
26 augustus 2022 

Beste, 

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: Stichting 

Cardiovasculair Research en Educatie Enschede (41031531). De vermelde betalingen heb ik 

in de bijlage toegevoegd. Bestuursleden van deze stichting zijn allen werkzaam als 

cardioloog in Medisch Spectrum Twente. 

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

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

wanneer?  

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

betalingen tussen de medische bedrijven en deze stichting?  

• Er is ook een Stichting Medisch Spectrum Twente waar betalingen van de medische 

industrie heengaan. Waarom gaan de betalingen aan Stichting Cardiovasculair 

Research en Educatie Enschede ook niet naar deze algemenere stichting? 

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

 

29 augustus 2022 

Beste, 

Ik heb jullie, net als vrijdag, proberen telefonisch te bereiken om toelichting op deze mail te 

geven. Dit is helaas wederom niet gelukt. Zouden jullie kunnen bevestigen dat deze mail is 

aangekomen? 

Met groet, 

Anna Pruis 

 

30 augustus 2022 

Hallo Anna, 

Onderstaand onze antwoorden, in de bijlage een overzicht van het wetenschappelijk 

onderzoek. 

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



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

wanneer?   

De Raad van Bestuur is sinds de oprichting in 2017 op de hoogte van deze stichting.  

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

de medische bedrijven en deze stichting?   

De Raad van Bestuur kent de statuten, neemt kennis van de jaarverslagen en is op de 

hoogte van de wetenschappelijke output. Alle contracten aangaande wetenschappelijk 

onderzoek gaan via de Raad van Bestuur, ook de daarmee gepaard gaande financiële 

afspraken zijn bekend. 

Er is ook een Stichting Medisch Spectrum Twente waar betalingen van de medische 

industrie heengaan. Waarom gaan de betalingen aan Stichting Cardiovasculair Research en 

Educatie Enschede ook niet naar deze algemenere stichting?  

De Stichting Cardiovasculair Research en Educatie Enschede ondersteunt cardio vasculaire 

research en opleidingen op het gebied van cardiologie. De gelden in deze stichting worden 

hier ook aan besteed. De gelden aan de Stichting Medisch Spectrum Twente betreffen 

wetenschappelijk onderzoek bij andere vakgroepen. 

Met vriendelijke groet, 

Ida Gerda Emmens 

Senior corporate communicatieadviseur en woordvoerder 

 

30 augustus 2022 

Beste mevrouw Emmens, 

Dank voor uw antwoorden. Zou u nog een aantal zaken kunnen verduidelijken? 

U schrijft “Alle contracten aangaande wetenschappelijk onderzoek gaan via de Raad van 

Bestuur, ook de daarmee gepaard gaande financiële afspraken zijn bekend.” 

Ten eerste: de vermelde betalingen zijn niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar 

ook voor bijvoorbeeld advieswerk (dienstverlening honorarium aan Terumo). Klopt het, 

gezien uw antwoord hierboven, dat deze dan niet bij de RvB bekend is? 

Om mijn vraag dan nog specifieker te maken: zijn alle in het Transparantieregister 

genoemde betalingen voor Stichting Kwaliteitsverbetering Cardiologie voorafgaande 

ondertekend door de RvB? 

Verder schrijft u: “De gelden aan de Stichting Medisch Spectrum Twente betreffen 

wetenschappelijk onderzoek bij andere vakgroepen.” Dan blijft mijn vraag nog steeds staan 

waarom de vakgroep cardiologie als enige in het ziekenhuis een eigen stichting heeft. 

Groet, 



Anna 

 

1 september 2022 

Hallo Anna, 

Hierbij de aanvulling naar aanleiding van jouw vragen: 

De Stichting Cardiovasculair Research en Educatie Enschede ondersteunt wetenschappelijk 

onderzoek, opleidingen, promotie onderzoek en fellowships. Dit is ook vastgelegd in hun 

statuten.  

Met de gelden wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, worden ongeveer tien 

medewerkers van het researchbureau betaald, evenals PhDs (promovendi) en deels een 

hoogleraar. 

Daarnaast word de opleiding van fellows hieruit betaald. Dit gebeurt om te voorzien in een 

lacune in de financiering van bestaande opleidingen aangaande de opleiding van fellows 

(artsen die zich na hun specialisatie verder bekwamen in bepaalde technieken en 

behandelingen). Voor zeer specialistische vervolgopleidingen is in de reguliere structuur 

geen financiering beschikbaar en het is ook niet toegestaan deze activiteiten uit zorggeld  te 

betalen. Er is wel een maatschappelijke behoefte aan deze specialisaties, en daarmee aan 

opleidingen en aan praktijkgebonden research, dat dus in eigen beheer en onder eigen 

verantwoordelijkheid georganiseerd en betaald moet worden. De stichting ontvangt 

hiervoor donaties. De financiële afhandeling is in beheer van de stichting.  

Belangenverstrengeling wordt bewaakt door in het inkoopproces diverse 

veiligheidswaarborgen in te bouwen om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld om een investeringscommissie, een inkoopportfolio, een verbod op 

zichtplaatsingen van apparatuur/devices zonder toestemming.  

De stichting doet betalingen voor geleverd werk, niet aan personen. 

De Stichting Cardiovasculair Research en Educatie Enschede is in 2017 opgericht. De 

doelstelling en activiteiten worden door de RvB onderschreven. 

De Rvb is akkoord met de aansturing, de financiële verslagleggingen en verantwoording in 

de jaarverslagen. Fondsenwerving en financiële afhandeling doet de stichting zelfstandig.  

Er zijn ook andere stichtingen voor wetenschappelijk onderzoek actief, maar niet in de 

omvang van de Stichting Cardiovasculair Research en Educatie Enschede.  

Met vriendelijke groet, 

Ida Gerda Emmens 

Senior corporate communicatieadviseur en woordvoerder 

 

1 september 2022 



Beste mevrouw Emmens, 

Zoals telefonisch besproken stuur ik hierbij nog een keer de vraag. In de GMH-code (versie 

2018, toepasbaar op de jaren 2019-2021) staat dat het bestuur aantoonbare voorafgaande 

toestemming moet geven voor de sponsor- en dienstverleningscontracten.  

Is die aantoonbare voorafgaande toestemming voor de contracten van de stichting met de 

leveranciers van medische bedrijven gegeven door het MST-bestuur? 

Groet, 

Anna 

 

5 september 2022 

Beste mevrouw Emmens, 

Lukt het om vandaag deze vraag nog te beantwoorden? 

Groet, 

Anna 

 

5 september 2022 

Hallo Anna, 

Ik ga mijn best doen. Ik heb de vraag uitgezet, maar nog geen reactie gekregen.  

Met vriendelijke groet, 

Ida Gerda Emmens 

Senior corporate communicatieadviseur en woordvoerder 

 

5 september 2022 

Hallo Anna, 

Hierbij ons antwoord:  

De GMH-code is bekend en wordt onderschreven door het bestuur van MST. De 

doelstellingen van de Stichting Cardiovasculair Research en Educatie Enschede zijn conform 

deze code. 

In 2019-2021 werd door het bestuur nog geen voorafgaande toestemming gegeven aan de 

sponsor- en dienstverleningscontracten. Dat was bij de Stichting Cardiovasculair Research 

en Educatie Enschede in eigen beheer belegd zolang dat gold voor betalingen conform de 

doelstellingen van de CRE. 

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


Met vriendelijke groet, 

Ida Gerda Emmens 

Senior corporate communicatieadviseur en woordvoerder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


