
31 augustus 2022 

Beste Sacha, 

Een samenvatting van wat ik je net telefonisch vertelde – behandel dit svp vertrouwelijk en 

deel het niet met mensen of organisaties buiten jullie vereniging. 

NOS en Nieuwsuur deden onderzoek naar de betalingen aan cardiologen door de medische 

industrie. Het gaat om betalingen voor onkosten, dienstverlening, gastvrijheid, onderwijs en 

onderzoek, maar is exclusief betalingen voor MWO-plichtig onderzoek.  

De belangrijkste conclusies: 

- Cardiologen ontvangen grote bedragen voor allerlei diensten en onderzoek voor de 
medische industrie. Het gaat over 2019-2021 per maatschap over tonnen, sommige 
bv’s en stichtingen ontvangen zelfs meer dan een miljoen. 

- Cardiologen van een bepaald ziekenhuis krijgen in de regel meer of veel meer geld 
uitbetaald door de medische bedrijven dan ziekenhuizen waarvoor ze werken.  

- De betalingen lopen via maatschappen, maar vaak ook via rechtspersonen die staan 
vermeld op het privéadres van cardiologen. De ene keer is een enkele cardioloog 
bestuurder, de andere keer een kleiner of groter aantal cardiologen. 

- De betalende partijen zijn bedrijven die medicatie en hulpmiddelen leveren aan de 
ziekenhuizen waar de ontvangende cardiologen actief zijn. 

- Voor de betalingen moet toestemming worden verleend door de 
ziekenhuisbestuurders. De betalingen die we de ziekenhuizen voorleggen zijn 
desondanks in de meeste gevallen niet bekend bij de besturen. Een rondgang leert 
dat die ook geen beslissingsbevoegdheid hebben over die betalingen, en deels niet of 
helemaal niet op de hoogte zijn van de betalingen.   

- Bedrijven en artsen moeten activiteiten en betalingen ter toestemming voorleggen 
aan hun ziekenhuisbesturen, maar doen dat dus niet. 

 

Ik zou graag een reactie hebben op bovenstaande. Mijn belangrijkste vragen zijn: 

- Wat vindt u ervan dat ziekenhuizen buitenspel worden gezet door medische 
bedrijven en artsen? 

- Wat zegt dit over de positie van maatschappen (specialisten) in de ziekenhuizen? 
- Brengt dit soort betalingen het risico van omkoping met zich mee? 
- Wat zou hier moeten gebeuren?  

 

Graag hoor ik morgen of jullie bereid zijn om hierop voor camera te reageren. 

 

2 september 2022 

Beste Siebe, 

Dank voor je mail en vragen. De NVZ kan begin volgende week niet op camera reageren op 

een rapport dat wij nog niet hebben gezien en waarvan wij de feiten en onderbouwing niet 



kennen. Wel hebben wij naar aanleiding van jullie vragen onderstaand een schriftelijke 

reactie opgesteld. Wellicht is deze bruikbaar ter voorbereiding van uitzending. Is er al 

bekend wanneer jullie hiermee naar willen buiten gaan? Wij horen het natuurlijk graag of en 

hoe jullie onderstaande reactie mee willen nemen.  

 

Alvast een fijn weekend en met een vriendelijke groet, 

Tom Ponjee 

 

De NVZ kan op dit moment niet reageren op een rapport dat wij nog niet hebben gezien en 

waarvan wij de feiten en onderbouwing niet kennen. De NVZ hecht er waarde aan het 

onderzoek goed te bestuderen alvorens hierop te reageren. 

Het naleven van het verbod op gunstbetoon en de gedragscodes GMM en CGR is belangrijk 

en de raden van bestuur van ziekenhuizen hebben daarin ook een belangrijke rol. Ieder 

ziekenhuis heeft als opdracht goede patiëntenzorg te leveren en de organisatie daarop in te 

richten. Een verantwoord financieel beheer en transparantie van financiële belangen en 

beloning zijn hierbij een vereiste. Het moet transparant zijn wat er aan financiële stromen 

door het ziekenhuis loopt, zeker als die onderzoeken/activiteiten deels binnen en deels 

buiten het ziekenhuis plaatsvinden. Dat geldt ook voor vrijgevestigde medisch specialisten 

die via MSB’s werkzaam zijn binnen ziekenhuizen. De transparantie van de financiële 

stromen (over de besteding van publieke middelen) en de verantwoording daarvan door de 

MSB’s richting het bestuur van ziekenhuizen moet en kan beter.  

Het is voor de NVZ op dit moment nog onduidelijk in hoeverre de gedragscodes GMH en CGR 

en het verbod op gunstbetoon zijn overtreden. Daarnaast weten wij nog niet of er sprake is 

geweest van ongewenste beïnvloeding gekoppeld aan de financiële transacties, zoals deze 

door Nieuwsuur worden gepresenteerd, en in hoeverre daarbij de informatieplicht aan de 

raad van bestuur is geschonden. Uiteindelijk is het aan de toezichthouder IGJ om te 

handhaven, als sprake is van overtredingen.  

Indien daar aanleiding toe is, gaat de NVZ graag met de IGJ en andere partners in gesprek 

om te bespreken of het systeem van zelfregulering naar behoren functioneert of aanpassing 

behoeft.   

Siebe Sietsma 

 

8 september 2022 

Wouter, 

  

In het telefoongesprek zojuist heb je je onprofessioneel opgesteld. Alhoewel onprettig, laat 

ik dat verder aan jou.  



Om misverstanden te voorkomen zet ik hier wel de gang van zaken op een rij, inclusief de 

consequenties die dat kan hebben voor vermelding van de NVZ in onze berichtgeving. 

1. je stelt dat ik de NVZ (jou) enkel heb geïnformeerd over de problemen in het 
Transparantieregister Zorg. En dat je onze research en vragen over meer specifiek de 
problematiek bij de cardiologen niet kent. Dat is op z’n minst een onredelijke 
opstelling. Ik verwijs je naar de mail aan je collega Sacha hieronder. Daar komt bij dat 
ik specifiek hierover uitgebreid gebeld heb met Tom, afgelopen vrijdag. 

2. je gaf aan, dus kennelijk zonder de mail hieronder te hebben gelezen en zonder eerst 
kennis te nemen van dit onderwerp, dat een interview met jullie bestuurder over de 
problematiek bij de cardiologen niet in de rede ligt 

3. toen ik tegen je opstelling bezwaar tegen maakte heb je eenzijdig de 
telefoonverbinding verbroken 

  

Ik verwijs je nogmaals naar de mail aan je collega Sacha, waarin we gedetailleerd ingaan op 

onze bevindingen over cardiologen. Daarmee is de NVZ m.i. voldoende geïnformeerd, maar 

eventuele vragen die jullie hebben beantwoord ik graag. Ik nodig jullie bij deze nogmaals 

graag uit voor een interview. 

Voor het geval jullie toch daarvan afzien: zoals ik telefonisch aangaf besteden we in onze 

publicatie ook aandacht aan de wijze van reageren van de organisaties die met onze vragen 

benaderen. In het unaniem afwijzen van interviewverzoeken door de ziekenhuiswereld zien 

we journalistieke relevantie. De manier waarop je me net te woord stond kan ook aan de 

orde komen, omdat het iets zegt over de ontvankelijkheid van de NVZ voor signalen uit de 

journalistiek. 

Maar ik hoop dat dit allemaal berust op een misverstand, want liever begin ik met een 

schone lei en maken we een afspraak voor een interview. Mocht je nog vragen of 

opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag. 

Siebe 

 

8 september 2022 

Geachte heer Melkert, 

Vanmorgen had ik een gesprek met NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst. Hieronder 

kunt u lezen hoe ik dat heb ervaren. De heer Van der Horst heeft niet meer gereageerd op 

een appje dat ik hem daarna stuurde en ik kreeg zijn voicemail toen ik hem probeerde te 

bellen. Zou ik u mogen spreken om te overleggen hoe verder? Zo ja, dan hoor ik graag hoe 

en wanneer ik u kan bereiken.  

Vriendelijke groet, 

Siebe Sietsma 

9 september 2022 



Beste Siebe, 

zoals toegezegd heb ik mijn licht opgestoken bij Wouter. Ik refereer ook aan de tekst die 

Tom je eerder had gezonden. Kernpunt blijft dat nadere info over jullie bevindingen nodig is 

om te kunnen bepalen of en hoe wij reageren; of dat dit aan eventuele betreffende leden 

zelf moet worden overgelaten, gelet op de verantwoordelijkheid van Raden van Bestuur en 

de aard van de vereniging van leden die de NVZ is. Ik vertrouw op je begrip daarvoor. 

Het lijkt me wel goed het gesprek met Wouter te hervatten en zo nodig misverstanden uit de 

weg te ruimen. Wouter kennende is er alle gelegenheid om constructief over dit belangrijke 

onderwerp door te praten, zolang er ook begrip bestaat voor wat wel of niet van de NVZ kan 

worden verwacht. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ad Melkert 

 

14 september 2022 

Beste Ad, 

Op mijn mails heb ik spijtig genoeg niets meer van jullie gehoord. We gaan zo dadelijk 

publiceren. 

Groeten, 

Siebe 

 


