
Mail 30 augustus 2022 

Beste Frank van Opdorp, 

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: Stichting 

Perfusie (64891429). De vermelde betalingen heb ik in de bijlage toegevoegd. Bestuursleden 

van deze stichting zijn allen werkzaam in het Zuyderland-ziekenhuis. 

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?   

• Moet er in het Zuyderland-ziekenhuis toestemming gevraagd worden voor de 

oprichting van zo’n soort stichting? 

• Waar worden de betalingen aan de stichting voor gebruikt? 

• Op deze website wordt gezegd dat de stichting een ANBI-status heeft, maar ik zie dat 

niet terug in het register. Hoe zit dit precies? 

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

en ondertekend door de Raad van Bestuur?  

• Er is ook een Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum (14091719) waar 

betalingen van de medische industrie heengaan. Waarom gaan de betalingen aan 

Stichting Perfusie hier ook niet heen?  

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 

 

1 september 2022 

Dag Anna, 

Hierbij zoals beloofd een antwoord op jouw vragen. 

Is de Raad van Bestuur op de hoogte van het bestaan van de oprichting van deze stichting? 

Zo ja, sinds wanneer? 

Ja, de Raad van Bestuur is sinds de oprichting op de hoogte van het bestaan. 

https://www.zuyderland.nl/nieuws/street-art-heerlen-op-poli-cardiologie/


Moet er in het Zuyderland-ziekenhuis toestemming gevraagd worden voor de oprichting van 

zo’n soort stichting? 

Vrijgevestigd Medisch specialisten zijn zelfstandige ondernemers, die verenigd zijn in het 

Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Daarover is op deze pagina meer informatie te vinden 

deze pagina. In de ledenovereenkomst van het MSB is geregeld dat nevenwerkzaamheden 

gemeld moeten worden. Het vragen van toestemming staat hierin niet expliciet 

opgenomen, maar dit wordt in de nabije toekomst toegevoegd. 

  

Waar worden de betalingen aan de stichting voor gebruikt? 

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor betalingen. De statuten van deze 

stichting geven aan dat middelen ingezet worden voor onderzoek, opleiding en scholing. 

De stichting verzorgt al vele jaren nascholingen voor huisartsen en medisch specialisten (in 

de regio en landelijk). Hiernaast zet de stichting zich in om eigen onderzoek, de zogenaamde 

'investigator initiated trials (ITT's) mogelijk te maken, uitgevoerd door promovendi. De 

nascholingen worden gesponsord door meerdere partners van de farmaceutische en device 

industrie. Er gaat geen enkele betaling naar individuele cardiologen. Gelden worden 

uitsluitend bestemd aan doelen zoals hiervoor aangegeven. Overigens willen wij aangeven 

dat steun van de industrie aan dit soort onderzoek gebruikelijk is. 

  

Op deze website wordt gezegd dat de stichting een ANBI-status heeft, maar ik zie dat niet 

terug in het register. Hoe zit dit precies? 

De stichting heeft een tijdje geleden een verzoek ingediend voor het verkrijgen van de ANBI 

status, maar dit is afgewezen. 

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

ondertekend door de Raad van Bestuur? 

- Bij sponsoring van nascholingen is de Raad van Bestuur van Zuyderland niet betrokken. Bij 

dit soort contracten is Zuyderland geen tekenende partij. Het betreft geen werk of 

onderzoek met patiënten van Zuyderland. 

- Alle onderzoekcontracten waarbij wel patiënten van Zuyderland betrokken zijn, worden 

wel (mede) ondertekend door Zuyderland. 

De stichting Perfusie is het doorgeefluik van geld van de sponsor naar andere deelnemende 

centra of de uitvoerder (Zuyderland, andere ziekenhuizen of de farmacie). Het betreft door 

de industrie mede mogelijk gemaakte wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Tot op 

heden vermelden alle onderzoekscontracten, waarbij de stichting Perfusie betrokken is, 

Zuyderland als mede-ondertekenaar. 



Er is ook een Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum (14091719) waar betalingen van de 

medische industrie heengaan. Waarom gaan de betalingen aan Stichting Perfusie hier ook 

niet heen? 

De stichting ZBC Zuyderland is een ander type stichting, gericht op het verlenen van zorg. Er 

gaan geen betalingen van de medische industrie naar deze stichting. 
 

Vriendelijke groet, 

Frank van Opdorp, MA 

Senior Communicatieadviseur & Perswoordvoerder  

 

2 September 2022 

Beste Frank,  

Zoals besproken zet ik mijn vragen ook nog even op de mail. 

Nog even voor de duidelijkheid: mijn vragen gaan niet over betalingen voor WMO-plichtig 

onderzoek. Die vallen buiten het Transparantieregister Zorg. 

Over de betalingen die zijn gedaan aan Stichting Perfusie: 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.  

• Het is uit onderstaande antwoorden niet duidelijk of alle contracten van bedrijven 

die de GMH-code onderschrijven door de RvB zijn ondertekend. Kunnen jullie hier 

nog opheldering over geven? 

Dan de Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum (14091719). Jullie antwoorden dat er 

geen gelden van de medische industrie hiernaar toe gaan. In het Transparantieregister Zorg 

staan echter de volgende betalingen vermeld: 

Naam 

Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum  

Plaats 

HEERLEN  

Resultaten 1-2 van 2  

1. Farma/MD: VitalAire 

 Type: Sponsoring samenkomst 

 Jaar: 2019 

 Bedrag: €1210,00 

2. Farma/MD: Genzyme 

 Type: Sponsoring project 

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


 Jaar: 2019 

 Bedrag: €23595,00 

  

• Hoe verklaren jullie dit? 

• Zijn er nog andere rechtspersonen van het ziekenhuis waar dit soorten bedragen op 

worden overgemaakt? 

Hierbij het verzoek om de vragen met grote nauwkeurigheid te beantwoorden. We maken 

er een uitzending over, dus het is in het belang van beiden. 

Met groet, 

Anna 

 

2 september 2022 

Dag Anna, 

Hierbij een antwoord op jouw nieuwe / aanvullende vragen. 

Vraag: 

 Over de betalingen die zijn gedaan aan Stichting Perfusie: 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. Het is uit 

onderstaande antwoorden niet duidelijk of alle contracten van bedrijven die de GMH-code 

onderschrijven door de RvB zijn ondertekend. Kunnen jullie hier nog opheldering over 

geven?  

Antwoord: 

Zuyderland vindt het van belang dat er geen licht zit tussen de regels en de manier waarop 

die binnen de organisatie zijn geïmplementeerd en toegepast. Wij hebben geen enkel 

signaal dat dit op dit moment niet adequaat geregeld is en nageleefd wordt. Echter, om 

daarover zekerheid te hebben, onderzoeken wij momenteel of bij ons alles conform 

afspraak is geregeld. Deze inventarisatie zal enige tijd in beslag nemen. Meer opheldering is 

er op dit punt nu niet te geven. 

 Overigens willen wij, zoals gisteren ook al aangegeven, benadrukken dat de steun van de 

industrie aan dit soort onderzoek gebruikelijk is. 

 Vraag: 

Dan de Stichting ZBC Zuyderland Medisch Centrum (14091719). Jullie antwoorden dat er 

geen gelden van de medische industrie hiernaar toe gaan. In het Transparantieregister Zorg 

staan echter de volgende betalingen vermeld: [...] Hoe verklaren jullie dit? 

Antwoord: 

De administratie 2019 van de ZBC Zuyderland is vandaag nogmaals nagekeken. Er zijn in de 



administratie geen betalingen door deze twee firma’s gevonden van deze of andere 

bedragen. Het sterke vermoeden is dat de industrie (Genzyme en Vitalaire) een fout hebben 

gemaakt bij het invullen van het KvK nummer in het register, maar wij hebben geen 

mogelijkheden dit na te gaan. 

Kortom: helaas kunnen we je dus niet helpen met de herkomst van deze vermeldingen, 

behalve dan aangeven dat deze betalingen nooit aan de ZBC Zuyderland zijn gedaan. 

Vraag: 

Zijn er nog andere rechtspersonen van het ziekenhuis waar dit soorten bedragen op worden 

overgemaakt? 

Antwoord: 

Ja, er zijn nog andere rechtspersonen. Zoals hierboven al aangegeven gaan wij ervan uit dat 

alles conform afspraak geregeld is. Maar om hier helemaal zeker van te zijn onderzoeken we 

de komende tijd of alles goed is geregeld. 
  

Met vriendelijke groet, 

 

Frank van Opdorp, MA 

Senior Communicatieadviseur & Perswoordvoerder  

 

2 september 2022 

Ha Frank, 

In de GMH-code staat ook: 

Omwille van de transparantie en verantwoording moeten sponsorcontracten niet alleen 

worden gemeld aan het bestuur of de werkgever, maar moet daarvoor ook aantoonbaar 

toestemming worden gegeven, bijvoorbeeld blijkend uit medeondertekening of expliciete 

accordering. 

Uit het principe van transparantie vloeit voort dat binnen instellingen inzichtelijk moet zijn 

voor welke sponsor- en dienstverleningsovereenkomsten goedkeuring is verleend. Op 

bestuurders van instellingen rust derhalve de verplichting er voor zorg te dragen dat alle 

sponsorovereenkomsten die overeenkomstig artikel 15 zijn goedgekeurd en afgesloten, 

worden geadministreerd. 

 Als de code is gevolgd, zou het dus niet veel moeite moeten kosten om antwoord op mijn 

vraag te geven. Ik hoor graag uiterlijk dinsdag van je of alle contracten tussen de bedrijven 

en de stichting voorafgaande goedkeuring hebben gekregen en anders ga ik er vanuit dat dit 

niet het geval is. 



Je stelt verder dat de steun van de industrie gebruikelijk is. Ten eerste zijn er experts die 

hier vraagtekens bij plaatsen. Ten tweede ontslaat dat ziekenhuizen niet van de plicht toe te 

zien op de betalingen, zoals de code voorschrijft. 

Omdat de beantwoording nu wat langer duurt stel ik ook alvast de vervolgvraag: heeft het 

ziekenhuis tussen 2018-2022 een (financiële) relatie gehad met de bedrijven die betalingen 

hebben gedaan aan stichting Perfusie? Dit kan gaan om inkoopcontracten, maar ook 

deelname aan aanbestedingen. 

Dank voor de toelichting op de andere betalingen.  

Groet, 

Anna 

 

6 september 2022 

Goedemiddag Anna, 

Naar aanleiding van je vervolgmail, hierbij nog een korte, aanvullende toelichting. 

Vraag 1: 

Over de betalingen die zijn gedaan aan Stichting Perfusie: 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. Het is uit 

onderstaande antwoorden niet duidelijk of alle contracten van bedrijven die de GMH-code 

onderschrijven door de RvB zijn ondertekend. Kunnen jullie hier nog opheldering over 

geven?’ 

Voor alle onderzoekscontracten binnen Zuyderland is dit het geval. Met ingang van 1 juli 

2020 is echter het bereik van de code uitgebreid naar bijvoorbeeld nascholingen en 

lezingen. Het melden van dit type gesponsorde activiteiten wordt deels gedaan, maar 

moet verder nog in zijn volledigheid administratief worden ingericht conform de code. 

Vanwege de COVID-19 pandemie heeft dit proces enige vertraging opgelopen, maar naar 

verwachting is dit eind 2022 afgerond. Overigens willen wij nogmaals benadrukken dat wij 

geen enkel signaal hebben dat zich hierdoor ongewenste situaties voor hebben gedaan. 

  

Vraag 2: 

 Heeft het ziekenhuis tussen 2018-2022 een (financiële) relatie gehad met de bedrijven die 

betalingen hebben gedaan aan stichting Perfusie? Dit kan gaan om inkoopcontracten, maar 

ook deelname aan aanbestedingen? 

Ja, er bestaan/bestonden contractrelaties met deze bedrijven. Zuyderland heeft echter 

een integere, zakelijke en onafhankelijke Inkoopprocedure, waarbij het afsluiten van 

inkoopcontracten is belegd bij de afdeling Inkoop en het verantwoordelijk management, 



en niet bij de vakgroep of individuele medisch specialisten. Daar waar het bijvoorbeeld de 

inkoop van medicatie betreft, zijn de Apotheek met de afdeling Inkoop verantwoordelijk. 

Frank van Opdorp, MA 

Senior Communicatieadviseur & Perswoordvoerder 

 

 

 

 

 


