
31 augustus 2022 

Beste mevrouw Van Lier en meneer Claessen, 

Ik heb jullie beiden geprobeerd telefonisch te bereiken om onderstaande vragen toe te 

lichten, maar ik kreeg geen gehoor. Als er nog verdere toelichting nodig is, ben ik bereikbaar 

op 06-51 78 47 55.  

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, waarin relaties tussen bedrijven en zorgverleners gemeld 

moeten worden.   

In het register viel een rechtspersoon op vanwege relatief grote betalingen: Stichting 

Cardiology Academy (09155146). De vermelde betalingen heb ik in de bijlage toegevoegd. 

Bestuursleden van deze stichting zijn allen werkzaam als cardioloog in CWZ. 

Ik heb hierover de volgende vragen:   

• Is de Raad van Bestuur op de hoogte van het bestaan van deze stichting? Zo ja, sinds 

wanneer?   

• Moet er in het CWZ toestemming gevraagd worden voor de oprichting van zo’n soort 

stichting? 

• Is voor elke in de bijlage genoemde betaling aan deze stichting het contract gezien 

en ondertekend door de Raad van Bestuur?  

Zou u mij uiterlijk aankomende vrijdag de vragen kunnen beantwoorden?  

  

Groet, 

Anna Pruis 

Redacteur 

  

1 september 2022 

Beste Anna, 

We hebben je vragen over de stichting Cardiology Academy besproken met de Raad van 

Bestuur (RvB) en komen tot onderstaande reactie. Ik neem mijn collega Annique van Lier 

mee in cc omdat ik na morgen twee weken op vakantie ben, zij is volledig op de hoogte. 

Wij waarderen het dat u ons als ziekenhuis wijst op het bestaan van de Stichting Cardiology 

Academy en haar activiteiten. Wij vinden transparantie belangrijk binnen het Canisius 

Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en dat geldt evenzeer voor de transparantie naar buiten toe. 

Daarom gaan we graag in op uw vragen.   



• Is de Raad van Bestuur op de hoogte van het bestaan van deze stichting? Zo ja, sinds 

wanneer? 

De Raad van Bestuur van CWZ was tot nu toe niet op de hoogte van de Stichting Cardiology 

Academy en haar activiteiten. 

• Moet er in het CWZ toestemming gevraagd worden voor de oprichting van zo’n soort 

stichting? 

Het hangt af van het soort activiteiten van een stichting of er bij de oprichting toestemming 

moet worden gevraagd. Op grond van de informatie die jullie nu aan ons verstrekken, lijkt 

het waarschijnlijk dat de stichting wel toestemming had moeten vragen voor haar 

activiteiten. Wij moeten dat echter nader onderzoeken, en dat zullen wij ook doen. 

• Is voor elke in de bijlage genoemde betaling aan deze stichting het contract gezien 

en ondertekend door de Raad van Bestuur? 

Nee, de Raad van Bestuur heeft hierin geen betrokkenheid gehad. 

Op grond van de informatie die u ons heeft gestuurd, gaan wij in gesprek met de 

cardiologen c.q. het Medisch Specialistisch Bedrijf Cardiologie. Mocht u verder nog vragen 

hebben, dan zijn wij graag bereid tot nadere toelichting. Wij zouden het waarderen als u ons 

ook op de hoogte wilt houden van uw onderzoek. 

Hartelijke groet, 

Ton Claessen 

Communicatieadviseur 

 

2 september 2022 

Beste Anique, 

Dank voor de antwoorden.  

Dan heb ik nog een vraag: 

Is er in die periode 2018 - 2022 sprake geweest van overeenkomsten of andere relaties 

tussen CWZ en de partijen die betalingen hebben gedaan aan de stichting Cardiology 

Academy (de partijen staan dus in de bijlage in de eerste mail). Deze vraag stel in de 

breedste zin van het woord: 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)? 

 

En het lijkt me handig om maandag nog even te bellen? 

 

Groet, 



Anna 

 

5 september 2022 

Hallo Anna, 

Jouw nieuwe vraag heb ik vanochtend bij de raad van bestuur neergelegd. Zodra ik reactie 

van hen heb gekregen, hoor je van mij.  

Met vriendelijke groet, 

Annique van Lier 

 Persvoorlichter/Communicatieadviseur 

 CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) 

 

6 september 2022 

Beste Annique, 

Ik zou naar aanleiding van ons gesprek mijn vraag nog even op de mail zetten. Ik heb 

hieronder zeer gedetailleerd gevraagd met welke van de bedrijven die Stichting Cardiology 

Academy sponsoren CWZ een relatie heeft. Jullie geven aan dat dit lang duurt om uit te 

zoeken en jullie niet weten wanneer deze informatie beschikbaar is.  

Tussen de sponsoren zitten grote bedrijven, zoals Medtronic, Boston Scientific, Sanofi, Bayer 

en Abbott. Volgens mij kunnen jullie zeer makkelijk, met één belletje, nagaan of de 

cardiologie-afdeling spullen tussen 2018 en vandaag spullen of middelen afnam of afneemt 

bij dit soort bedrijven. Zouden jullie dit uiterlijk morgen doen? Anders ga ik er, zeker gezien 

de grootte van deze bedrijven, dat jullie met zeker één van deze bedrijven een relatie 

hebben. 

Groet,  

Anna 

 

7 september 2022 

Hallo Anna, 

Nog even een reactie op jouw mail. De vraag naar de relaties staat uit bij onze afdeling 

Inkoop. Deze informatie volledig boven tafel krijgen, is iets meer werk dan een belletje, 

begrijp ik van hen. De verwachting is dat deze aan het eind van de week beschikbaar is. 

Zodra bekend is wat we op basis van deze informatie gaan doen, kan ik jou een reactie 

geven.  

Met vriendelijke groet, 



Annique van Lier 

 Persvoorlichter/Communicatieadviseur 

 CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) 

 

8 september 2022 

Beste Anique, 

Omwille van de tijd stuur ik je alvast de vervolgvragen: 

• Zou je me in contact kunnen brengen met één van de bestuursleden van de stichting 

Cardiology Academy? Dat gaat om één van de volgende namen: de heer Oude 

Ophuis, de heer Remmen, de heer Zegers, de heer Gomes of de heer Al Hashimi. Ik 

wil onder meer vragen waar de gelden uit de stichting voor zijn gebruikt, zodat we 

dat goed kunnen verwerken in onze berichtgeving. Dat doe ik graag telefonisch, 

omdat we anders heen-en-weer blijven mailen.  

• Dan zou ik om dezelfde reden graag nog een (eventueel informeel) telefonisch 

gesprek met de heer Houtsma willen over onze vragen. Ik wil bijvoorbeeld graag 

weten of het gesprek met de cardiologen inmiddels heeft plaatsgevonden en of er 

wat gaat veranderen in het toezicht op de gelden.   

Ik hoor graag ook morgen of dit lukt. 

Met vriendelijke groet, 

Anna Pruis 

 

9 september 2022 

Hallo Anna, 

Hierbij de reactie van de raad van bestuur op jouw eerdere vraag. In antwoord op jouw 

vervolgvraag van 2 september jl. kan CWZ bevestigen dat sprake is van overeenkomsten 

tussen CWZ en een aantal partijen die jullie via het Transparantieregister Zorg hebben 

gelieerd aan de stichting Cardiology Academy. In 2018 t/m 2022 hebben Amgen, 

AstraZeneca, Bayer en Gemzyme geneesmiddelen geleverd aan CWZ en waren Medtronic, 

Boston en Abbott leveranciers van o.a. AICD’s, catheters, stents en pacemakers. Onze 

bestuurders zijn bereid om een informele telefonische toelichting te geven. 

Jouw verzoek om met een van de bestuurders van de Cardiology Academy te spreken heb ik 

bij hen neergelegd. Ik hoop vanmiddag daar een reactie op te krijgen. 

Met vriendelijke groet, 

Annique van Lier 

Persvoorlichter/Communicatieadviseur 

 



13 september 

Betreft: vragen L.s.,  

Wij hebben begrepen dat er vragen zijn ontvangen rond de activiteiten van de Stichting 

Cardiology Academy. Graag lichten wij toe. De Stichting Cardiology Academy houdt zich 

bezig met onderwijs en kwaliteits– en innovatieprojecten en biedt de mogelijkheid te 

investeren in het verder door ontwikkelen van de cardiologische zorg. Er wordt daarvoor 

ondersteuning gezocht bij verschillende marktpartijen. Voorbeelden van activiteiten zijn o.a. 

onderwijs aan jonge artsen, maar ook projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van 

expertise op het gebied van speciale hoog-complexe dotterprocedures, zodat open 

hartoperaties mogelijk kunnen worden voorkomen en ontwikkeling van diverse zorgpaden, 

zodat patiënten sneller en beter kunnen worden geholpen. Alle geldstromen worden 

transparant gemeld in het transparantieregister.  

Het bestuur van de Stichting Cardiology Academy 


