
BeÏangenverklarïng
behorend bij dc Code ter voorkoming van oneigenlijke heinvloeding door belarigenverstrengeling

In het kader van de Code ter voorlwirri ng valt uireigerihj ke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogt] betrokkenen hij de totstandkoming van
wetenschappelijke ,idviest a pporten en richtlijnen voot de gezondheidszorg in
Nederland gevraagd onder slaande verklaring in te vullen, Ie ondertekenen en ie
retoci meren.

De verkla ri rig bevat vage H OVer 11W t nid ge Wë( (kring en reve nI 0 nicties er over
directe en in directe belangen cl e kit no en leiden tot truc cii iplw hei nv 1 oetl lig. 13 ii de
beu t) rdet ing speelt in ede een rol ot de sëli tin van be langer iverstrel i geit ng kan
ontstaan. Dat kar) namelijk zowel beschidigenci zijn voor het gezag van het advies of
de richtlijn als voor uw eigen reputalie. Als 11 twijfelt ol u ccii bepaalde alliliatje nioet
nielcl en, vraagt u zi Ch dan aF hoe deze op het ilige in ciie publiek WLi OVC rko to en

Di tgeh re i dcie toet cli ti irg is te vi ode ii iii de code.

t) wordt verzocht alle vrageir te beantwoorden. Is liet gevi acigrit’ VOOI u ii jet viii
toepassing, geel dat dan inn. iii j gebrek mln i nvul fit tilde in de tekstvu kkeir kunt u
gi’hro ik maken Van de rtiinite tip priglita 7.

Het 1 urm til ier zal na beoordeling t) ten baan word en geinaa kL



Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie OMT—z

Nini Robert Jan Molenaar

H uo[dtti octie(s)

Grocigjtmctienuuin en wcrkcjever veijnelden en hij meerdere functies de omvang pet

;unclie.

dierenarts-patholoog bij GD Deventer

Nevenwèrkzaamheden

Graag kort per Jhnctie de werkzoumnhedcii vermelden cii oj dec betaald of onbewald



Persoonlijke financiële belangen

Hierbij gaat het om de vraag 01 (een bepaalde uitkomst van] het advies olde

richtlijn u op welke manier dan ook hnncieeI voordeel kan oplëvereii.

Voorbeelden:

• Dienstverbond bi ec’n bednjJ dot opereert op het .ijebied wuur het c,dvies,’de

,ich thijn zich op nchr

• tiecuokl nciviseuischczp in het bt’clrijJsleven tij bij een belomje,iorcjuziisutie.

• Directe Jinoncible belouqen in een bedrij) (oondelen of optic).

• Eqen don you een poten t oj prhi .1

0 Dienstverband bij een bedrijf dat voor de netisenseclor de dierziektemoniloring

\ verzorgt

Persoonlijke relaties

Zijn er mensen uh uw directe ningeving die haat kunnen hebben hij een bepaalde
ii itkoms t va ii liet nU vies? De nl< bi von thee 1 d in ii eerswgraads In nijl iiie tien partner,

vrienden en naaste collega’s

1



Extern gehnancierd onderzoek

Hier gaat het om deelname aan tmderzoek dat word t gefinancierd dooi
(semi)ovërheid, fondsen of industrie, waarbij de linancier belangen kan hebben bij

leen bepaalde tutkoinst van] het advies ol de richtlijn.

1 ntellectciele belangen en reputatie

Hiervan kan sprake zijn als ii haat hebt hit (ccii bepaalde uitkomst van] het advies ot

de riclmtlin, zonder dat die financieel van aard is. Denk bijvcmorbeelcl iiOfl mntellectueel

gewin of erkenning.

Voo rbeelclen

a lntc’llectueel emjendommi dat mee, bekeiidlieid krijyt duur /iet werk vtmn de

Cola HHSSIC,

• Bescliertniuy von de c’i,qc’n rupulotlc’/pccsliim’, positie van cle wurky t’ ver oj cuidei c’

tielummgeimorguïiisaties oj verwerven vun erkenning.

• Bijzondere cmi unieke ex,nc’rtisc’ 0/) (t/ee /)gebiecl tvacmr liet advies/richtlijn zich

op richt die iriuyelijkheden biedt voo, verniurktnig. Ut kon een i,mediscli

tmiotiut, pîiJt’L’dilrC of intet eemmtie ZIJ??, (Haai otik een iueuw tlieoretiscii eoîicept

tij model, tij Vetilieti wde otinp k vorm urqnn isu tie en loqistiek.

• Boegbeeldfunctte bij ccii patiënten- af beroeporgcmmusatie.
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overige belangen

Zijn ei Voor het overige bij u ulin uw omgeving nog belangen die, als ze bekend

worden ii, uw omgeving ol de organisatie in verlegenheiti kunnen brengen?

0 tule rgetekende

1. Verklaart kennis te hebben genomen van dc Code tel

vuurkuirung van oneigenlijke heirivlireding duur
belangenverstrengul ing;

II. Verklaart naar eer en geweren luerhoveir ccii upsoninling te

hebben gegeven van alle relevante relaties cii belangen die hij/zij

heeft;

Iii. Verklaart het direct te zullen melden mdien er tussentijds sprake is

van wijzigingen in cle gemelde belangen.

1 !andtekeniirgheuugd commissielid

Da tuin

22 juni 2020
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Oordeel (in te vullen dooi’ vei’zoekentle oc’gaiiisatie

[
Naam lid

Robert Jan Molenaar

Commissie

OMT-z

gee ii bel e rit nieringert voor ii ed ta me dCtt t (001fl iss ie.

tieel na toe aan to tom ss ie onder de v t) lgend e VOO rwaa nl t). dat betrokkene zich uit

de btrraadslaging terugtrekt hij heha itdel 1 ng en beslttitvot t) t itg Van

deelname aan commissie onder een andere voorwaarde, nantelijk

geen deelname na ri to mm iss ie mogelijk, mao t in breng van gewenste ex ie rti se

in cum in issie to ogel tjk door in id del vai t hoitrptocetl ure bij cie beh a t hei t ntg en

hesluitvoroting VJfl het dossier.

gee t deel na toe aan toto missie u ogel ijk t n verbantd met ï nschatting van te hoog

t) SiCft t) [t t) neigen Ii ke beïn vloed ing.

Naam Prof. dr. A. Timen

Functie

Datum

22 juni 2020

Paraat

toelichting (optiorreel)

(t
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