
Mailwisseling Eric Claassen – hoogleraar VU  
 
Mail Nieuwsuur aan Claassen, 17/02/2022 
 
Geachte	heer	Claassen, 
	
	
Deze	mail	ontvangt	u	in	uw	hoedanigheid	als	hoogleraar.	Voor	actualiteitenrubriek	Nieuwsuur	
(NOS/NTR)	werk	ik	aan	een	publicatie	waarin	uw	naam	wordt	genoemd	en	daarom	stuur	ik	u	enkele	
vragen	ter	wederhoor. 
	 
Kort	inleidend: 
Nieuwsuur	doet	sinds	twee	jaar	onderzoek	naar	nevenbelangen	en-	functies	van	alle	hoogleraren	aan	
universiteiten	aangesloten	bij	UNL	(VSNU).	Dat	onderzoek	richt	zich	op	dit	moment	met	name	op	het	
register	dat	universiteiten	moeten	houden	met	daarin	de	nevenbelangen	van	alle	aan	de	universiteit	
verbonden	hoogleraren.	Deze	regeling	(aangehecht)	geldt	voor	alle	hoogleraren,	ongeacht	type	leerstoel	
en	omvang	van	de	aanstelling,	en	ongeacht	of	ze	werken	aan	een	universiteit	of	in	een	academisch	
ziekenhuis.	We	hebben	geconstateerd	dat	een	groot	aantal	registraties	niet	correct,	incompleet	of	onjuist	
is.	Ook	uw	universiteit	heeft	ons	een	kopie	van	het	register	toegezonden,	en	daaruit	blijkt	onder	meer	dat	
uw	vermelding	in	het	register	niet	correct	is. 
	
 
In	het	register	van	het	VUMC	staat	niet	vermeld	dat	u	CEO	bent	van	ViroNovative	B.V.	Ook	uw	
belangen/functies	bij	Flumix	B.V.,	Flevo	Biologicals	B.V.,	Medifocus	Lelystad	Consulting	B.V.,	stichting	
Frenkel	staan	niet	vermeld.	In	een	artikel	van	BusinessInsider	worden	nog	enkele	aanvullende	
nevenfuncties	genoemd,	waaronder	een	bij	Pfizer	(https://stories.businessinsider.nl/eric-claassen-is-
ondernemer-immunoloog-hoogleraar-en-geneest-mensen-door-te-investeren-ing-private-
banking/index.html)	 
 
Daarover	heb	ik	de	volgende	vragen.	Gelieve	die	nauwkeurig	en	eenduidig	te	beantwoorden: 
	 
Hoe	verklaart	u	de	verschillen	tussen	de	in	het	register	ontbrekende	nevenfuncties	en	uw	daadwerkelijke	
nevenfuncties? 
	
 
Heeft	u	het	VUMC	geïnformeerd	over	het	bestaan	van	de	voornoemde	rechtspersonen	en	B.V.'s	en	uw	
belangen	hierin? 
	
 
Hoeveel	uur	per	week	besteedt	u	gemiddeld	aan	uw	hoogleraarschap	bij	het	VUMC?	 
	
 
Welke	activiteiten	ontplooit	u	de	verscheidene	B.V.'s? 
 
Kunt	u	per	B.V.	waar	u	een	belang	bij	heeft	aangeven	welke	drie	organisaties/bedrijven	de	afgelopen	drie	
jaar	de	grootste	klanten	waren? 
	
 
Vindt	u	het	wenselijk	dat	een	wetenschapper	zelf	investeert? 
	
 
Hoe	houdt	u	uw	belangen	als	investeerder	en	de	belangen	van	uw	partners/opdrachtgevers	op	afstand	van	
uw	werk	als	wetenschapper?	 
	
 



Bent	u	op	enigerlei	wijze	bezoldigd	voor	uw	medewerking	aan	een	gesponsord	artikel	van	
BusinessInsider/ING	Private	Banking?	https://stories.businessinsider.nl/eric-claassen-is-ondernemer-
immunoloog-hoogleraar-en-geneest-mensen-door-te-investeren-ing-private-banking/index.html 
	
 
Kunt	u	Nieuwsuur	een	uitputtend	overzicht	verstrekken	van	al	uw	nevenfuncties-	en	belangen?	 
	 
Ik	verzoek	u	vriendelijk	om	uw	reactie	terug	te	sturen	uiterlijk	zaterdag	22:00.	Als	u	later	reageert	bestaat	
de	mogelijkheid	dat	we	uw	reactie	niet	mee	kunnen	nemen	in	onze	publicatie.	Als	u	niet	reageert	zullen	
we	daar	melding	van	maken. 
	
 
Voor	vragen	of	onduidelijkheden	ben	ik	graag	bereid	tot	een	nadere	toelichting	via	onderstaand	
telefoonnummer.	 
 
Met	vriendelijke	groeten,	 
 
 
Yoeri	Vugts 
	
redacteur 
 
 
 
Mail Claassen aan Nieuwsuur, 17/02/2022 
 
 
Goedenmiddag Yoeri, 
 
Natuurlijk wil ik hier aan meewerken. Ik zit momenteel in Spanje tot masndag. Ik heb 
geen pc bij me dus uitgebreid antwoorden kan beter per telefoon.  
 
Is dat een optie? 
 
 
 
Mail Claassen aan Nieuwsuur, 24/02/2022 
 
 
 
Goedemiddag Yoeri, 
 
Onze geannuleerde vlucht en de 20 uur vertraging om naar huis te komen verbleekt bij 
de situatie in Oekraïne. 
 
Wij bespraken de dicrepantie tussen wat u op het internet kon lezen en wat in mijn lijstje 
stond bij de VU. Pas nu bij thuiskomst kon ik de VU lijst goed zien en ik zie nu dat hoewel 
de lijst in mijn ogen compleet is er geen correcte begin en einddata staan. Ik zal hier 
volgende week aan werken om dat in orde te maken. Belangrijk element in het gesprek 
was/is dat ik twee dagen in de week hoogleraar ben en vanaf het begin aan de VU heb 
laten weten dat mijn hoofdfuncties die van directeur bij ErasmusMC-Vironovative BV ben 



(oprichter en CEO sinds voor het VU hoogleraarschap) en oprichter en directeur van mij 
Holding Medifocus Lelystad BV (ook ruim voor mijn prof zijn bij VU opgericht) waar al 
mijn investerinegn onderhangen (makkelijk en openbaar te vinden via KvK of 
bijvoorbeeld via Drimble). Verder gaf ik aan dat ik in 2001 vrijwillig en eervol ontslag heb 
genomen als DLO-directeur en prof om mij voor 100% van mijn tijd op starten bedrijven 
te kunnen richten. Meteen toen dat bekend werd ben ik door Biopartner gevraagd om 1 
dag in de week prof "ondernemerschap in de levenswetenschappen" te worden. Dit 
onderwijs (4 cursussen van 8 weken: Business Management, Clinical Trials, 
Finance4Growth en Societal Entrepreneurship) is een zodanig succes geworden dat later 
de VU dit structureel heeft overgenomen en zelfs 2 dagen per week gaf (ivm met veel 
meer bachelor, master en PhD onderwijs). Mijn afdelingshoofd(en) weten en wisten 
vanzelfsprekend van mijn hoofdfunctie en mijn ondernemerschap. Verder heb ik middels 
mijn openbare cv/bio steeds duidelijk aangegeven dat ik 20-30% academic en dus 70-
80% entrepreneur ben. Ook stukken over mij in FD, business insider etc. maken dat meer 
dan duidelijk, overigens ben ik nooit direct of indirect of met kortingen of in natura 
betaald voor reclame (ik ben een betalende klant bij ING Private Banking). Bij elke 
presentatie in binnen en buitenland aan professionals of aan studenten begin ik ALTIJD 
met een slide die duidelijk aangeeft dat ik ondernemer ben en dus intrinsiek een 
(perceived) conflict of interest zou kunnen hebben (powerpoint toegevoegd). 
Ik ben een groot voorstander van het starten van bedrijvigheid vanuit de universiteiten 
en daar zijn inmiddels ook (gelukkig) spelregels voor (niet op alle Uni's dezelfde...). Om 
een bedrijf te starten is kennis, geloofwaardigheid en ervaring nodig. Om 
geloofwaardigheid te krijgen (met name internationaal waar de life sciences zich 
afspelen) kun je met name denken aan adviseur schappen bij grote bedrijven en dus ben 
ik daar ook een voorstander van.  Mijn fulltime collega's staan onder grote druk want zij 
moeten top-onderzoek, top-onderwijs, top-patiëntenzorg combineren met top-
fondsenwerving (grants, subsidies en industrie contracten) en dat allemaal in 40 uur. Dit 
gaat eigenlijk niet (lees ook "The Slow Professor" van Berg & Seeber). Toch denk ik dat 
als je serieus (!) nevenwerkzaamheden verricht of een spin out bedrijf start uit de 
Universiteit je proportioneel deeltijd ontslag moet nemen. Ik heb zelf nooit een bedrijf 
gestart vanuit de VU omdat ik geen "cherry picking" wil doen in mijn eigen 
onderwijsomgeving maar ik snap wel dat dit voor anderen de enige levensvatbare route 
is. Het zou natuurlijk enorm helpen als de spelregels een meer landelijk en 
geharmoniseerd karakter kregen. Ik hoop dat ik nog een paar jaar (mijn ABP pensioen is 
al over twee jaar) onderwijs mag geven in dit veld aan MIJN klanten en dat zijn en blijven 
(tevreden) studenten een nieuwe generatie ondernemers die helaas weinig interesse 
hebben om ook "slow professor" te worden........  
 
Hoop dat dit helpt, met groet 
 
 
 
Eric Claassen 
 


