
Mail 30 augustus 

Beste Erik, 

Zoals besproken stuur ik hierbij de mail met de vragen. 

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 een rechtspersoon op vanwege relatief grote betalingen: Research & 

Development Cardiologie Leeuwarden BV (01118223). De vermelde betalingen heb ik in de bijlage 

toegevoegd. Bestuursleden van deze BV zijn allen werkzaam als cardioloog in Medisch Centrum 

Leeuwarden. 

Ik heb hierover de volgende vragen aan de Raad van Bestuur:   

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

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

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

ondertekend door de Raad van Bestuur?  

• Er is ook een Medisch Centrum Leeuwarden B.V. (1137890) waar betalingen van de 

medische industrie heengaan. Waarom gaan de betalingen aan Research & Development 

Cardiologie Leeuwarden BV ook niet naar deze BV?  

Zou u mij uiterlijk aankomende donderdag de vragen kunnen beantwoorden? Als er nog verdere 

toelichting nodig is, ben ik vanzelfsprekend bereikbaar: 06-51 78 47 55.  

Groet, 

Anna Pruis 

Redacteur 

 

31 augustus 2022 

Beste Anna, 

Een een update van onze kant. We zijn bezig met de beantwoording en morgen (in de loop van de 

dag) stuur ik je reactie op de vragen. 

Nog een vraag, wordt deze uitvraag landelijk onder meerdere ziekenhuizen gedaan? 

 Hoor graag van je. 

 Met vriendelijke groet,  

 Erik Kofman 

Communicatieadviseur | Woordvoerder 

 

31 augustus 2022 

Ha Erik, 



Dank voor je reactie. We hebben inderdaad aan meerdere ziekenhuizen soortgelijke vragen gesteld. 

Groet, 

Anna 

 

1 september 2022 

Dag Anna, 

Hieronder de antwoorden op de vragen. Kun je me nog laten weten wanneer dit onderwerp bij 

NOS/Nieuwsuur aan bod komt? 

 Hoor het graag. Fijne dag!  

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

 De Raad van Bestuur van MCL BV (de vennootschap waarin het ziekenhuis is georganiseerd) is vanaf 

de oprichting van de research-vennootschap op de hoogte. 

Moet er in het MCL toestemming gevraagd worden voor de oprichting van zo’n soort BV?  

De research-vennootschap is eigendom van maten van de vakgroep Cardiologie. De vakgroep 

Cardiologie is een vrijgevestigde maatschap en in principe zijn de maten van een vakgroep vrij om 

een vennootschap op te richten. Echter, in de samenwerkingsovereenkomst tussen de vakgroep (en 

het MSB waar de vakgroep deel van uitmaakt) en MCL BV is een concurrentiebeding opgenomen dat 

onder meer ziet op volledige wederzijdse transparantie tussen MCL (BV) en vrijgevestigde medisch 

specialisten inzake afspraken en contracten met leveranciers van het ziekenhuis. Dus, ongeacht of er 

een vennootschap is of niet, iedere vakgroep en/of individuele medisch specialist is contractueel 

verplicht tot transparantie. Daarnaast is er tussen MCL (BV) en de genoemde research-vennootschap 

een overeenkomst die onder meer regelt dat MCL (BV) inzage heeft in de volledige jaarrekening van 

de research-vennootschap en dat er geen dividend- of winstuitkeringen mogen worden gedaan. 

Is voor elke in de bijlage genoemde betaling aan deze BV het contract gezien en ondertekend door 

de Raad van Bestuur?  

De Raad van Bestuur is op de hoogte van de contracten en betalingen.  

Er is ook een Medisch Centrum Leeuwarden B.V. (1137890) waar betalingen van de medische 

industrie heengaan. Waarom gaan de betalingen aan Research & Development Cardiologie 

Leeuwarden BV ook niet naar deze BV?  

Voor MCL BV zie het eerste antwoord. De research-vennootschap is in 2008 bij de start van het 

hartcentrum van MCL ontstaan. Daarbij, passend bij de toen geldende wet- en regelgeving, zijn 

afspraken gemaakt over opleidingen en (contract)onderzoek die de vakgroep (in toen de situatie 

zonder een ‘MSB’) is gaan ontplooien. Deze activiteiten hebben op een positieve wijze bijgedragen 

aan de ontwikkeling en kwaliteit van het hartcentrum van het MCL sinds 2008. 

De ruimte voor eigenstandige activiteiten van medisch specialisten is in de loop van de jaren 

ingeperkt door gedragscodes en veranderde wet- en regelgeving. MCL BV en de research-

vennootschap volgen deze ontwikkelingen nauwgezet. Beide partijen zijn sinds eind vorig jaar in 

gesprek om te beoordelen of deze vorm nog passend is. 

Met vriendelijke groet,  



Erik Kofman 

Communicatieadviseur | Woordvoerder 

 

1 september 2022 

Beste Erik, 

Dank voor de antwoorden.  

Je schrijft “De Raad van Bestuur is op de hoogte van de contracten en betalingen.” Ik wil graag ook 

weten of ze van tevoren ondertekend zijn. Dit vraag ik omdat het in het geval van leveranciers van 

medische hulpmiddelen volgens de GMH-code zou moeten. 

Groet, 

Anna 

 

1 september 2022 

Beste Anna, 

Dank voor je vervolgvraag. Hier heb ik even iets meer tijd voor nodig om dit uit te zoeken, omdat ik 

een aantal mensen hiervoor moet benaderen. 

Hoop op je begrip hiervoor. 

Met vriendelijke groet,  

Erik Kofman 

Communicatieadviseur | Woordvoerder 

 

2 september 2022 

Ha Erik, 

Dank voor je bericht. Denk je dat vandaag nog lukt? 

Groet, 

Anna 

 

2 september 2022 

Dag Anna, 

Nee, ik verwacht dat dat begin volgende week wordt.  

Met vriendelijke groet,  

Erik Kofman 

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


Communicatieadviseur | Woordvoerder 

 

6 september 2022 

Beste Anna, 

Hierbij de reactie op je vervolgvraag. Om je goed te kunnen informeren, hadden we even iets meer 

tijd nodig om dit uit te zoeken. 

Uit onderzoek blijkt dat niet alle contracten in het verleden ondertekend zijn door de Raad van 

Bestuur. Wij waren al bezig om zaken in kaart te brengen en zijn ons bewust van het belang van dit 

onderwerp. We pakken dit ziekenhuisbreed op en zien dat we op een aantal onderdelen nog kunnen 

verbeteren.  

Hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,  

Erik Kofman 

Communicatieadviseur | Woordvoerder 

 


