
17 augustus 2022 

Beste meneer Van den Elsen, 

Ik probeerde u te bereiken om mondelinge toelichting op deze mail te geven. Aangezien dat 

niet lukte, stuur ik u ‘m hierbij alvast. 

NOS en Nieuwsuur onderzoeken de transparantie van wetenschappers en artsen met 

betrekking tot hun banden met commerciële partijen. In het bijzonder kijken we naar het 

Transparantieregister Zorg (hierna: register), waarin relaties tussen bedrijven en 

zorgverleners gemeld moeten worden. 

 In het register viel Caredo BV (64614476) op. Farmaceutische bedrijven hebben in de 

periode 2019 – 2021 ruim 120.000 euro op deze BV vermeld in het Transparantieregister:  

Naam 

Caredo B.V.  

Plaats 

DORDRECHT  

Resultaten 1-3 van 3  

1. Farma/MD: Boston Scientific 

 Type: Sponsoring project 

 Jaar: 2021 

 Bedrag: €30000,00 

2. Farma/MD: Terumo 

 Type: Dienstverlening honorarium 

 Jaar: 2019 

 Bedrag: €15900,00 

3. Farma/MD: Boston Scientific 

 Type: Sponsoring project 

 Jaar: 2019 

 Bedrag: €80000,00 

Er is (nog) geen UBO voor Caredo vermeld in de KVK. De bestuurders van de BV zijn Kofflard 

Holding B.V., Waukers B.V. en Daedalus Cardiology B.V. Bestuurders van deze drie BV’s zijn 

respectievelijk Marcel Kofflard, Auke Weevers en Floris Kauer, alle drie werkzaam als 

cardioloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. De BV is ingeschreven op een privé-adres. 

 Dat brengt me tot de volgende vragen: 

• Is de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld van het bestaan van Caredo BV? Zo ja, 

wanneer? 

• Moeten specialisten in het Albert Schweitzer voor de oprichting van en activiteiten 

van zo’n soort BV toestemming aan de Raad van Bestuur vragen? Zo ja, is dit 

gebeurd en gegeven? 



• Kent de Raad van Bestuur de inhoud van overeenkomsten Caredo BV met de 

farmaceutische industrie, en alle activiteiten? 

• Waarom staat de BV ingeschreven op een privé-adres? 

• Waar wordt het geld dat betaald is aan deze BV voor gebruikt?  

 Mocht u nog vragen of opmerkingen dan kunt u mij mailen of bellen. Graag ontvang ik uw 

reactie uiterlijk 22 augustus. 

 

23 augustus 2022 

Beste Anna, 

 Hierbij onze antwoorden! 

 

1.       Is de RvB op de hoogte van het bestaan van Caredo BV? 

Ja.  

  

2.       Moeten specialisten in het ASZ voor de oprichting van en activiteiten van zo’n soort BV 

toestemming vragen aan de RvB? 

- Nee. Over de juridische vorm waarin specialisten nevenactiviteiten onderbrengen, bestaan 

geen afspraken. Over de inhoud van de activiteiten wel. Deze mogen bijvoorbeeld niet 

concurrerend zijn met activiteiten die onder de vlag van het ziekenhuis plaatsvinden, of die 

leiden tot belangenvermenging met of verplichtingen jegens de industrie.  

- Hierover rapporteren specialisten niet primair aan de Raad van Bestuur, maar aan het 

coöperatief i.c. het Medisch Specialisten Bestuur.  

- De Raad van Bestuur ziet zelf ook toe op het vermijden van belangenvermenging door o.a. 

medisch-ethische toetsing van trials, strakke kaders waarbinnen medicatie-inkoop en 

voorschrijven geregeld is en de verplichte onafhankelijke toetsing (en in veel gevallen 

aanbesteding) bij aanschaf van apparatuur.  

- De Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur beschouwen het als hun 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om continu actief te werken aan een klimaat van 

bewustzijn omtrent ethisch verantwoord en transparant zakendoen.   

   

3.       Kent de RvB de inhoud van de overeenkomsten Caredo BV met de farmaceutische 

industrie en alle activiteiten? 

Nee. Aangezien het een onderzoeks-BV betreft van de vakgroep Cardiologie, hoeft de Raad 

van Bestuur niet op de hoogte te zijn van de specifieke transacties die hierin plaatsvinden. 

4.       Waarom staat de BV ingeschreven op een prive adres? 

Gekozen is voor inschrijving op het adres van de penningmeester op praktische gronden, 

zoals het zonder omwegen ontvangen van post.  



5.       Waar wordt het geld dat betaald is aan deze BV voor gebruikt? 

Deze gelden worden gebruikt voor de bekostiging van researchpersoneel. Meer specifiek 

zijn de in het transparantieregister genoemde bedragen te herleiden tot: 

- Farma/MD Boston Scientific in 2019 en 2021: Dit betreft de bekostiging van activiteiten 

van researchpersoneel (80K is voor twee jaren, 30K voor één jaar jaar), meer specifiek een 

promotietraject van een promovenda die niet door het ziekenhuis wordt betaald  

- Farma/MD Terumo in 2019: Dit betreft een vergoeding voor studieactiviteiten in het kader 

van de zogeheten e-Ultimaster studie, een groot internationaal onderzoek naar stents in de 

kransslagaders van het hart, waarin het Albert Schweitzer ziekenhuis ruim 1000 patiënten 

heeft geïncludeerd. 

 

23 augustus 2022 

Beste meneer Van den Elsen, 

Dank voor uw antwoorden. U schrijft dat specialisten niet primair aan de RvB rapporteren. 

Ik ga er vanuit dat zij de overeenkomsten van de in het register gemelde betalingen dus niet 

goedkeuren. Doet het Medisch Specialisten Bestuur dat dan wel voor alle overeenkomsten 

van Caredo BV? 

Groet, 

Anna 

 

24 augustus 2022 

Ha Anna,  

Het bestuur van het coöperatief keurt inderdaad niet de overeenkomsten van Caredo goed.  

Alle leden van de medische staf hebben zich gecommitteerd aan een gedragscode - en zijn 

daar dus op aanspreekbaar - met onder meer de passage: Ik ga verantwoord om met 

bedrijfsmiddelen, gebruik deze niet voor privédoelen en meld giften van derden of 

mogelijke belangenverstrengeling. 

 Daarnaast zijn er de in de vorige mail al benoemde toetsingsmechanismen. In combinatie 

met elkaar zorgt een en ander voor een goede mix van vertrouwen en controle.  

H gr Frank   

 

24 augustus 2022 

Beste meneer van den Elsen, 

Dank voor het antwoord. Het leek me goed om ook nog even persoonlijk contact te hebben 

gezien, maar ik kreeg u niet te pakken. De telefoonnummers van de heer Kofflard, Weevers 

en Kauer heb ik helaas ook niet. 



We zijn van plan om in onze uitzendingen aandacht aan te besteden aan het ziekenhuis en 

Caredo BV, dus het is voor alle partijen van groot belang dat de vragen met grote 

zorgvuldigheid worden beantwoord. Ik ben voor iedereen bereikbaar voor toelichting op 06-

51 78 47 55. 

Conclusie is in ieder geval dat geen van de besturen op de hoogte is van de inhoud van 

afgesloten overeenkomsten van medische bedrijven met Caredo BV. Naast jullie interne 

afspraken is er de GHM Code (versie 2018, toepasbaar op de jaren 2019-2021). Daarin staat 

dat het bestuur van een instelling aantoonbaar voorafgaande toestemming moet geven 

voor de sponsor- en dienstverleningscontracten van zorgprofessionals. Dit geldt dus in ieder 

geval voor de betaling van Terumo aan Caredo BV. 

Ik heb dan nog aanvullende vragen voor zowel de RvB als voor de cardiologen van wie 

Caredo BV is. Zouden jullie die uiterlijk aankomende vrijdag kunnen beantwoorden? 

  

Voor de RvB (algemene vragen) 

• Tussen wie zijn de afspraken gemaakt over de inhoud van de activiteiten van 

medisch specialisten? Wie zijn er betrokken? Mogen we een kopie van de afspraken?  

• Hoe ziet u toe op naleving van deze afspraken als medisch specialisten niet 

rapporteren aan de RvB (en dus ook niet aan het bestuur van het coöperatief)? 

• Er is ook een Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis waarop meerdere betalingen 

worden vermeld. Waarom worden niet daarop alle betalingen gestort? 

  

Voor de heer Kofflard, Weevers en Kauer 

• Wie is de UBO van Caredo BV? 

• Waarom is gekozen voor een BV om deze gelden in onder te brengen? 

• In de bovengenoemde GMH-code staat dat zorgprofessionals er zorg voor moeten 

dragen dat ze voorafgaande aantoonbare toestemming van het bestuur moeten 

hebben voor de overeenkomsten. Kunt u verklaren waarom dat in het geval van 

Caredo BV niet is gebeurd? 

• Kunt u de betaling van Terumo verder specificeren? Wat wordt precies bedoeld met 

“een vergoeding voor studieactiviteiten”? Welke arts heeft deze precies uitgevoerd? 

Naar wie is het geld voor deze dienstverlening gegaan? 

• Wie is de promovenda die uit de BV wordt betaald? 

• Aan welke partijen (individuen en rechtspersonen) zijn er tussen 2019 en 2022 

betalingen gedaan door Caredo BV? 

Met groet, 

Anna Pruis 

 

http://www.gmh.nu/images/Gedragscode_GMH_per_1_januari_2018.pdf


26 augustus 2022 

• Wie is de UBO van Caredo BV?  

Alle cardiologen van het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben een gelijk deel in deze B.V.  

  

• Waarom is gekozen voor een BV om deze gelden in onder te brengen?  

Het verrichten van onderzoeksactiviteiten brengt ook kosten en risico’s met zich mee en een 

losstaande financiële afhandeling had daarom onze voorkeur.  

  

• In de bovengenoemde GMH-code staat dat zorgprofessionals er zorg voor moeten 

dragen dat ze voorafgaande aantoonbare toestemming van het bestuur moeten 

hebben voor de overeenkomsten. Kunt u verklaren waarom dat in het geval van 

Caredo BV niet is gebeurd? 

Er is in eerste instantie een wat onjuiste interpretatie ontstaan. De (vorige) RvB was/is op de 

hoogte van onderzoeksactiviteiten, deze worden zoals gebruikelijk in ziekenhuizen via de 

bekende lokale wetenschaps- en ethische toetsingscommissies beoordeeld op inhoud en 

kunnen pas na goedkeuring hiervan van start gaan. Dat is in dit geval ook gebeurd.  

  

• Kunt u de betaling van Terumo verder specificeren? Wat wordt precies bedoeld met 

“een vergoeding voor studieactiviteiten”? Welke arts heeft deze precies uitgevoerd? 

Naar wie is het geld voor deze dienstverlening gegaan? 

De E-Ultimaster studie, waarop deze betaling is gebaseerd, is een grote trial waarin 

wereldwijd meer dan 35.000 patiënten zijn geïncludeerd, het Albert Schweitzer heeft meer 

dan 1000 patiënten geïncludeerd en heeft daarom aan 3 van de 10 artikelen over deze trial 

mogen mee publiceren en we hebben een van de presentaties mogen geven op het 

EuroPCR congres over deze trial. Het bedrag dat in 2019 in het transparantieregister staat 

vermeld op naam van Terumo is vergoeding voor researchwerkzaamheden en het klinisch 

opvolgen van deze patiënten poliklinisch en per telefoon. Terumo is opdrachtgever bij deze 

studie en de vergoeding is goedgekeurd door de METC volgens de bestaande GCP-

richtlijnen. Deze vergoeding hoort in feite niet thuis in het transparantieregister.  

  

• Wie is de promovenda die uit de BV wordt betaald? 

De promovenda is zelf geen lid van de vakgroep. Door financiering van een 

onderzoekstraject levert de vakgroep mede namens het ziekenhuis een wetenschappelijke 

bijdrage en is een promotietraject mogelijk 

  



• Aan welke partijen (individuen en rechtspersonen) zijn er tussen 2019 en 2022 

betalingen gedaan door Caredo BV? 

Aan researchmedewerkers en een promovenda, van wie de persoonlijke sfeer bij voorkeur 

willen beschermen. 

 

29 augustus 2022 

Beste Frank, 

Ik heb wederom een aantal vragen: 

Wat betreft Terumo: op het contract dat je me toestuurde staat dat het gaat om niet-WMO-

plichtig onderzoek. Dat is dus in tegenspraak met het antwoord van de drie cardiologen.  

Over het gelijke deel in de BV: wat wordt hier precies mee bedoeld? Op papier hebben 

alleen de drie cardiologen een aandeel in de BV. 

Zoals ik al appte hoor ik graag nog of er in de periode 2018-2022 sprake is van 

overeenkomsten of andere relaties tussen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Terumo, 

Edwards Lifesciences of Boston Scientific in de breedste zin van het woord en zo ja, op 

welke manier. Het kan dus gaan om een daadwerkelijk contract, of dat deze bedrijven 

meededen aan een aanbesteding. Zo ja, kunnen jullie die per relatie specificeren (bedrijf, 

jaar, soort relatie en wat voor soort product). 

Als laatste nog een opmerking: uit oogpunt van wetenschappelijke integriteit zou het 

openbare informatie moeten zijn welke promovendi met dit soort gelden worden betaald. 

Dit is ook in de geest van de KNAW-code wetenschappelijke integriteit. Ik snap daarom niet 

dat jullie je beroepen op persoonlijke levenssfeer. 

 

30 augustus 2022 

Ha Frank, 

Er blijkt nog een rechtspersoon te zijn van de cardiologen van het ziekenhuis: Stichting 

Promotion of Advanced Cardiology by Education. De betalingen die daarop vermeld staan, 

zitten in de bijlage.  

Ik wil natuurlijk graag weten of de overeenkomsten van deze betalingen zijn getekend door 

de RvB. En ik ben dan ook benieuwd waarom de cardiologen zowel een stichting als een BV 

hebben waarop ze betalingen laten lopen.  

  

2 september 2022 

Beste Anna, 



Hieronder de reactie op de eerste van twee sets nog openstaande vragen die je ons hebt 

gesteld.  

Vraag 1  

Het klopt inderdaad dat het om niet WMO-plichtig onderzoek gaat, in tegenstelling tot de 

eerdere respons, excuses. Niet WMO-plichtig onderzoek betekent dat het niet valt onder de 

WMO wet waardoor medisch ethische toetsing door een METC niet noodzakelijk is. 

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/wet-en-regelgeving-voor-medisch-wetenschappelijk-

onderzoek/uw-onderzoek-wmo-plichtig-of-niet 

In dit geval gaat het om een observationele studie (patiënten worden niet aan handelingen 

onderworpen en er worden geen gedragsregels opgelegd), dat neemt niet weg dat het om 

wetenschappelijk onderzoek gaat en in dit geval is de studie inclusief haar vergoedingen wel 

goedgekeurd door de lokale METC van het ASz en geaccordeerd door de Raad van Bestuur. 

  

Vraag 2 

Alle leden van de vakgroep zijn gelijkwaardig aandeelhouder en hebben evenveel 

zeggenschap over de research-BV Caredo, in dat geval wordt het bestuur aangemerkt als 

UBO's volgens de regelgeving.  

De UBO registratie is overigens eerder in 2022 ingediend maar is nog niet bevestigd wegens 

de lange administratieve doorlooptijd.  

  

Vraag 3 

Er zijn inderdaad overeenkomsten tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en Boston 

Scientific en Terumo. Hierbij kan worden gedacht aan materialen die gebruikt worden op 

een hartcatheterisatiekamer. Overigens zijn er geen overeenkomsten tussen de eenheid 

cardiologie en Edwards Lifesciences. Zoals eerder vermeld verlopen inkoopprocessen via 

een separate inkoopafdeling, aangesteld door de Raad van Bestuur, die collectief inkoopt 

voor meerdere ziekenhuizen. Deze afspraken en inkoopcontracten met externe partijen 

maken deel uit van bedrijfsgevoelige informatie die we niet vrijelijk delen.  

  

Vraag 4 

De promovenda is nadrukkelijk niet een lid van de vakgroep maar een werknemer van het 

ziekenhuis van wie de salariskosten geheel aan de vakgroep cardiologie worden doorbelast. 

Omdat het bij de nu voorliggende vragen niet gaat om de wetenschappelijk inhoudelijke 

context van de studie willen we deze collega nu niet ongevraagd belasten met het 

terechtkomen van haar naam in deze discussie. 

 



6 september 2022 

Beste Anna, 

Hierbij de antwoorden op de twee nog openstaande vragen die je aan ons had gesteld: 

• En ik ben dan ook benieuwd waarom de cardiologen zowel een stichting als een BV 

hebben waarop ze betalingen laten lopen.  

Bij het onderbrengen van gelden ten behoeve van de eenheid cardiologe, is een 

onderscheid gemaakt in geld voor commercieel onderzoek en geld voor niet- commercieel 

onderzoek en opleidingen.  

Caredo B.V. is opgericht om concrete wetenschappelijke onderzoeksprotocollen, die 

voornamelijk werden aangeboden vanuit academische partners en industrie, mogelijk te 

maken. 

De stichting PACE  (Stichting Promotion of Advanced Cardiology by Education) heeft als 

doel: het bevorderen van onderwijs en niet-commercieel onderzoek. Denk aan nascholingen 

zoals bijvoorbeeld de geaccrediteerde echo-avonden voor echo-laboranten en artsen. 

Verder voorziet de stichting in opzetten van ‘investigator-initiated’ (door cardiologen uit de 

vakgroep) onderzoek, kwaliteitsregistraties, implementatie en optimalisatie van nieuwe 

behandelingen, en onderwijs ten behoeve van verpleegkundig personeel, physician 

assistants, cardiologen in opleiding, co-assistenten en assistenten van diverse specialismen. 

Voorts is mogelijk gemaakt dat meerdere promovendi succesvol begeleid konden worden.  

  

• Ik wil natuurlijk graag weten of de overeenkomsten van deze betalingen zijn 

getekend door de RvB 

Niet alle overeenkomsten van de betalingen op de lijst zijn gezien door de RvB. 

Overeenkomsten aangaande onderzoeken in ons ziekenhuis, worden wel allemaal gezien 

door de RvB. We hebben in het Albert Schweitzer de Wetenschappelijk Onderzoek Advies 

Commissie (WOAC). De WOAC beoordeelt de bij haar ingediende wetenschappelijke 

onderzoeken (trials) op de lokale uitvoerbaarheid in het ziekenhuis en brengt hierover 

advies uit aan de Raad van Bestuur. Op basis van dit advies, accordeert de RvB de aanvraag 

(of niet).  

Overeenkomsten met de stichting zijn niet-wederkerig en extern juridisch getoetst. Zo kan 

de verstrekker geen invloed uitoefenen op de inhoud van het gegeven onderwijs, de 

wetenschappelijke promotietrajecten, dan wel op de praktijkvoering van de cardiologen, Er 

is geen relatie tussen stichting PACE en de inkoopprocedures. 

Ik hoor/lees graag van je als nog vragen hebt. 

Met vriendelijke groet, 

Willemieke De Vos 

Communicatieadviseur 



 


