
Conflict of interest; instructie voor auteurs 

Belangenverstrengeling in wetenschappelijk onderzoek is niets nieuws. Elke onderzoeker 
heeft wel ergens enig belang bij. Lang niet altijd beïnvloedt dit de rapportage van onder- 
zoek, de wetenschappelijke beschouwing, nascholing, casuïstiek of ingezonden brief. 
Toch staat de literatuur bol van de voorbeelden waarin er wel een relatie is tussen bij- 
voorbeeld de farmaceutische industrie en de rapportage van onderzoek. 
Een conflict of interest kan financieel zijn, maar ook op andere vlakken liggen: een sterke 
verbondenheid met een politieke partij, kerk of maatschappelijke stroming kan ‘stilletjes’ 
doorklinken in artikelen. 
Voor de redactie is een mogelijk conflict of interest geen reden om een artikel af te wij- 
zen. Wel is het onze taak om een mogelijk conflict aan onze lezers duidelijk te maken. We 
maken bij elk artikel in H&W - indien nodig - melding van mogelijke belangenver- 
strengeling. 
De corresponderend auteur ontvangt formulieren voor alle auteurs. Deze verklaring dient 
door alle auteurs apart te worden ingevuld. De corresponderend auteur zendt deze terug 
naar H&W. 

1. Heeft u in de afgelopen vijf jaar enige financiële tegemoetkoming gehad van een orga- 
nisatie of bedrijf dat belang kan hebben bij de resultaten van uw onderzoek, of de inhoud
van uw beschouwing, nascholingsartikel, commentaar of review?

 vergoeding voor het volgen van nascholing

 vergoeding voor het geven van nascholing

 subsidie voor onderzoek

 subsidie voor het aanstellen van personeel

 vergoeding voor het geven van advies

2. Bent u de afgelopen vijf jaar in dienst geweest van een organisatie of bedrijf dat be- 
lang kan hebben bij de resultaten van uw onderzoek of de inhoud van uw beschouwing,
nascholingsartikel, commentaar of review?

3. Heeft u enige andere financiële belangen die mogelijk kunnen interfereren?

Als u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt, gaan wij er van uit dat er sprake kan 
zijn van een conflict of interest, dat aan onze lezers gemeld dient te worden. 

Wilt u een voorstel doen voor een verklaring die we bij het artikel kunnen publiceren? 
Mogelijke belangen: JZ ontvangt een vergoeding voor het geven van lezingen voor 
de firma X. HvW ontving subsidie van de firma Y voor het doen van dit onderzoek. 
HvH heeft aandelen in de firma Z, die de medicatie voor dit onderzoek maakt. BT 
ontvangt subsidie van het NHG voor het doen van implementatieonderzoek, etc. 

Als u geen enkele vraag met ‘ja’ beantwoordt, zullen we bij het artikel ‘Mogelijke belan- 
genverstrengeling: niets aangegeven’ publiceren. 

We zouden het zeer op prijs stellen als u ook mogelijke belangen die niet op het financi- 
ele terrein liggen zou melden. Indien u dat doet zullen we altijd met u overleggen of en 
hoe deze belangen gemeld kunnen worden. 

Wilt u bijgaand formulier z.s.m. (via uw corresponderend auteur) terugsturen? 



 
 
 
 
 

Conflict of interest 
 
 
 

artikel: 

van de hand van de auteur(s): 
 
 
 
 
 
 

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is 
 

 Ik heb op de vragen nergens ‘ja’ hoeven te antwoorden. Vermeld dus: ‘Mogelijke 
belangenverstrengeling: niets aangegeven’ 

 
 Ik heb wel ‘ja’ geantwoord of heb een ander mogelijk belang. Ik zou graag de volgen- 

de tekst vermeld zien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 
 

Naam: Handtekening: 
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