
uz
1I’ LEUVEN ETHISCHE COMMISSIE

Openbare helangenverklaririg Lid FC Onderzoek IJZ/XU Leuven

Afle bladzijden dienen te worden ondertekend en gedateerd. ndien her document met de hand wordt
ingevuld, gelve ervoor te zorgen dat dit dudeiijk eeshaar is.

Ik, ondergetekende (tftel) (Voornaam) (Naam)
Dr Wetenschappen Walter Janssens
!nstelling! Ondernenung
Op rust gesteld FAGG

Ik verklaar hierbij op mijn erewooid dat de enige rechtstreekse of indirecte belarien die ik op dit ogenbflk heb
of in de voorbije 3 jaar bad in de farmaceutische ndjstre, naar mijn beste weren, de «eronder ganoemde zri:
(Gelieve alle vakjes afte vinken en de instel’ings- of ondernemingsnaarn en producrnaarn te specificemen in liet
geval van belangenverklaring’. Gebruik daartoe indien nodig bijkomende gedagtekende en ondertekende
bladen.)

Activiteit voor een instelling/onderneming
Momenteel of in het Meer dan 1 jaar maarmet betrekking tot een bepaald 1 Neen
afgelopen jaar minder dan 3 jaar geledenprodLct/groep producten

Werknemer X
-

Consulent2 X
• Hoofdonder7oeker3 xi tLid van een stuurcomité, adviesraad of X

gehjkwaardig orgaan
Onderzoeker (andere dan de hoofd- X
onderzoeker) voor de ontwikkeling van een
product

1 Indten 0 een van de vakjes afvinkt {bolanocnverklztrtn), dterst u ej pagina 2 bijkomende inforirralte te verste jn betreffende de‘net: cgcn nsief’ngjondernen,i’g er irooet r. iraten 0 ir label 1 bela—ge.: aanane’: maar op Liaa,rt;ce 2 rot de rei•:irte ir’ennal:everschaft, dan ‘ii uw formulier sorden teruggezonden voor vervollediging
2. Oier consulent vestaan. we een opc.rt ce een vergoedeg aanretent (parsoontijK, nsr ,rutio.en of eL’mdei on ‘net vc.:>:re\,e: t ‘Seea ofdiensten neen bepaald gebied.
3 Onder Hoofdonderzoeker verstaan we, in het kader van dit document de (coordinereirce) onderzoeker vma”.twuordr’iijk voer drs coord,nat 0 vanonderzoekers opverschillende plaatsen die deeFnernen aan een ‘rn,Jtrentrisclie k!inischa’i voer/t nderzoek
o Onder Onderzoe,çer verstar we Ir het kader van d t docç.n’e’;t, eet onderzoeker bonrc<ke” b een k nsr kje) proeffonce.’roP< uimgc»aoerc op eensnocifteke le. e, onderzoeker is ofwet dc ieoer veranlwoordc.N von’ het team aat ie ‘.nsc(e) prcof/enderzoek ,.tvoert (vera’:t’z.cdekevoor het voeren van de klinschle) proef/onderzoek op die locatie, ‘nclus ef aandumding van en loezichi op hel meaml otwel een teanlid dat essentieIeprocedures uitvoert in het kader ve’ oeproevcn/onderzoeken en dat befangrij e beslissingen, neemt in verband niet de proeven/nderzoeken.

Naam: cdttt Datum:

Handtekening:
.‘



Producten
Periode Celieve afle producten te Therapeutische indicatie --

van lnstetling/onderneming vermelden waarvoor u de diagnostische of
activitet hoofdverantwoordeiijkeid the! apeutische doeieinden

-

droeg
W er Eie nier

Periode Gel cve alle producten te Therapeutische indicatie —

van nsreiUng/oiidernemng vcnieden waarvoor u a:s diagnostische of
activiteit consulent optrad voor de therapeutische doeleinden

ontwikkeling ervan

-

Consulent

Periode iherapeutische indicatie —

van Instelling/onderneming Activiteitengehied/product diagnostische of

activiteit therapeutische doeleinden
Lid van een
stuurcomHé,
adviesraad
of
gelijkwaardig

orgaan

Periode Therapeutische incfcatie —

van nstelhng/onderneming diagnostische of
t activiteit - - therapeutsche doeleinden

Roofdo nd e r
zeeker

Naam: 6ctct& 4an..j.1 Datum: t ty

Handtekening:



Periode Therapeutische indicatie —Producten
-van lnstefltng/ondernerning dagnostische of

activrteit therapeutische doeleinden
Onderzoekeç
(niet noofd
onderzoeker)

Ik heb financeIc belare(cn in een risleiiing/onderneminn
--

die acriaiteiten oivjerrienmt met betrekking tot NEEN JA Instefling 1 onderneming
geneesrniddeenofgczondheklsøroductenvan:

• meer dan 50000€ of tegenwaarde (exclusk1 x
beleggingsfondsen) -

- -

• nyrider dan 50.000 t of t :cnwa:rde (exciusEe
aelc gg! ng sto ee en

iszefl:ng / ondernemirin enNEEN
poductnuaw

ik bezit een octrooi voor een product z
30 nstaiLng)endernen!ng waar ik wwerkges:e’ci ben.

ontvangt een rotage of endee tonclsgerlen van een
inslelling/oriderneming die activiteiten onderneemt met
betrekking tot geneesrmrldeleri en
gezondneidsproducteri (ik entvanggcen pesoonlijke
wrnst)

Belangen van familieleden of partner (Het betreft buidge directe nelangen van leden van het gezin die op
hetzelfde adres verblijven goals echtgenoot, partner, kind etc... Er wordt gevraagd om deze belangen op te geven
om redener van transparantie. zij worden ve.tle echter niet in ekening gebracht ure te oordelen of er
beiangenonflicten bestaan. Oni redenen van bescherming van liet prvéreveri moet de naam we het lid van liet
gezin niet opgegeven worden, alsook niet de relatie).

NEEN JA
-- Instelling/onderneming en oductnaani

- Type heang

Naam: Datum: C r ?/ Zs2

Handtekening:

ii



Naast de hierboven venneide beiangen, vei kjaar ik h3crbij op mijn creejcord dut ccce andere nc::arne het of
andere feiten weet die te kennis dienen te worden gebracht.
In het gev& van ee-nder wtke andere hela:igeri of feiten, geleve te suec’cereLi

j wijzigen aan jovenvermelcle gegevens, /Ci ik onnuddeflik een nieuwe openbam be!angenveridarirg nvul!en
met een nauwnurige beschrijving van dc wijzigingen. Deze verkaring ontsiaar rn niet vat mijn plichi om elk
actentieel striclig belang aan te geven bil de start van en het even weke activte waaraan ik deinaarn.

Naam Datum

Handtekening

VERKLARING VAN GEHEIMHOUDING

Ondergetekende verbindt er zich toe aRe informatie,
mondeR ig en schrfteCjk, ontvangen in het kader van mijn opdracht voor EC Onderzoek UZ/KU Leaven str;kt
veinuwelijk te houden: en dczrr rcchtsrrects noch onrechrst ceks mede te delen aan derden.

Naam: 4)444 Datum: t 0 2
Handtekening:

414


