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Deelname aan Wetenschappelijke
Adviesraad van het Nationaal
Epilepsie Fonds
Bestuurslid en regelmatig docent
SEPION (Stichting Epilepsie Onderwijs
Nederland). Voor het bestuur en voor
het onderwijs is een
onkostenvergoeding.

2015

Coördinator van de ACES studie
(antibodies causing epilepsy
syndromes): nationale
multicenterstudie waarvoor een
beurs ontvangen van het Nationaal
epilepsie Fonds (principal
investigator: dr. M.J. Titulaer,
euroloog, Erasmus MC).
Bestuurslid Stichting Epilepsie
Onderwijs Nederland, onbetaald Lid
Richtlijnen Commissie Diagnostiek en
behandeling van Epilepsie (NVN,
vergoeding) Lid Commissie
Wetenschap Beter Keten
(samenwerkingsverband Erasmus
MC, Fransciscus Vlietland Groep,
Maasstad Ziekenhuis, onbetaald)
Aandelen UCB
Staflid neurologie Erasmus MC
Rotterdam Begeleiden aios-en
Cursorisch onderwijs (onbetaald)
Eindredacteur vakblad Epilepsie Exvoorzitter Liga tegen Epilepsie
Adviseur EVN, Epilepsiefonds

Nee

2015, herzien 2017
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2015, herzien 2017

2015, herzien 2017
Gastdocent Radboud Health
Academy (neurologie

2017

verpleegkunde), betaald
Kolsteren, mw. E.
Lazeron, dr. R.H.C.

Nee
Ja

Leijten, dr. F.S.S.

Ja

Ontwikkeling nachtelijk
aanvalsdetectie en alarmeringssysteem, gefinancierd
door ZonMW, Nuts-Ohra fonds,
Epilepsiefonds, met deelname van
een hiertoe opgerichte onderneming
LivAssured, met hulp van de firma
ImplementationIQ en met
participatie van investeringsfondsen
in de gezondheidszorg. Geen direct of
persoonlijk financieel belang in
LivAssured, ImplementationIQ of de
investeringsfondsen.
Als met het product de NightWatch,
bedoeld voor nachtelijke detectie en
alarmering van epileptische
aanvallen, de firma LivAssured in de
toekomst winst boekt, vloeit een
percentage hiervan terug in het
epilepsie-onderzoeksfonds van mijn
werkgever ACE Kempenhaeghe, waar
ondergetekende baat bij heeft met
het oog op verder wetenschappelijk
onderzoek.
Aandelen ProLira, een start-up bedrijf
dat een deliriummonitor ontwikkelt.
Ontwikkeling nachtelijk
aanvalsdetectie en alarmeringssysteem, gefinancierd
door ZonMW, Nuts-Ohra fonds,
Epilepsiefonds, met deelname van
hiertoe opgerichte onderneming
LivAssured met hulp van de firma
ImplementationIQ en met
participatie van investeringsfondsen
in de gezondheidszorg. Geen direct of
persoonlijk financieel belang in
LivAssured, ImplementationIQ of
investeringsfondsen.
Als met het product NightWatch,
bedoeld voor nachtelijke detectie en
alarmering van epileptische
aanvallen, de firma LivAssured in de
toekomst winst boekt, vloeit een
percentage hiervan terug in het
epilepsie-onderzoeksfonds van het
UMC Utrecht, waar ondergetekende
baat bij heeft met het oog op verder

2015, herzien 2017
2017

2017

wetenschappelijk onderzoek.

Lindhout, dhr.
prof.dr. D.

Ja

Majoie, mw.
Prof.dr. H.J.M.

Ja

Onderzoek naar gebruik van
intracraniële corticale
elektrostimulatie als behandeling
voor epilepsie in de centrale
windingen, gefinancierd door
Epilepsiefonds, met deelname van de
firma Medtronic. Geen direct of
persoonlijk financieel belang in
Medtronic.
Lid Gezondheidsraad (onbetaald) Lid
vaste commissie Reproductie
toxische stoffen van de
Gezondheidsraad (vacatiegeld) Lid ad
hoc commissies Gezondheidsraad
(vacatiegeld) Lid Wetenschappelijke
adviesraad Lareb (vacatiegeld) Lid
Wetenschappelijk adviesraad
Stichting Michelle (onbetaald) Lid
Medische adviesraad STSN
(onbetaald)
Relevante commissies:
Sinds 1998: Lid Commissie Onderzoek
en Ontwikkeling (O&O),
Kempenhaeghe
Sinds 2005: Lid redactie 'Epilepsie,
periodiek voor professionals'
Sinds 2007: lnstituutscoördinator
wetenschapsstudenten Universiteit
Maastricht
Sinds 2008: Lid organisatie commissie
jaarlijkse conferentie epilepsie
Vanenburg
(nascholing voor neurologen,
neurochirurgen, AVG artsen)
Sinds 2009: Voorzitter
Geneesmiddelen onderzoeksgroep,
Kempenhaeghe
Sinds 2010: Voorzitter SEPION landelijke bijscholing AIOS
kindergeneeskunde en
neurologie
Sinds 2010: Voorzitter werkgroep
richtlijn Epilepsie NVN
2010-2017: Voorzitter landelijke
Nervus Vagus Stimulatie werkgroep
Sinds 2012: Voorzitter centrale
opleidingscommissie Kempenhaeghe
Sinds 2013: Lid subcommissie
richtlijnen NVN

2015

2017

Sinds 2015: Lid dagelijks bestuur
O&O Kempenhaeghe
Sinds 2016: Lid commissie
zorgevaluatie NVN
NB geen betaalde functies

Mastrigt, mw. G.
van

Nicolai, dr. J.

Ja

Panis, mw. dr. P.
Pols, mw. dr. M.

Nee

Extern gefinancierd onderzoek:
Lopende onderzoeks- en
zorginnovatieprojecten (anders dan
contract research) worden
gefinancierd uit ZonMW, Nationaal
epilepsiefonds, stichting vrienden van
Kempenhaeghe en SKMS.
Daarnaast wordt vanuit
Kempenhaeghe deelgenomen aan
contract research mbt nieuwe
geneesmiddelen (vergoeding aan
stichting Kempenhaeghe volgens
geldende wet en regelgeving) vanuit
alle voor epilepsie relevante
geneesmiddelenindustrieën.
Incidenteel financiële ondersteuning
aan stichting Kempenhaeghe voor
organisatie
refereeravonden en
workshops/symposia (telkens volgens
geldende wet- en
regelgeving)
Onderzoeker/docent Universiteit
Maastricht (0,1 fte)
Onderzoeker/docent van Mastrigt
research and more (0,9 fte)
Reviewer diverse tijdschriften
(betaald en onbetaald)
Reviewer ISPOR (onbetaald)
Lidmaatschappen van diverse HTA en
gezondheideconomiegroepen
(nationaal en internationaal)
Vanuit MUMC+ gedetacheerd in St.
Jansgasthuis Weert, Elkerklierk
Helmond en Kempenhaeghe Heeze
(in dienst MUMC+)
Voorzitter Nederlandse Vereniging
voor Kinderneurologie (onbetaald)
Verzorgen onderwijs voor SEPION en
organisatie hiervan als cursusleider
(betaald)
Bestuurslid Liga tegen Epilepsie
(onbetaald)

2017

2017

2017

Roelfsema, dr. V
Tuijl, mw. J.H. van

Nee
Ja

Uiterwijk, mw. A.
Veendrick, mw.
M.J.B.M.
Venhorst, mw. K.
Vliet, dhr. P. van
Wardt, dhr. J. van
de
Wegner, mw. dr. I

Nee
Nee

2017
2015

Nee
Nee

2015, herzien 2017
2017

Wijnen, dhr. B.
Zijlmans, mw.
dr.M

Lid werkgroep richtlijn Epilepsie
(onbetaald) Lid Nederlandse
Neurovasculaire werkgroep

2015, herzien 2017
2015, herzien 2017

Ja

Houden van wetenschappelijke
?
voordrachten, voor een deel
onbetaald, maar er zijn ook enkele
voordrachten waarvoor de werkgever
(SEIN) een financiële bijdrage heeft
ontvangen van de firma UCB als
vergoeding voor gemaakte uren. Dit
alles volgens de officieel hiervoor
geldende wet- en regelgeving.

Ja

Commissielid communications
committee international league
against epilepsy (onbetaald)
Wetenschappelijk onderzoek wordt
gefinancierd door het Epilepsiefonds,
de hersenstichting, NWO-ZonMW
(veni), Brain Center Rudolf Magnus
en Stichting Epilepsie instellingen
Nederland. Eerder
promotieonderzoek werd
gefinancierd door NWO-ZonMW:
VEMI en AGIKO, Canadian Institutes
of Health research, UMC Utrecht
(internationalisation grant), stichting
'de drie lichten' en het Nederlands
Epilepsiefonds. De publicatie van het
proefschrift werd gefinancierd door
NWO, UCB Pharma en Sanofi-Aventis.

2015, herzien 2017

