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Algemeen 

Titel(s) Prof.dr. 

Voornaam Coenraad 

Tussenvoegsels  

Achternaam Hendriksen 

Functie O voorzitter 

X lid 

Korte omschrijving huidige 

werkzaamheden 

- 01-09-2016 

- Betaalde werkzaamheden 
 

Expertise en 

onderzoeksinteresse 

Alternatieven voor dierproeven (algemeen en vaccins in het 

bijzonder), proefdierkunde en dierenwelzijn, vaccincontrole 

Andere relevante posities  

 

Melding van Belangen op dierproefkundig (onderzoeks)terrein, inclusief belangen bij 

vervangen, verminderen en verfijnen van dierproeven van de afgelopen tien jaar 

Werknemer Ministerie VWS, Instituut voor Translationele Vaccinologie 

(parttime onderzoeker) 

 

Consultancy  

 

Onderzoeker Intravacc (part-time) 

Periode Sinds 2016  

Organisatie Instituut voor Translationele Vaccinologie (Intravacc) 



Doel onderzoek Ontwikkeling en validatie 3V methoden 

Vergoeding ten behoeve van  

 

Onderzoeker Part-time hoogleraar Alternatieven voor dierproeven 

Periode Sinds 2000 - 

Organisatie Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde, Departement 

Dier in Wetenschap en Maatschappij 

Doel onderzoek Alternatieven voor dierproeven, onderwijs 

Vergoeding ten behoeve van  

 

Lid van een stuurgroep, 

adviesgroep of gelijkwaardig 

orgaan  

Zie boven: andere relevante functies 

Periode  

Organisatie  

Onderzoeksgebied advies  

Vergoeding ten behoeve van  

 

Subsidie of andere financiering 

ontvangen voor onderzoek de 

afgelopen 5 jaar  

X ja    

O nee 

Periode 5 jaar 

Verstrekker Ministerie VWS/EZ, Biological Standardization Programme, 

Doerenkamp Zbinden Foundation, ZonMw, Innovatieve medicine 

Initiative (IMI)  

Onderzoeksgebied financiering 3V ontwikkeling, Vaccincontrole, dierwelzijn 

Vergoeding ten behoeve van Verrichten onderzoek/validatie studie 

 

Ik heb financieel belang in een 

bedrijf 

nee 

 

Ik, of een instelling (afdeling) 

waaraan ik verbonden ben, is 

eigenaar van een patent 

nee 



waarbij ik enigerlei persoonlijk 

voordeel heb 

 

Huidige belangen van mijn 

partner, kinderen (jonger dan 

18 jaar) of personen die op 

hetzelfde adres wonen, waarbij 

ik ten minste heb gedacht aan 

belangen zoals ik die voor 

mezelf moet melden 

geen 

 

Andere belangen waardoor 

mijn onafhankelijkheid wordt 

beïnvloedt of gegevens 

waarvan het NCad en het 

publiek naar mijn mening moet 

weten 

- Voorzitter Instantie voor Dierenwelzijn Viroclinics 

- Lid Raad van Toezicht Biomedical Primate Research 

Centre (BPRC) 
- Lid Scientific Advisory Committee BPRC 
- Lid Commissie MKMD van ZonMw 

- Lid DEC Merck-AH 

 

Ik verklaar dit formulier naar 

eer en geweten te hebben 

ingevuld. Ik zal wijzigingen ten 

aanzien van mijn belangen 

direct melden aan het NCad 

 

 

Naam Coenraad Hendriksen 

E-mail Coenraad.Hendriksen@intravacc.nl 

C.F.M.Hendriksen1@uu.nl 

Plaats en datum Borculo, 01-09-2017 

Handtekening  

 

 

 

Bijlage projectsubsidies laatste 5 jaar 

2002 - 2017 allocated project- 

budget development 

3R alternatives at 

Intravacc 

Hendriksen Ministry VWS/EZ 

 

 

mailto:Coenraad.Hendriksen@intravacc.nl


1.7M €/year 

2007 - 2012 Development of 

physic-chemical and 

immune-chemical 

methods for 

consistency approach 

Hendriksen/Kersten Doerenkamp-Zbinden 

Foundation 

 

500K € 

2008 - 2014 Validation wP vaccine 

serology  

Hendriksen European Department 

for the Quality of 

Medicines (EDQM) 

 

40K € 

 

 

 

 

 


