
26 augustus 2022 

Beste Roel,  

Dank voor het telefoongesprek zojuist, hierbij zet ik mijn vragen op de mail.   

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 vielen twee BV’s op vanwege het relatief hoge bedrag aan betalingen ten 

opzichte van andere rechtspersonen: Cathreine BV (17089172) en Cathreine Research & 

Development (60308303). De vermelde betalingen heb ik in de bijlage toegevoegd. 

Directeur van beide BV’s is Lukas Dekker, werkzaam als cardioloog in het Catharina 

Ziekenhuis. De overige bestuursleden zijn ook werkzaam als cardioloog in het ziekenhuis.  

Ik heb de volgende vragen aan de Raad van Bestuur:  

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

wanneer?  

• Kent de Raad van Bestuur de inhoud van alle onderliggende contracten en 

betalingen tussen de medische bedrijven en deze BV’s?  

• Er is ook een Stichting Catharinaziekenhuis waar betalingen van de medische 

industrie heengaan. Waarom gaan de betalingen aan Cathreine BV en Cathreine 

Research & Development niet ook naar deze stichting?  

Ik heb de volgende vragen aan de heer Dekker:  

• Waar worden de betalingen van de medische bedrijven voor gebruikt? Kunt u zo 

specifiek mogelijk zijn? 

• Gaan (delen van) betalingen via de BV naar individuele cardiologen in het 

ziekenhuis? Zo ja, voor welke werkzaamheden?  

• Waarom zijn er twee BV’s opgericht voor dit soort werkzaamheden?  

Als er nog verdere toelichting nodig is, ben ik vanzelfsprekend bereikbaar: 06 

Groet, 

Anna Pruis 

Redacteur 

 

31 augustus 2022 

Beste Anna, 

Dank voor je mail. 



Voordat ik je vragen beantwoord lijkt het mij goed om je even de context van het Catharina 

Ziekenhuis in relatie tot wetenschappelijk onderzoek te schetsen. Ik heb vervolgens de door 

jou gestelde vragen in deze mail geplakt en in blauw de antwoorden gegeven. Ik heb ook 

contact gehad met Lukas Dekker; zijn antwoorden staan ook in deze mail. 

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met een academisch profiel, zowel 

ten aanzien van zorg, onderwijs als onderzoek. Als niet-academisch ziekenhuis wordt het 

Catharina Ziekenhuis, anders dan academische ziekenhuizen, in de basis niet op voorhand 

gefinancierd voor haar wetenschappelijke activiteiten. Wetenschappelijk onderzoek in het 

Catharina Ziekenhuis drijft dan ook primair op de motivatie van artsen en verpleegkundigen, 

die dus naast hun dagelijkse werkzaamheden voor het ziekenhuis onderzoek verrichten. De 

jaarlijkse wetenschappelijke output van het Catharina Ziekenhuis is zowel voor wat betreft 

maatschappelijke impact als volume omvangrijk en toonaangevend. Zo zijn de afgelopen 

decennia aan de hand van onderzoeken (internationale) richtlijnen aangepast die de zorg 

voor patiënten aanzienlijk hebben verbeterd.  

Om onderzoek mogelijk te maken moet financiering georganiseerd worden, bijvoorbeeld via 

lokale, landelijke of Europese subsidies of via commerciële partijen. Deze 

subsidieverstrekkers/partijen werken samen met zorgverleners, zorginstellingen en 

patiëntenorganisaties, omdat de uitwisseling van kennis en kunde leidt tot nieuwe en 

betere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, behandelmethoden en inzicht in de 

behoeften van patiënten. Daar heeft iedereen baat bij. Voor dit werk (bijvoorbeeld het 

geven van adviezen) ontvangen zorgverleners en zorginstellingen ook van bedrijven een 

financiële bijdrage. We zijn ons bewust dat dat proces altijd zorgvuldig moet verlopen, 

continu gemonitord moet worden en waar nodig verbeterd.  

Dan jouw vragen: 

Is de Raad van Bestuur op de hoogte van het bestaan van deze bv’s? Zo ja, sinds wanneer?  
  

Ja, de Raad van Bestuur is sinds de oprichting van deze BV’s op de hoogte van het bestaan 

hiervan. 

Kent de Raad van Bestuur de inhoud van alle onderliggende contracten en betalingen tussen 

de medische bedrijven en deze BV’s?  
  

Ja, de Raad van Bestuur is op de hoogte van de onderliggende contracten en betalingen 

tussen de medische bedrijven en deze BV’s.  

Er is ook een Stichting Catharinaziekenhuis waar betalingen van de medische industrie 

heengaan. Waarom gaan de betalingen aan Cathreine BV en Cathreine Research & 

Development niet ook naar deze stichting?  

De vergoedingen van de medische industrie zijn, in het geval van Cathreine BV en Cathreine 

R&D specifiek bedoeld voor activiteiten en onderzoeken in het hartcentrum. Om 

vermenging met andere geldstromen te voorkomen, is ervoor gekozen om vergoedingen op 

deze twee rekeningen binnen te laten komen.  



Ik heb de volgende vragen aan de heer Dekker:  

Waar worden de betalingen van de medische bedrijven voor gebruikt? Kunt u zo specifiek 

mogelijk zijn? 

  

De betalingen worden gebruikt voor medisch inhoudelijk (internationale) promotieprojecten 

en onderzoeksprogramma’s waarbinnen kwaliteit van zorg wordt gemeten en verbeterd en 

waarbij wordt gepubliceerd over de resultaten. Zo worden onder meer de loonkosten van 

promovendi, kwaliteitsmedewerkers en senior-onderzoekers betaald alsmede de 

inhoudelijke en organisatorische supervisie door medici en het in stand houden van de 

infrastructuur van de organisatie (administratie). 

Ook activiteiten zoals trainingen op het terrein van de cardiologie en (internationale) 

congressen en scholingsbijeenkomsten om opgedane kennis te delen worden hieruit 

gefinancierd.  

Gaan (delen van) betalingen via de BV naar individuele cardiologen in het ziekenhuis? Zo ja, 

voor welke werkzaamheden?  
  

Cardiologen en cardiochirurgen starten, begeleiden en houden supervisie op (lopende) 

activiteiten en onderzoeken. Dit gebeurt buiten de contractueel overeengekomen tijd dat zij 

werkzaamheden verrichten voor het ziekenhuis. Zij ontvangen een vergoeding voor de door 

hen geleverde bijdrage.  

Waarom zijn er twee BV’s opgericht voor dit soort werkzaamheden?  
  

Dat is gedaan om inhoudelijke en organisatorische redenen. Cathreine R&D BV is gericht op 

de uitvoering van contractresearch, waarbij het onderzoek primair wordt georganiseerd 

door een derde partij. Cathreine BV is de entiteit van waaruit de cardiologen en 

cardiochirurgen zelf activiteiten en onderzoeken initiëren. 

Tot zover.  

Met vriendelijke groet, 

R.A. (Roel) Rambags 

Persvoorlichter 

 

31 augustus 2022 

Beste Roel, 

Dank voor de uitgebreide toelichting en antwoorden. Nog één verduidelijkende vraag: geeft 

de Raad van Bestuur ook voorafgaand aantoonbare toestemming voor alle onderliggende 

contracten tussen de medische bedrijven en deze BV’s, zoals wordt voorgeschreven in de 

GHM Code (versie 2018, toepasbaar op de jaren 2019-2021)? 

Groet 

https://clicktime.symantec.com/15sLvR3MNBgAeumGesya9?h=dNGaQ09ScWB2SebnqHWV9nUY1if3Np_FN9mdVFxwxeU=&u=http://www.gmh.nu/images/Gedragscode_GMH_per_1_januari_2018.pdf


 

2 september 2022 

Beste Anna, 

Wat later antwoord op mijn vrije dag… 

We hebben elkaar gistermiddag telefonisch gesproken. Jij gaf daarbij aan dat je met 

‘voorafgaand aantoonbare toestemming’ een handtekening bedoelt. Ik heb voor je 

nagevraagd of alle contracten van Cathreine BV en Cathreine R&D BV uit de door jou 

toegestuurde lijst, zijn ondertekend door de Raad van Bestuur of een gedelegeerde, zoals jij 

tijdens ons gesprek aangaf.  

De meeste contracten zijn voorzien van een handtekening, maar niet allemaal. De GMH-

richtlijn schrijft dit ook niet voor. Zoals ik eerder heb beantwoord,  is de Raad van Bestuur in 

alle gevallen wel vooraf op de hoogte gesteld van de af te sluiten contracten. 

Goed weekend. 

Met vriendelijke groet, 

 

 


