviezen aan farmaceutische bedrijven
Persoonlijke relaties
Geen
Extern gefinancierd onderzoek
Geen
Intellectuele belangen en reputatie
Geen
Overige belangen
Geen
Ondertekend 6 oktober 2018

Prof. dr. F.E. (Floortje) Scheepers
Hoofdfunctie
 Psychiater, Medisch afdelingshoofd Psychiatrie, UMC Utrecht
 Hoogleraar Innovatie in de GGZ
Nevenwerkzaamheden

 Voorzitter RvT Fritz Redlschool, cluster IV onderwijs - betaald
 Lid RvT Parnassia Groep, portefeuille kwaliteit en veiligheid – betaald
 Lid Gezondheidsraad - onbetaald
Persoonlijke financiële belangen
Geen
Persoonlijke relaties
Geen
Extern gefinancierd onderzoek
Geen
Intellectuele belangen en reputatie
Geen
Overige belangen
Geen
Ondertekend 24 januari 2019

