
17 augustus 2022 

Beste Desiree, 

Dank voor het telefoongesprek zojuist, hierbij zet ik mijn vragen nog 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 dat register vielen twee stichtingen op vanwege de hoge vermelde bedragen: de Stichting 

Cardioresearch Leyenburg en Stichting Cardioresearch. De UBO en bestuurder van beide stichtingen 

is Vincent van Driel, in uw ziekenhuis werkzaam als cardioloog-elektrofysioloog. Beide stichtingen 

zijn ingeschreven op zijn woonadres 

Aan de Stichting Cardioresearch Leyenburg betaalde farmaceutische bedrijven in 2019, 2020 en 

2021 in totaal ruim 9 ton. Andere bestuurders van deze stichting zijn Wilco Tanis en Rámon Robles 

de Medina, ook werkzaam in het HagaZiekenhuis.  

Aan de Stichting Cardioresearch betaalde farmaceutische bedrijven in diezelfde periode ruim 2 ton. 

Andere bestuurder van deze stichting is Hemanth Ramanna, ook werkzaam in het HagaZiekenhuis. 

Voor de details van deze betalingen verwijs ik u naar de bijlage,  

Mijn vragen over deze stichtingen zijn als volgt: 

• Is de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld van het bestaan van deze twee stichtingen? Zo 

ja, wanneer? 

• Moeten specialisten in het Hagaziekenhuis voor de oprichting van en activiteiten voor deze 

stichting toestemming aan de Raad van Bestuur vragen? Zo ja, is dit gebeurd en gegeven? 

• Kent u de inhoud van overeenkomsten van deze stichtingen met de farmaceutische 

industrie, en alle activiteiten van deze stichting? 

• Waarom staan de twee stichtingen ingeschreven op een privé-adres? 

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

• Waarom zijn er twee stichtingen opgericht (in plaats van een)? 

  

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

uiterlijk 22 augustus. 

 

22 augustus 2022 

Beste Anna, 

Hierbij de antwoorden op jullie vragen.  

1.       Is de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld van het bestaan van deze twee stichtingen? Zo ja, 

wanneer? 

Ter informatie vooraf: De cardiologen die in het HagaZiekenhuis werken zijn lid van het Medisch 

Specialisten Cooperatief (MSC). Het Hartcentrum waarin de cardiologen werken wordt aangestuurd 

door een management team van het ziekenhuis. Het management team van het Hartcentrum 

rapporteert aan de directie van het HagaZiekenhuis. 



Stichting Cardioresearch Leijenburg (SCL) is opgericht in 1997 (4-12-1997, KvK 27168309). 

Stichting Cardio Research (SCR) is opgericht in 2011 (18-11-2011, KvK 53987284). 

De directie van het HagaZiekenhuis, het management team van het Hartcentrum en het MSC zijn op 

de hoogte van het bestaan van beide stichtingen. De verantwoording over de besteding van de gelden 

van de stichtingen is in overleg met het management team van het Hartcentrum. Er zijn bestaande 

contracten die medeondertekend zijn door de directie van het HagaZiekenhuis.  

  

2.       Moeten specialisten in het Hagaziekenhuis voor de oprichting van en activiteiten voor deze 

stichting toestemming aan de Raad van Bestuur vragen? Zo ja, is dit gebeurd en gegeven? 

In 1997 en 2011 was daar geen toestemming voor nodig.  

  

3.       Kent u de inhoud van overeenkomsten van deze stichtingen met de farmaceutische industrie, 

en alle activiteiten van deze stichting? 

De directie is op de hoogte van de partnership contracten. De directie is medeondertekenaar van deze 

contracten.  

Het management van het Hartcentrum is ook op de hoogte van de overige aanvragen en de 

bestedingen, die altijd in het HagaZiekenhuis hebben plaatsgevonden.  

  

4.       Waarom staan de twee stichtingen ingeschreven op een privé-adres? 

Cardioloog Van Driel is de fiscus (penningmeester) van beide stichtingen. Zijn privé-adres is ook het 

correspondentie adres. Zo zijn alle documenten (belastingdienst, financiële administratie) op een 

locatie.  

  

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

Voor de funding/sponsoring van diverse (innovatieve) projecten en onderzoeken. Er worden o.a. 

meerdere promovendi (in het HagaZiekenhuis of samen met het Erasmus MC en de TU Delft) uit 

betaald. Ook de onderzoeksactiviteiten in het MRI-ablatiecentrum komen uit deze stichting. Een ander 

onderdeel is het aantrekken van personeel voor de divisie Hartfalen (ontwikkeling en uitbouw) en de 

divisie Beeldvorming (verdere kwalitatieve doorontwikkeling). Gelden worden ingezet voor 

gemeenschappelijke ambities en doelstellingen vanuit het Hartcentrum én de vakgroep Cardiologie. 

Er zijn contracten aanwezig met een aantal partners die op deze manier bijdragen aan het verbeteren 

van de cardiologische zorg aan patiënten. 

De bestuursleden van beide stichtingen ontvangen hier geen bestuursvergoeding voor.  

  

6.       Waarom zijn er twee stichtingen opgericht (in plaats van een)? 

Stichting Cardioresearch Leijenburg (SCL) is opgericht in 1997 (4-12-1997, KvK 27168309).  



In goed overleg met het management van het Hartcentrum heeft SCL de afgelopen jaren (vanaf 2017) 

gefunctioneerd voor gelden uit Grants (3e geldstroom) voor diverse innovatieve projecten. 

Stichting Cardio Research (SCR) is opgericht in 2011 (18-11-2011, KvK 53987284) voor de 

doorontwikkeling van het overlappingsgebied tussen imaging (MRI) en klinische elektrofysiologie. Een 

belangrijk resultaat is het MRI-ablatiecentrum. Een ander voorbeeld: SCR heeft bijvoorbeeld twee 

promovendi en de daarvoor diverse benodigde software-ontwikkelingen (Inverse-berekeningen) 

financieel op zich genomen. 

Reden dat er in 2011 een tweede stichting (SCR) is opgericht naast de stichting (SCL) van de oude 

maatschap (toen vooral voor de organisatie van congressen), is dat er toentertijd de wens was om de 

geldstromen voor imaging/elektrofysiologie (met als doel een MRI Ablatiecentrum) apart te houden. 

Op dat moment was het beeld dat het MRI Ablatiecentrum een zelfstandige eenheid zou worden, 

uiteindelijk is dit onderdeel van het Hartcentrum geworden. 

 

23 augustus 2022 

Beste mevrouw Van Raalte, 

Dank voor uw antwoorden. Ik heb daarop nog een aantal aanvullende vragen. Als u nog meer 

informatie nodig heeft, ben ik bereikbaar op 06-51784755. 

  

Over Stichting Cardio Research en Stichting Cardioresearch Leyenburg 

1. U schrijft: “Er zijn bestaande contracten die medeondertekend zijn door de directie van het 

HagaZiekenhuis”. Mijn vraag is: zijn alle onderliggende contracten van de genoemde 

bedragen in het Transparantieregister tussen de medische bedrijven en de twee stichtingen 

door de RvB ondertekend? Zo nee, welke niet?  

2. U schrijft: “Het management van het Hartcentrum is ook op de hoogte van de overige 

aanvragen en de bestedingen, die altijd in het HagaZiekenhuis hebben plaatsgevonden.” 

Bedoelt u hiermee dat de betalingen aan de twee stichtingen in de jaren 2019, 2020 en 2021 

volledig ten goede zijn gekomen aan het HagaZiekenhuis? Zo ja, hoe wordt dat door de 

directie en/of het management gecontroleerd? 

  

Over Haussmann BV en VanDBV 

Er zijn nog twee BV’s van de heer van Driel waarop betalingen door medische bedrijven zijn vermeld 

(zie bijlage). Daarover heb ik soortgelijke vragen als eerder: 

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

welk moment? 

• Moeten specialisten in het Hagaziekenhuis voor de oprichting van dit soort bv’s 

toestemming aan de Raad van Bestuur en/of management vragen?  

• Zijn alle onderliggende contracten van de genoemde bedragen in het Transparantieregister 

tussen de medische bedrijven en de BV’s door de directie ondertekend? Zo nee, welke niet?  

• Komen de betalingen ten goede aan de heer Van Driel of het HagaZiekenhuis? 



Dan heb ik ook nog een aantal vragen aan de heer Van Driel zelf. Ik kan geen e-mailadres van hem 

vinden, dus zou u deze naar hem kunnen doorsturen? 

• Zijn de betalingen op uw BIG-nummer, Stichting Cardio Research, Stichting Cardioresearch 

Leyenburg, Haussmann BV en VanD BV alle meldplichtige betalingen die u heeft ontvangen 

in de jaren 2019 t/m 2021? Zo nee, kunt u ons informeren over de ontbrekende betalingen? 

• Heeft u aantoonbare voorafgaande toestemming voor alle vermelde betalingen op uw BIG-

nummer en de vier hierboven genoemde rechtspersonen gekregen van de RvB van het 

Hagaziekenhuis? Zo nee, voor welke niet? 

• Het register kent twee types ontvangers, namelijk rechtspersonen en beroepsbeoefenaars 

(zorgverleners). De Stichting CGR schrijft dat dienstverlening-relaties in het 

Transparantieregister zoveel mogelijk moeten worden gemeld op naam van de 

beroepsoefenaar (artikel 7.2.2). Soortgelijke voorschriften staan in de GHM Code. Waarom 

zijn de betalingen aan Haussmann BV en VanD BV desondanks vermeld op de rechtspersoon 

en niet op uw BIG-nummer? 

Met groet, 

Anna Pruis 

 

23 augustus 2022 

Ik heb de vragen aan de heer Van Driel doorgestuurd die voor hem zijn. 

De andere vragen aan het HagaZiekenhuis ga ik ook na. 

 

24 augustus 2022 

Ik stuur alvast de aanvullende vragen op. 

• Voor de directie: Ik zie dat op naam van Stichting Hagaziekenhuis (27268552) ook veel 

betalingen van de medische industrie zijn vermeld. Waarom zijn de betalingen voor de 

Stichting Cardio Research en Stichting Cardioresearch Leyenburg ook niet naar deze stichting 

van het ziekenhuis gegaan? 

• Wbt de Stichting Cardio Research en Stichting Cardioresearch Leyenburg/de heer Van Driel: 

kunt u alle partijen aan wie tussen 2018 t/m 2022 vanuit de stichtingen betalingen zijn 

gedaan (individuen en rechtspersonen) op een rijtje zetten?  

Met groet, 

Anna Pruis 

 

24 augustus 2022 

Beste Anna,  

Ik pak het op en stuur de laatste vraag door naar de heer Van Driel.  



Ik heb hem ook naar aanleiding van ons telefoongesprek vanochtend per e-mail aangegeven dat je 

nog toelichting kunt geven met jouw telefoonnummer erbij en dat de antwoorden deze week 

gewenst zijn.  

Groet,  

Maj-Britt 

 

28 augustus 2022 

Beste mevrouw Pruis,  

Via Communicatie heb ik uw vragen gekregen, hierbij stuur ik u de antwoorden.  

Algemene informatie over de stichtingen en gelden: 

Beide stichtingen meer dan 10 jaar geleden zijn opgericht, voor de tijd van het MSC. 

Stichting Cardioresearch Leijenburg (SCL) is opgericht op 4-12-1997 (KvK 27168309) t.b.v. 

research, congressen en andere projecten op cardiovasculair gebied.  

Stichting Cardio Research (SCR) is opgericht in op 18-11-2011 (KvK 53987284) t.b.v. 

doorontwikkeling van het overlappingsgebied tussen imaging (MRI) en klinische 

elektrofysiologie. 

In 1997 en 2011 was er geen toestemming van de directie nodig voor de oprichting van de 

stichtingen.  

SCL en SCR hebben een bestuur van 4 respectievelijk 2 cardiologen uit het HagaZiekenhuis. 

In goed overleg met het MT Hartcentrum worden de stichtingen gebruikt voor gelden uit 

Grants t.b.v. (innovatieve) projecten in het HagaZiekenhuis zoals het MRI-ablatiecentrum en 

de funding van promovendi en fellows. Basis hiervoor was o.a. het partnership van het 

HagaZiekenhuis met enkele grote firma’s.  

In het HagaZiekenhuis wordt door diverse vakgroepen onderzoek gedaan met diverse firma’s, 

min of meer commercieel van aard (contract-research). Het wetenschapsbeleid kent de baten 

(net als de schulden) hiervan toe aan de vakgroep. Het betreft hier een andere activiteit dan 

de activiteiten waar de Grants voor bestemd zijn. 

Antwoorden vragen: 

• Zijn de betalingen op uw BIG-nummer, Stichting Cardio Research, Stichting 

Cardioresearch Leyenburg, Haussmann BV en VanD BV alle meldplichtige betalingen 

die u heeft ontvangen in de jaren 2019 t/m 2021? Zo nee, kunt u ons informeren 

over de ontbrekende betalingen? 

Het overzicht van de betalingen in het transparantieregister is het volledige overzicht. 



• Heeft u aantoonbare voorafgaande toestemming voor alle vermelde betalingen op 

uw BIG-nummer en de vier hierboven genoemde rechtspersonen gekregen van de 

RvB van het HagaZiekenhuis? Zo nee, voor welke niet? 

  

Stichtingen:  

Er is geen toestemming van de directie op de individuele aanvragen maar wel alles in 

samenspraak met het MT van het Hartcentrum. Het onderliggende contract met Abbott (St. 

Jude Medical) is destijds door de directie mede ondertekend. 

BV’s:  

Er is geen voorafgaande toestemming, maar dit is m.b.t. de directie niet aan de orde. 

• Het register kent twee types ontvangers, namelijk rechtspersonen en 

beroepsbeoefenaars (zorgverleners). De Stichting CGR schrijft dat dienstverlening-

relaties in het Transparantieregister zoveel mogelijk moeten worden gemeld op 

naam van de beroepsoefenaar (artikel 7.2.2). Soortgelijke voorschriften staan in de 

GHM Code. Waarom zijn de betalingen aan Haussmann BV en VanD BV desondanks 

vermeld op de rechtspersoon en niet op uw BIG-nummer? 

  

De vermeldingen zijn gedaan door de firma’s.   

• Wbt de Stichting Cardio Research en Stichting Cardioresearch Leyenburg/de heer 

Van Driel: kunt u alle partijen aan wie tussen 2018 t/m 2022 vanuit de stichtingen 

betalingen zijn gedaan (individuen en rechtspersonen) op een rijtje zetten?  

Omwille van de privacy, AVG en bedrijfsgevoelige informatie van de ontvangende partijen, 

zal ik in grote lijnen de kosten in rubrieken aangeven en niet de individuen: 

* de echocursus: de organisatie (personeel, hotel/restaurant/congreszalen), audiovisuele 

ondersteuning, aanmelding bij de wetenschappelijke vereniging en speaker’s fee, dit zijn 

i.h.a. cardiologen en hartchirurgen uit het land en van het HagaZiekenhuis. 

* betaling met de Grants: Stichting HagaZiekenhuis, Medisch Specialisten Coöperatief (MSC) 

* anderszins: inkomsten contractresearch in het HagaZiekenhuis, bijstandskosten, de 

accountant, representatiekosten 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Vincent van Driel 

 

Mail 26-08 



Beste Anna,  

Hierbij de antwoorden op je vragen, en ook de aanvullende vraag voor het HagaZiekenhuis (dit is in 

de nummering vraag 7).  

Je ontvangt de antwoorden op de vragen aan de heer Van Driel van hemzelf.  

  

3. U schrijft: “Er zijn bestaande contracten die medeondertekend zijn door de directie van 

het HagaZiekenhuis”. Mijn vraag is: zijn alle onderliggende contracten van de genoemde 

bedragen in het Transparantieregister tussen de medische bedrijven en de twee 

stichtingen door de RvB ondertekend? Zo nee, welke niet? 

Het contract met Abbott (voorheen St Jude Medical) is medeondertekend door de directie. De 

andere contracten zijn niet medeondertekend maar wel in samenspraak met het HagaZiekenhuis 

geregeld. Dit gaat om contracten behorende bij sponsorverzoeken, die zijn afgestemd met het 

management team van het Hartcentrum. Voorbeelden:  

- contracten met (nagenoeg steeds dezelfde) organisaties voor de jaarlijkse Haagse echocursus 

(bestaat al 35 jaar) 

 - contracten voor onderzoeken zoals naar hartfalen en onderzoeken met onder andere 

smartwatches en holtering (kastje om 24 uur hartslag te volgen) om atriumfibrilleren te kunnen 

detecteren. 

Stichting Cardio Research  

Hier staat in het transparantieregister een betaling van Novartis die we niet herkennen. 

 Daiichi-Sankyo (geen ondertekening directie) 

Stichting Cardioresearch Leyenburg 

 Contracten Hartfalenproject (geen ondertekening directie, wel akkoord management team 

Hartcentrum) 

 Novartis 

 Genzyme 

 Astra-Zeneca 

Jaarlijkse echo/CT/MRI-cursussen (geen ondertekening directie, aparte begroting conform CGR) 

 Pfizer 

 Sanofi 

 Servier 

 Siemens Healthineers 

 MSD 

Contracten vasculaire avond (bijscholing) (geen ondertekening directie) 

 Amgen 

 Bayer 

4. U schrijft: “Het management van het Hartcentrum is ook op de hoogte van de overige 

aanvragen en de bestedingen, die altijd in het HagaZiekenhuis hebben plaatsgevonden.” 

Bedoelt u hiermee dat de betalingen aan de twee stichtingen in de jaren 2019, 2020 en 

2021 volledig ten goede zijn gekomen aan het HagaZiekenhuis? Zo ja, hoe wordt dat door 

de directie en/of het management gecontroleerd? 



De bedragen zijn ten goede gekomen aan innoverende activiteiten, nascholingen en onderzoeken in 

het HagaZiekenhuis. Vanuit het HagaZiekenhuis controleren we dit in het reguliere overleg tussen 

het management team van het Hartcentrum en het dagelijks bestuur van de vakgroep Cardiologie. 

Hier worden de bestedingen en de resultaten besproken.  

De jaarlijkse echocursus vindt overigens fysiek plaats buiten het HagaZiekenhuis. Hier is zowel 

directie als het management van het Hartcentrum van op de hoogte. Dit zijn contracten met 

nagenoeg steeds dezelfde bedrijven. De begrotingen hiervoor zijn opgesteld conform CGR-richtlijnen 

en worden jaarlijks getoetst (bij de accreditatie-aanvraag wordt ook een CGR-toets afgelegd). De 

onkosten voor cardiologen van het HagaZiekenhuis en van andere ziekenhuizen voor deze landelijke 

nascholing zijn in deze begroting opgenomen conform de CGR-richtlijnen. De sponsoren staan 

vernoemd op de website https://www.haagsecursusechocardiografie.nl/contact.html  

  

Over Haussmann BV en VanDBV 

Er zijn nog twee BV’s van de heer van Driel waarop betalingen door medische bedrijven zijn vermeld 

(zie bijlage). Daarover heb ik soortgelijke vragen als eerder: 

5. Is de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld van het bestaan van deze twee bv’s? Zo ja, op 

welk moment? 

De VanD BV is in 2010 opgericht en is de personal holding van de heer Van Driel. De heer van Driel is 

via deze BV lid van het Medisch Specialisten Coöperatief Haga (MSC Haga). Elke medisch specialist 

die vrijgevestigd is heeft een dergelijke BV. Op deze manier kan een specialist via het MSC in het 

HagaZiekenhuis werken.  

De Haussmann BV is opgericht 9-4-2019 voor consultancy-activiteiten (in eigen tijd les en cursus 

geven). De directie is niet op de hoogte van deze BV (dit is ook niet nodig zie vraag 4).  

6. Moeten specialisten in het Hagaziekenhuis voor de oprichting van dit soort bv’s 

toestemming aan de Raad van Bestuur en/of management vragen?  

Nee, tenzij de inhoud van de werkzaamheden en het doel ervan potentieel nadelig is 

voor/concurreert met het HagaZiekenhuis. 

7. Zijn alle onderliggende contracten van de genoemde bedragen in het 

Transparantieregister tussen de medische bedrijven en de BV’s door de directie 

ondertekend? Zo nee, welke niet?  

Nee, de contracten met de bedragen uit de BV’s van de heer Van Driel zijn niet ondertekend door de 

directie van het HagaZiekenhuis. Dit is ook niet gebruikelijk.  

8. Komen de betalingen ten goede aan de heer Van Driel of het HagaZiekenhuis? 

Deze bedragen via Haussmann BV en VanD BV komen ten goede aan de heer Van Driel voor 

consultancy-activiteiten (les en cursus geven in eigen tijd). 

Extra vraag  

9. Voor de directie: Ik zie dat op naam van Stichting Hagaziekenhuis (27268552) ook veel 

betalingen van de medische industrie zijn vermeld. Waarom zijn de betalingen voor de 

https://www.haagsecursusechocardiografie.nl/contact.html


Stichting Cardio Research en Stichting Cardioresearch Leyenburg ook niet naar deze 

stichting van het ziekenhuis gegaan? 

 

Vanuit het verleden is dit binnen het Hartcentrum de gebruikelijke manier om met de gelden om te 

gaan. In het HagaZiekenhuis waren we al in gesprek over de manier waarop we dit eenduidiger 

kunnen organiseren in het hele ziekenhuis (in het kader van ons meerjaren 

wetenschapsbeleidsplan). 

Fijn weekend,  

  

Met vriendelijke groet, 

Maj-Britt van Raalte  

Manager Strategie & Communicatie 

 

30 augustus 2022 

Ha Maj-Britt, 

Dank voor de antwoorden. Ik heb daarop toch weer nieuwe vragen. Indien gewenst kunnen we die 

telefonisch spreken, maar denk dat het ook goed is om ze op ‘papier’ te blijven zetten. 

Ten eerste: u verwijst naar de CGR-code, maar onder meer Siemens Healthcare en Abbott vallen 

onder de GMH-code. In die code (versie 2018, toepasbaar op de jaren 2019-2021) staat dat het 

bestuur aantoonbare voorafgaande toestemming moet geven voor de sponsor- en 

dienstverleningscontracten. Ook moet op de contracten een tijdsduur zijn vastgelegd: “stilzwijgende 

of automatische verlenging is onwenselijk”. 

  

• In dat licht is mij is de situatie rond Abbott/St Jude Medical niet duidelijk. U spreekt van ‘het 

contract’, maar het gaat in het register om steeds wisselende grote bedragen voor 

projecten, daar zouden toch telkens aparte overeenkomsten aan ten grondslag moeten 

liggen die volgens de code had moeten worden ondertekend door het bestuur.  

• U zegt een betaling van Novartis niet te herkennen. Wat bedoelt u hier precies mee? Is de 

betaling niet gedaan, of is die door de bestuursleden van Stichting Cardio Research niet aan 

u gemeld?  

• Hoe controleren jullie of werkzaamheden van artsen nadelig zijn voor het Hagaziekenhuis als 

jullie de onderliggende contracten niet (willen) kennen?  

• Zijn er tussen 2018 en 2022 overeenkomsten of relaties (geweest) tussen het 

Hagaziekenhuis en Abbott, Siemens Healthcare, Novartis, Biotronik en Daiichi-Sankyo 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 dan per relatie 

specificeren (bedrijf, jaar, soort relatie en wat voor soort product)? 

• Conclusie is dus ook dat de contracten voor de bedragen naar de persoonlijke BV's van de 

heer van Driel niet door de directie zijn ondertekend. Dit had volgens de GMH-code dus wel 

gemoeten. 

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


  

Groet, 

Anna 

 

6 september 2022 

Beste Anna,  

Naar aanleiding van de vragen hebben wij vastgesteld dat de Gedragscode Medische Hulpmiddelen 

in het HagaZiekenhuis in het verleden niet in alle opzichten geborgd is. Zo is de formele 

voorafgaande toestemming van de directie niet vastgelegd. Dat moet beter. We zorgen ervoor dat 

het binnen de organisatie goed geborgd wordt en dat alle betrokkenen op de hoogte zijn hoe de 

GMH Code volledig en juist toe te passen. 

We hebben overigens geen signalen dat er onwenselijke situaties zijn ontstaan, die tot zelfverrijking 

van medisch specialisten, het bevoordelen van leveranciers of tot nadeel voor het HagaZiekenhuis of 

haar patiënten hebben geleid. 

Antwoord op de vragen 

1. In dat licht is mij is de situatie rond Abbott/St Jude Medical niet duidelijk. U spreekt van ‘het 

contract’, maar het gaat in het register om steeds wisselende grote bedragen voor projecten, daar 

zouden toch telkens aparte overeenkomsten aan ten grondslag moeten liggen die volgens de code 

had moeten worden ondertekend door het bestuur. 

 Zoals aangegeven heeft die formele ondertekening door de directie van de afzonderlijke 

sponsorcontracten ten onrechte niet plaatsgevonden. 

2. U zegt een betaling van Novartis niet te herkennen. Wat bedoelt u hier precies mee? Is de 

betaling niet gedaan, of is die door de bestuursleden van Stichting Cardio Research niet aan u 

gemeld?  

 Voor zover wij kunnen nagaan is er bij de opgave bij het Transparantieregister door Novartis een 

administratieve vergissing gemaakt waardoor het bedrag bij Stichting Cardio Research (SCR) is 

aangegeven in plaats van bij Stichting Cardioresearch Leyenburg (SCL). 

3. Hoe controleren jullie of werkzaamheden van artsen nadelig zijn voor het Hagaziekenhuis als 

jullie de onderliggende contracten niet (willen) kennen? 

 We gaan de formele voorafgaande toestemming van de directie bij dit soort contracten goed 

borgen.  

Alle leden van de medische staf moeten hun participaties in instellingen of 

(personen)vennootschappen die concurreren met het Medisch Specialisten Coöperatief Haga of 

HagaZiekenhuis, en participaties waardoor een met het MSC of een HagaZiekenhuis conflicterend 

belang zou kunnen ontstaan opgeven. Met participatie wordt hier bedoeld wanneer er sprake is dat 

een medisch specialist aandeelhouder is of optreedt als maat, bestuurder of adviseur. Bij het melden 

van nevenwerkzaamheden van medisch specialisten bij het MSC wordt bekeken of de 

werkzaamheden nadelig zijn voor het ziekenhuis.  

 

Daarnaast zoeken we in de samenwerking met onze medische staf een balans tussen verantwoorden 

en vertrouwen. We hebben het vertrouwen dat specialisten die werkzaam zijn in het Haga het beste 



voor hebben met het ziekenhuis. We hebben in deze casus geen aanleiding om te denken dat er 

nadeel voor het ziekenhuis of haar patiënten was of dat er sprake was van zelfverrijking van medisch 

specialisten. 

4. Zijn er tussen 2018 en 2022 overeenkomsten of relaties (geweest) tussen het Hagaziekenhuis en 

Abbott, Siemens Healthcare, Novartis, Biotronik en Daiichi-Sankyo 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 dan per relatie specificeren (bedrijf, jaar, soort relatie en 

wat voor soort product)? 

 Met al deze partijen heeft het HagaZiekenhuis een relatie en een overeenkomst in de gevraagde 

periode. Er zijn geen signalen dat er verbanden zijn tussen de contracten voor inkoop van 

medische hulpmiddelen en de sponsorovereenkomsten met de stichtingen. We zien daarom geen 

aanleiding om alle contracten per relatie te benoemen op de gevraagde manier.  

Een medisch specialist neemt overigens geen besluiten over inkoopcontracten. De vraag wordt 

vertaald in een programma van eisen met de specificaties van het product of de dienst. Zorgservice 

XL, een inkoopcombinatie met 5 ziekenhuizen, heeft hierin een toetsende rol, zij hebben kennis van 

de markt. Ze beoordelen of er meer wordt gevraagd dan noodzakelijk, of dat er voorwaarden gesteld 

worden die andere leveranciers bij voorbaat uitsluiten. Dit met als doel het minimaliseren van risico 

op belangenverstrengeling of oneigenlijke beïnvloeding. 

Conclusie is dus ook dat de contracten voor de bedragen naar de persoonlijke BV's van de heer 

van Driel niet door de directie zijn ondertekend. Dit had volgens de GMH-code dus wel gemoeten. 

Bij nader inzien hadden de contracten voor de werkzaamheden medeondertekend of tenminste 

expliciet geaccordeerd moeten worden door de directie. Dit heeft de heer Van Driel ook aangegeven 

naar aanleiding van deze vraag. 

  

Groet,  

Maj-Britt 

 

 


