Persoonlijke gegevens aanvrager
Commissie

OMT

Naam lid

Drs, N.M Nieuwenhuizen

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerderefuncties de omvang per
functie.
Specialist ouderengeneeskunde (zelfstandig 16- 24 uur per week)
Voorzitter Verenso (16 uur per week)
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Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald
zijn.

AV-Iid KNMG
Verenso is 1 van de 8 federatiepartners van de KNMG, die zich sinds de oprichting in
1849 sterk maakt voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Als
voorzitter maak ik deel uit van de AV. De algemene vergadering (AV) heeft als taak het
behandelen van het jaarverslag en het financieel verslag over het afgelopen
verenigingsjaar, het beleidsplan, de begroting en de contributie, federatie-afdracht en
eventuele opslagen voor het nieuwe verenigingsjaar.
VOORZITTER STICHTING KWALITEITS IMPULS LANGDURIGE ZORG (SKILZ)
(onbetaald)
SKILZ is een gezamenlijk initiatief van Verenso, V&VN en NvAVG.
Het doel van de stichting SKILZ is het stimuleren, initiëren en reat%seren van
gestructureerd, continue en afgestemd kwaliteitsbeleid ten behoeve van professionals in
de langdurige zorg die ten goede komt aan een verdere verbetering van de kwaliteit van
leven en zorg voor mensen met een langdurige zorg behoefte. De stichting is in opbouw
en zal kwaliteitsstandaarden en aanverwante producten gaan maken.
Lid kerngroep laatste levensfase Raad van Kerken (onbetaald)
De kerngroep denkt na over de positie en rol van de kerk in het maatschappelijk debat
over het levenseinde
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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 bedrijfdat opereert op hetgebied waar het advies/de
•
richtlijn zich op richt
Betaald adviseurschap in het bedrijfsleven ofbij een belangenorganisatie.
•
Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties].
•
Eigendom van een patent ofproduct.
•
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.
nee

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.
Verenso ontvangt subsidie van de overheid voor het ontwikkelen van richtlijnen
waaronder in voorgaande jaar antibioticaresistentie en infectiepreventie en vanaf
2018 voor het ontsluiten van data uit verpleeghuizen via registratie aan de bron; er is
geen financieel belang voor Verenso volgend uit adviezen gegeven door
ondergetekende in het betreffende OMT.

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:
tntettectueel 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 kun een medisch
product, procedure of interventie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept
of model, of vernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek

•

Boegbeeldfunctie bijeen patiënten- ofberoepsorganisade.

voorzitter van Verenso; beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde
sinds 2014. Vanuit die functie ben ik gevraagd om deel te nemen aan het OMT.
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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
1.

Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter
voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengebng;

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.
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)
Naam lid
Drs, N.M Nieuwenhuizen

Commissie
OMT
geen belemmeringen voor deelname aan commissie.
deelname aan commissie onder de volgende voorwaarde: dat betrokkene zich uit
de beraadsiaging terugtrekt bij behandeling en besluitvorming van

0

El

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. A.Timen

Functie

Datum

Paraaf

/

Toelichting (optioneel)
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