
30 augustus 2022 

Beste Maurice, 

Excuses dat het even geduurd heeft voordat ik de betalingen naar je mailde. Hierbij: 

De vraag die ik met Wim besprak was dus of voor alle betalingen van leveranciers van 

medische leveranciers aan medische specialisten voorafgaande en schriftelijk akkoord is 

gegeven door de RvB. Hij zei dat alle betalingen worden getekend, hierbij kunnen jullie dat 

nog dubbelchecken. 

Groet, 

Anna 

 

2 september 2022 

Ha Maurice, 

Kan je nog bevestigen dat de RvB alle in de mail genoemde betalingen aan Cardio Research 

Arnhem BV voorafgaand aantoonbaar en expliciet heeft geaccordeerd en/of ondertekend? 

Groet, 

Anna 

 

2 september 2022 

Dag Anna, 

Dank voor je mail. 

Ik denk dat ik volgende week een reactie heb. 

Hartelijke groet, 

drs. Barbara van der Velden 

 

7 september 2022 

Dag Anna, 

Ik heb nog geen reactie voor je. 

We zijn ermee bezig, het onderzoek loopt nog. 

Volgende week verwacht ik een reactie te kunnen geven. 

Hartelijke groet, 

Barbara 



 

12 september 2022 

Ha Barbara, 

Ik probeerde je te bellen, maar dat lukte niet.  

We leggen vanmiddag de laatste hand aan onze montage voor tv, daar laten we ook kort de 

steekproef zien. Graag hoor ik voor die tijd van je. Als dat niet lukt, laten we in het midden 

of jullie voorafgaande toestemming hebben gegeven. Online vermelden we dan dat jullie 

geen antwoord konden geven binnen de gestelde tijd. 

  

Groet, 

Anna 

 

12 september 2022 

Dag Anna, 

de deadline nadert, ik snap dat je verder moet. Succes met de eindmontage. 

Ik ben wel verbaasd over onze plaats in die reportage, omdat eerder werd aangegeven dat 

we geen plek zouden krijgen omdat er geen ruimte voor zou zijn. Het kan verkeren.  

Ik zie wel wat het wordt. 

Graag tot ziens! 

Hartelijke groet, 

Barbara 

 

12 september 2022 

Ha Barbara, 

Ik heb telefonisch uitgelegd dat we een steekproef doen onder meerdere ziekenhuizen en 

we daar jullie ook voor bevragen. De steekproef zie je kort in beeld, met logo’s/namen van 

de ziekenhuizen. Rijnstate wordt verder niet bij naam genoemd en er wordt geen verdere 

aandacht aan besteed. 

Het is nu bijna 2 weken geleden dat ik de vraag heb uitgezet, dat leek me meer dan 

voldoende. Ik snap dat er in eerste instantie wat verwarring was, maar die heb ik 2 

september aan je verduidelijkt. Andere ziekenhuizen konden wel binnen een paar dagen 

reageren. 

Bel me anders even, dat praat makkelijker. 



Groet 

 


