
 

Verklaring van Belangen 

Nationaal Comité advies 

dierproevenbeleid 

 

 

Algemeen 

Titel(s) Professor, PhD 

Voornaam Roger 

Tussenvoegsels  

Achternaam Adan 

Functie o voorzitter 

x lid 

Korte omschrijving huidige 

werkzaamheden 

Mijn groep bestudeert de neurale mechanismen die 

onderliggend zijn aan eetstoornissen. Hierbij worden ook 

proefdieren gebruikt. Het onderzoek heeft een sterk 
translationeel karakter en is ingebed in URGE (Utrecht research 
group eating disorders) waarin diverse disciplines die zich 
bezighouden met eetstoornissen samenwerken. Ik ben ook 
coordinator van het Master programma Neuroscience and 
Cognition van de UU en geef onderwijs in 
neurowetenschappen, bioinformatica en farmacologie.  

Expertise en 

onderzoeksinteresse 

Neurobiologie van eetgedrag en eetstoornissen 

Andere relevante posities Gasthoogleraar universiteit van Gothenburg, wetenschappelijk 

adviseur Altrecht Eetstoornissen kliniek Rintveld 

 

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

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

Werknemer Ik ben proefdiercoordinator van de afdeling Translational 

Neuroscience van het UMCU 

 

Consultancy Ik ben wetenschappelijk adviseur bij Rintveld (Altrecht) 

eetstoornissen kliniek 



 

Onderzoeker  

Periode 2021 

Organisatie UMCU 

Doel onderzoek Onderzoek naar fysiek en mentaal welzijn van proefdieren 

onder verschillende huisvestingcondities (semi-transparante 

wand, warmte plaat, sociaal en solitair) 

Vergoeding ten behoeve van UU- 3V fonds  

 

Onderzoeker  

Periode  

Organisatie  

Doel onderzoek  

Vergoeding ten behoeve van  

 

Lid van een stuurgroep, 

adviesgroep of gelijkwaardig 

orgaan  

Lid van beoordelingscommissie van de Ned vereniging voor 

Farmacologie (NvF) voor registratie als farmacoloog 

Periode 2004-heden 

Organisatie NvF 

Onderzoeksgebied advies Farmacologie 

Vergoeding ten behoeve van geen 

 

Subsidie of andere financiering 

ontvangen voor onderzoek de 

afgelopen 5 jaar  

x ja    

O nee 

Verstrekker / Periode ALW grant: Unraveling the neural circuits that drive food 

choices (2016-2020); 350 kEuro 

 

Onderzoeksgebied financiering eetstoornissen 

Vergoeding ten behoeve van onderzoek 

  

 



Subsidie of andere 

financiering ontvangen 

voor onderzoek de 

afgelopen 5 jaar  

x ja    

O nee 

Verstrekker / Periode NWO- zwaartekracht programma – Brainscapes 

(2019-heden) 

Onderzoeksgebied 

financiering 

neurowetenschappen 

Vergoeding ten behoeve 

van 

onderzoek 

  

 

Subsidie of andere 

financiering ontvangen 

voor onderzoek de 

afgelopen 5 jaar  

x ja    

O nee 

Verstrekker / Periode NWO-ERANET grant MiGBAN (2019-2022)  

 

Onderzoeksgebied 

financiering 

Anorexia nervosa 

Vergoeding ten behoeve 

van 

onderzoek 

  

 

Subsidie of andere 

financiering ontvangen 

voor onderzoek de 

afgelopen 5 jaar  

x ja    

O nee 

Verstrekker / Periode - Stichting Vogelgezang: (2019-2020) 

- Stichting Louise Vehmeijer (2021-2023) 

- Stichting Ankie Hak/Vrienden van het UMCU 

(2022-2023) 

 



Onderzoeksgebied 

financiering 

eetstoornissen 

Vergoeding ten behoeve 

van 

onderzoek 

  

 

 

Ik heb financieel belang in een 

bedrijf 

n.v.t. 

 

Ik, of een instelling (afdeling) 

waaraan ik verbonden ben, is 

eigenaar van een patent 

waarbij ik enigerlei persoonlijk 

voordeel heb 

n.v.t. 

 

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 

geen 

 

Ik verklaar dit formulier naar 

eer en geweten te hebben 

ingevuld. Ik zal wijzigingen ten 

aanzien van mijn belangen 

direct melden aan het NCad 

akkoord 

 

Naam Roger Adan 



E-mail r.a.h.adan@umcutrecht.nl 

Plaats en datum UTRECHT, 6 JULI 2022 
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