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Leidraad Transparantie mogelijke belangenverstrengeling binnen NVOG
Het NVOG-bestuur stelt vast dat er binnen de vereniging behoefte bestaat aan duidelijkheid en uniformiteit
over transparantie van (financiële) banden van NVOG-leden, die zouden kunnen leiden tot
belangenverstrengeling.
Als voorbereiding voor deze leidraad zijn de werkgroepen en commissies van de NVOG geraadpleegd en is
een discussie gestart op het NVOG-net. Op basis van de aangedragen bouwstenen is deze leidraad
opgesteld.

Uitgangspunten
• Er moet binnen de NVOG transparantie bestaan van (financiële) banden die kunnen leiden tot
ongewenste belangenverstrengeling.
• Er worden geen consequenties verbonden aan mogelijke belangen−verstrengeling, maar er wordt
uitgegaan van zelfregulatie door transparantie.

Waar kan transparantie van belang zijn?
Transparantie van mogelijke belangenverstrengeling kan bijvoorbeeld van belang zijn voor:
• NVOG-leden met een beleidsmatige functie binnen de NVOG (bestuursleden, commissie−leden, en
bestuursleden van werkgroepen).
• Opstellers van NVOG-richtlijnen en andere officiële documenten.
• NVOG-leden die namens de NVOG naar buiten treden.
• Sprekers op een door de NVOG georganiseerde bijeenkomst.
• Auteurs van publicaties in het NTOG of op het NVOG-net.

Waarover is transparantie nodig?
Transparantie is gewenst over (financiële) banden die kunnen leiden tot belangen−verstrengeling. Het gaat
hierbij om bedragen, diensten of goederen, afkomstig van al dan niet commerciële organisaties, die een
belang hebben dat kan interfereren met de activiteit van de betrokkene binnen de NVOG. Hieronder vallen
bijvoorbeeld een betaald adviseurschap, betaald congresbezoek, of direct betrokken zijn bij door industrie of
fonds betaald wetenschappelijk onderzoek.

Uitvoering
De in de vorige alinea genoemde belangen moeten op een duidelijke en toegankelijke wijze worden
gepresenteerd. Het besloten deel van het NVOG-net is hiervoor veelal geschikt. Bij publicaties of
voordrachten zal eventuele belangenverstrengeling moeten worden gemeld op het einde van de voordracht of
publicatie.
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Disclaimer
De NVOG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de voorlichtingsfolders of
richtlijnen, alsmede voor de gevolgen die de toepassing hiervan in de patiëntenzorg mocht hebben. De NVOG
stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van deze
voorlichtingsfolders of richtlijnen. Neemt u dan contact op met het Bureau van de NVOG (e-mail:
info@nvog.nl).
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