
13 elangenverklaring
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 lcan 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.



Persoonlijke gegevens aanvrager

Commissie Outbreak Management Team

Naam lid Prof. dr. Mefte D. Hazenberg

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

1 nternist-Hematoloog
Hoogleraar Hematologie

1. Afdeling Hematologie, Amsterdam UMC locatie AMC (Universiteit van Amsterdam)
(O.5fte)
2. Afdeling Hematopoiesis, Sanquin, Amsterdam (O.5fte)

Nevenwerkzaamheden

Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald
zijn.

Geen
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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 het gebied waar het advies/de
richtlijn zich op rich t

• 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
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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.

Nee

Ik ben Pl (hoofdonderzoeker) van de COBRA KAI studie, een studie naar de
immunogeniciteit van COVID vaccinatie bij immuungecompromitteerde hematologie
patienten. Deze studie wordt door ZonMW gefinancieerd. De inciusie van deze studie
is inmiddels afgerond, de uitkomst van de huidige OMT-V advies vraag heeft geen
invloed op de uitkomst van het onderzoek en heeft zeker geen consequenties voor
de financier van het onderzoek.

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:

• tntellectueel 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 intenientie zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept

ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie en logistiek

• Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.

Zie boven, ik ben co-PI van de grote landelijke COVID vaccinatie studie onder
hematologie patienten. De uitkomsten van dit onderzoek hebben direct belang voor
de hematologie patienten en voor hun behandelaren. Om die reden doen we veel
aan voorlichting en kennisdeling voor/met de beroepsgroep en patienten. Daarnaast
heb ik zitting in de RIVM COVID-19 vaccinatie lmmuungecormpomitteerden
Werkgroep.
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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?

Mijn partner heeft financieel belang in Nirsevimab, een monoclonale antistof tegen
het RS virus, dat ingezet kan worden als passieve vaccinatie tegen RSV. Dit heeft
geen relatie met COVID of met beleid omtrent COVID-1 9.

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 commissielid

Datum

4/2/23
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Oordeel (in te vullen door verzoekende organisatie)

Naam lid

Prof. dr. Meffe D. Hazenberg

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

Dr. Tjalling Leenstra

Functie

secretaris OMT, arts M&G

Datum

4/2/23

Paraaf

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

7




