Verklaring van belangen (plaatsvervangende)
leden en externe adviseurs CCMO
Uw gegevens
Titel(s)

Prof. dr.

Voornaam

Frits

Achternaam

Rosendaal

WMO-discipline

Methodoloog

Functie bij de CCMO

Vast lid

Melding van belangen die gerelateerd (kunnen) zijn aan uw
werkzaamheden bij de CCMO
Bent u momenteel, of was u in de afgelopen vijf
jaar, werknemer van een bedrijf?

Nee

Bent u momenteel, of was u in de afgelopen vijf
jaar, als afdelingshoofd, hoofdonderzoeker of
onderzoeker betrokken bij één of meer klinische
studies?

Ja

Geef een omschrijving van de klinische studie.

In welke rol bent/was u betrokken bij de studie?
Welk product/project wordt/werd onderzocht in de
studie?

Wat is/was de indicatie in de studie?

Wordt/werd de studie gesponsord?

SIPPET
gerandomiseerd onderzoek naar optimale
behandeling van patiënten met hemofilie, m.n. wat
betreft soort stollingspreparaat in de eerste fase
van de behandeling en risico op bijwerkingen.
Onderzoeker
verschillende FVIII-concentraten, m.n. de klasse
van uit donorbloed bereide, en recombinant-FVIII

ernstige hemofilie A
Nee

Volgende
Geef een omschrijving van de klinische studie.

PODCAST/PODKAST

gerandomiseerd onderzoek naar de optimale
behandeling van patienten die een
onderbeensfractuur of een artroscopie hebben
gehad, wat betreft al dan niet geven van
antistolling.
In welke rol bent/was u betrokken bij de studie?
Wanneer u als afdelingshoofd betrokken bent/was bij de
studie, dient u de aanvullende verklaring aan de rechter
zijde te gebruiken en aan te passen aan uw persoonlijke
situatie.

Welk product/project wordt/werd onderzocht in de
studie?
Wat is/was de indicatie in de studie?

Afdelingshoofd
Als hoofd van een afdeling, namelijk [afdeling
Klinische Epidemiologie, LUMC) ben ik
verantwoordelijk voor een groot aantal
medewerkers. De afdeling doet voornamelijk
onderzoek naar oorzaken en prognose van
ziekten, en slechts zelden naar interventies of
geneesmiddelen.Incidenteel werken medewerkers
van de afdeling samen met bedrijven die belang
hebben bij de taken van de CCMO, Voor ons
onderzoek zijn wij niet afhankelijk van deze
samenwerkingen, Geen van de medewerkers van
de afdeling, inclusief ikzelf, ontvangt van deze
bedrijven persoonlijk inkomen. Indien ik betrokken
raak bij een specifieke samenwerking met een
bedrijf, zal ik dat voorafgaand aan de beoordeling
van het betreffende of verwant dossier verklaren..

laag-moleculair gewicht heparine

onderbeensfractuur, artroscopie

Wordt/werd de studie gesponsord?

Nee

Verricht u momenteel, of verrichtte u in de
afgelopen vijf jaar, consultancy en/of strategische
advieswerkzaamheden voor een bedrijf?

Nee

Bekleedt u momenteel andere posities die relevant
zijn voor uw werkzaamheden voor de CCMO en die
niet vallen onder hetgeen u hierboven moet
melden?

Ja, namelijk...

- hoofd afdeling Klinische Epidemiologie van het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
- hoogleraar Klinische Epidemiologie bij de
Universiteit Leiden
- gasthoogleraar bij de 'Arctic University of
Norway', in Tromso
- gasthoogleraar bij de 'Universitá degli Studi di
Milano', Italië
- voorzitter stichting Nationaal Fonds Trombose en
Hemostase (NFTH)
- voorzitter stichting 'European Congress on
Thrombosis and Haemostasis (ECTH)'
- bestuurslid Stichting Medisch-Biologisch
Wetenschappelijk Onderzoek (SMBWO)
- lid Council van de 'Committee on Publication
Ethics (COPE)'

Zijn er posities die u langer dan vijf jaar geleden
bekleedde, maar die uw werkzaamheden voor de

Nee

CCMO nog steeds kunnen beïnvloeden?

Heeft u een financieel belang in een bedrijf?

Nee

Bent u, of is een instelling waaraan u verbonden
bent (zoals een universiteit), eigenaar van een
patent dat u direct persoonlijk financieel gewin
oplevert?

Nee

Heeft een van de volgende personen

Nee

uw partner
kinderen <18 jaar
personen die op hetzelfde adres wonen als u
huidige ‘belangen’ vergelijkbaar met hetgeen
hierboven aan u is gevraagd?

Heeft u andere belangen waardoor uw integriteit,
onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid
wordt/worden beïnvloed, of zijn er andere zaken
betreffende uw persoon waar de CCMO en het
publiek naar uw mening van op de hoogte moeten
zijn?

Nee

Tot slot
Ik verklaar dit formulier naar eer en geweten te
hebben ingevuld. Ik zal wijzigingen ten aanzien
van mijn belangen direct melden aan de CCMO.
Ook ben ik bekend met het document 'Gedragscode
en integriteitsbeleid' van de CCMO.
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