VERKLARING
Belangenconflicten auteurs richtlijn / leden richtlijn (sub)werkgroep

Betreft NVvH richtlijn:

………………………………………………….……

Een belangenconflict bestaat wanneer een professioneel oordeel m.b.t. een primaire belang (zoals het welzijn
van de patiënt) kan worden beïnvloed door een secundair belang (zoals financieel gewin). Een belangenconflict
kan ontstaan wanneer leden van de subwerkgroep of auteurs van een richtlijn, worden geconfronteerd met
belangen die hun interpretatie van eigen of andermans onderzoeksresultaten beïnvloeden
Deze verklaring richt zich niet op de het elimineren van tegenstrijdige belangen - deze zijn bijna onvermijdelijk.
Deze verklaring maakt tegenstrijdige belangen echter zichtbaar. De NVvH beperkt zich tot financiële belangen.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden (voor iedere richtlijn dienen alle betrokken auteurs van
de richtlijn / leden van de subwerkgroep dit formulier in te vullen)
1. Heeft u de afgelopen vijf jaar één van de volgende geldelijke vergoedingen ontvangen van een
organisatie die op enigerlei wijze financieel voordeel of nadeel kan ondervinden van de
conclusies van de richtlijn:
Vergoeding voor het bijwonen van een symposium? Ja/nee* …………………………..………………...
Een vergoeding voor het spreken? Ja/nee* ……………………………………………………..…………….……..
Een vergoeding voor het organiseren van onderwijs? Ja/nee* ………………………..…………….……..
Fondsen voor onderzoek? Ja/nee* …………………………………………………………………..……………….…..
Fondsen voor een lid van het personeel? Ja/nee* …………………………………..……………………….....
Vergoedingen voor consulting? Ja/nee* ………………………………………………….……………………..……..
*doorhalen wat niet van toepassing is (+ toelichting indien “Ja”)

2. Bent u de afgelopen vijf jaar in dienst geweest bij een organisatie die op enigerlei wijze financieel
voordeel of nadeel kan ondervinden van de conclusies van de richtlijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
3. Bezit u aandelen in een organisatie/bedrijf die op enigerlei wijze financieel voordeel of nadeel
kan ondervinden van de conclusies van de richtlijn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
4. Heeft u andere financiële belangenconflicten? Zo ja, graag specificeren:
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
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Als u op één of meer van bovenstaande vragen met "ja" hebt geantwoord, dan is de NVvH van
mening dat er sprake is van een belangenconflict dat zal worden besproken in het bestuur en - in het
belang van transparantie - in ieder geval zal worden gemeld.
Wanneer u op geen der vragen met "ja" hebt geantwoord, zullen wij als volgt verklaren:
“Belangenconflict, geen gemeld”.

Wij beperken ons in deze verklaring tot vragen over financiële belangen. Mochten er andere zaken
spelen die mogelijk beter vooraf kunnen worden geopenbaard, dan kunt u dat hieronder aangeven:

Naam:

Handtekening:

Datum:

Retouradres:
Alma Rippen
Beleidsmedewerker NVvH
AMC, afdeling hematologie (F4-224)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
Email: a.w.rippen@amc.nl
Fax: 020-691 9743
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