
3eÏangenverklarïng
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 Outbreak Management Team

Naam lid Prof. dr. M.P.G. Koopmans

Hoofdfunctie(s)
Graag functienaam en werkgever vermelden en bi] meerdere functies de omvang per
functie.

Hoofd afdeling Viroscience, Erasmus MC

Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald
zijn.

Board appointments

f. 1. Scientific Director Theme: Emerging Infectious Diseases Preparedness, Netherlands
>Ç) Centre for One Health, NCOH (since 2015)

https://ec.europa.eu/health/advisorypanel_covidl 9_en

t) 2. Director National Influenza Centre (NIC) for the World Health Organisation (since
2014)
https://www.who.intlinfluenza/gisrs_Iaboratory/national_influenza_centres/lisUen/index3. h
tml

0 3. Director WHO Collaborating Centre for Arbovirus and Haemorrhagic Fever Reference

\ and Research (since 2014) https://apps.who.intlwhocc/Detail.aspx?
1 rahEW5a2hT8Z9BUDDP7CHg==

o 4. ist Vice President Executive Board of the European Society for Virology (2019)
http://www.eusv.eu/

Memberships
1. Member KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) (2019)
k+tnc I/&r.nn, I,nc*, n IInIh,d,ic,’cn !‘,rl,icc njdon_cn_nd,icennmmiceme
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Nevenwerkzaamheden

H
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald
zijn.

Board appointments

1. Scientific DirectorTheme: Emerging Infectious Diseases Preparedness, Netherlands Centre for

One Health, NCOH (since 2015) https://ec.europa.eu/health/advisorypanel_covidl9_en

2. Director National Influenza Centre (NIC) for the World Health Organisation (since 2014)

https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/national_influenza_centres/list/en/index3.html

3. Director WHO Collaborating Centre for Arbovirus and Haemorrhagic Fever Reference and

Research (since 2014) https://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?rahEW5a2hT8Z9BUDDP7CHg==

4. ist Vice President Executive Board of the European Society for Virology (2019)

http://www.eusv.eu/

Memberships

1. Member KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) (2019)

https://www.knaw.nl/nl/adviezen/adviesraden-en-adviescommissies

Y 2. Member KHMW (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ) (since 2019)

https://khmw.nl/

3. Member KNVM Division Medical Microbiology (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor

Microbiologie (since 2017) https://www.knvm.org/virology/home

4. Member NVMM (Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (since 2012)

https://www.nvmm.nh/

Advisor appointments

1. Member Outbreak Management Team COVID-29 (2020)

p
2. Member COVID-19 Advisory Panel to the President of the European Commission (2020)

https://ec.europa.eu/health/advisorypanel_covid19_en

ç
Member of the WHO International Health Regulations Emergency Committee for the COVID-19

outbreak (2020) https://www.who.int/groups/covid-19-ihr-emergency-committee

4. Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) Advice Group on Preparedness for

future epidemics and pandemics (2020) https://www.sapea.info/joint-statement-on-science-advice

in-covid-19/

5. Member International Advisory Board Graduate School Wageningen Institute of Animal Sciences

Wageningen University (2019 - 2021)

https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/PhD-Programme/Graduate-Schools/Wageningen

Institute-of-Animal-Sciences/About-us/Organisation-1.htm



6. Member International Advisory Board The Lancet lnfectious Diseases (since 2019)

https://www.thelancet.com/Ianinf/advisory-board

7. Chair Steering Committee and Data Monitoring Committee COG-UK Project Hospital Onset COVID
19 Infections study (2020)

https://www.sanger.ac.uk/collaboration/covid-19-genomics-uk-cog-uk-consortium/

8. Member National Institute for Health Research Health Protection Research Unit in Emerging and
Zoonotic Infections at Liverpool Scientific Advisory Board (since 2020)

http://www.hpruezi.nihr.ac.uk/about-us/

9. Member Scientific Advisory Board Infravec2 website (2019) https://infravec2.eu/

10. Vice Chairperson Committee Vaccinations Dutch Health Council of The Netherlands ( since 2018)

I\
https://www.healthcouncil.nl/about-us/the-council/permanent-committees/committee-on

vaccin ations

11. Member Advisory Board Centre for Infectious Disease Control Netherlands Rijksinstiuut voor

\ Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (since 2017) https://www.rivm.nl/en/information-for

professionals-on-infectious-diseases

fl 12. Member Scientific Advisory Board KWR Watercycle Research Institute (since 2016)

https://www.kwrwater.nl/en/

13. Scientific advisor, EU Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness

(G LOPID-R) Scientific Advisory Board (since 2015) https://www.glopid-r.org/

14. Member WHO R&D Blueprint Scientific Advisory Group (since 2015)

https://www.who.int/teams/blueprint/covid-19

15. Member WHO EYE Strategy Laboratory working group (since 2018)

‘ https://www.who .i nt/csr/d isease/yel lowfev/eye-strategy-and-globa l-agendas/en/

16. Commissioner Lancet Commission on Arboviral Diseases (since 2018)

https://www.thel ancet.com/global-health/com m issions

17. Science Advisor for Center for Disease Control and Prevention of Guangdong Province for a

period of three years (2008— now)

18. Expert EMA vaccines advisory group (2018- now)



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

Niet van toepassing

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.

Niet van toepassing
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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 ofde richtlijn.

MK ontvangt onderzoeksfinanciering van de Europese commissie (DG research),
ZON MW, NWO, LNV, en het trusifonds van ErasmusMC voor CCVI D-19 onderzoek.

1 ntell ectuele 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 ofandere

belangenorganisaties ofverwerven 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

ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek.

• Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Q
Resultaten van lopend onderzoek worden waar relevant ingebracht in het CMI en
daarmee publiek gedeeld. Dat betreft uitsluitend onderzoek relevant voor inzicht in
de pandemie.
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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?

, Marion Koopmans is hoofd van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC. In
deze rol, zowel als in haar vorige functies, kan het voor haat of voor medewerkers in

\ haar afdeling nodig zijn om te overleggen met private partners mbt diagnostiek,
specifieke situaties mbt COVID-19 op bedrijven, en ontwikkeling van o.a. vaccins en
antiviralen. Er is geen sprake van persoonlijke financiering voor professor
Koopmans.

ErasmusMC hanteert de gedragscodes van de NFU voor wetenschappelijke
integriteit. https://www.vsnu.nl/files/documenten/
Nederlandse%2Ogedragscode%2owetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf

Ondergetekende

1. 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.

Handtekening beoogd

Datum

2 3-11-2020
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)

Naam lid

Prof. dr. M.P.G. Koopmans

Commissie

Outbreak Management Team

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. Aura Timen

functie

secretaris OMT, centrumhoofd LCI, arts M&G

Datum

Paraaf

-
--k7-

Toelichting (optioneel)
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)
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