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Siemens Healthineers staat voor clean business, overal ter wereld. Ons 
compromisloze uitgangspunt is de naleving van regels voor juridisch en ethisch 
correct zakelijk gedrag. 
 

Wetenschappelijke samenwerking 

Onze innovatiekracht is mede het resultaat van een jarenlange nauwe samenwerking met ons 
wereldwijde netwerk van toonaangevende klinische en academische partners. Dankzij deze nauwe 
samenwerkingen, kunnen we innovatieve technologieën ontwikkelen die gericht zijn op de huidige en 
toekomstige klinische behoeften. Hierdoor zijn wij in staat om aandoeningen eerder te diagnosticeren 
en daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan een kwalitatief hoogstaande en betaalbare 
gezondheidszorg. In ruil daarvoor krijgen onze partners toegang tot de nieuwste technologie in een 
vroeg stadium van prototyping. Dit stelt hen in staat om geavanceerd onderzoek te doen, te publiceren 
in vooraanstaande tijdschriften, onderzoeksbudgetten en prestigieuze beurzen aan te vragen en 
samen met ons de toekomst van de medische beeldvorming te bepalen. Ons uiteindelijke doel is om 
middels innovatie de patiëntenzorg te blijven verbeteren. 

Samenwerking tussen ziekenhuizen, artsen en MedTech-bedrijven zoals Siemens Healthineers is 
hierbij onontbeerlijk en zelfs wettelijk verplicht. Ook de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) 
beschrijft deze noodzakelijke samenwerking: 

‘Samenwerking met artsen is noodzakelijk in het kader van wettelijk verplichte klinische onderbouwing 
van medische hulpmiddelen door middel van klinische proeven. Ook uit hoofde van goed gebruik is een 
nauwe samenwerking tussen degenen die producten in de handel brengen en degenen die ze gebruiken 
noodzakelijk. Training, scholing, ondersteuning ten behoeve van veilig en doeltreffend gebruik zijn vaak 
noodzakelijk. Ook om de werking en veiligheid van producten te kunnen blijven volgen en zo aan hun 
wettelijke verplichtingen van vigilantie en post-marketing surveillance te kunnen voldoen, zijn 
leveranciers aangewezen op contacten met zorgprofessionals. In vele gevallen zijn zorgprofessionals 
immers zelf de gebruiker van het product, dan wel kunnen zij de ervaringen van hun patiënten met 
bepaalde hulpmiddelen volgen.’  
(U kunt hier de site van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen raadplegen voor meer informatie.) 
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Master Research Agreement en Individuele Project Agreements 
 
Siemens Healthineers heeft samen met het Erasmus MC een Master Research Agreement (MRA) voor 
het uitvoeren van klinische validatie van onze apparatuur. Deze overeenkomst dient als basis voor 
nader uit te werken individuele projecten. De MRA heeft betrekking op o.a. intellectuele 
eigendomsrechten, aansprakelijkheid, compliance en gegevensbescherming. De MRA is gebaseerd op 
onze corporate template en compleet in lijn met wet- en regelgeving op dit gebied.  
 
In de MRA is een model opgenomen voor afzonderlijke individuele projectovereenkomsten (IPA). Dit 
model wordt gebruikt om individuele projectvoorstellen voor samenwerking op te stellen. Deze 
overeenkomsten omvatten een projectbeschrijving, tijdschema's met te leveren prestaties en 
mijlpalen en een beschrijving van de benodigde middelen.  
 
Alle individuele projecten worden opgesteld op basis van het equivalentiebeginsel. Dat beginsel houdt 
in dat wij voor de start van een project samen met het Erasmus MC bepalen welke diensten het 
Erasmus MC voor ons uitvoert en welke marktconforme prijs – in geld of in diensten – daartegenover 
staat. Voorafgaand aan ondertekening van de MRA- en IPA-contracten wordt de betreffende 
overeenkomst door de juridische afdelingen van beide instellingen beoordeeld.  
 
Ook geeft de afdeling Compliance van Siemens Healthineers goedkeuring op basis van de nationale en 
internationale richtlijnen voor samenwerking. Het contract wordt ondertekend door het hoofd van de 
desbetreffende afdeling en betrokken hoofdonderzoeker van het Erasmus MC en door het 
management van Siemens Healthineers in Nederland. Hiermee zorgen we ervoor dat beide partijen op 
de hoogte zijn van het project en de gemaakte afspraken.  
 
 
Advisory/Speaker Agreements:  
 
Indien een zorgprofessional van het Erasmus MC voor Siemens Healthineers diensten verricht in de 
vorm van trainingen, lezingen, advies of deelname aan onderzoek of een adviescollege, worden 
Speaker Agreements, respectievelijk Advisory Board Agreements, opgesteld. In deze contracten 
worden de afspraken vastgelegd tussen het Erasmus MC, de zorgprofessional en Siemens Healthineers 
conform wet- en regelgeving.  
 
Advisory boards zijn bedoeld om de visie te vernemen van zorgprofessionals over de ontwikkelingen 
in de zorg. Deze informatie is voor Siemens Healthineers van essentieel belang voor de ontwikkeling 
van nieuwe systemen en oplossingen. 
 
 
 
Beantwoording voorgelegde vragen 
 
1. Welke werkzaamheden voeren de contractanten uit voor Siemens? 

 
a. Beoordelen functionaliteit van het nieuw ontwikkelde systeem 
b. Beoordelen van de klinische toegevoegde waarde van het nieuw ontwikkelde systeem 
c. Beoordelen van aspecten als veiligheid en patiëntencomfort 
d. Beoordelen van het gebruikersgemak voor bedienend personeel  
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e. Spreken over klinische resultaten tijdens beurzen/congressen en/of advisory board-
bijeenkomsten. 

f. Het verstrekken van feedback over de resultaten conform de afgesproken mijlpalen en 
deadlines.  

 
2. Welke afspraken heeft Siemens met het Erasmus MC gemaakt m.b.t. de sinds 2012 bestaande 

samenwerking op het gebied van computertechnologie?   
 
• Uitvoering werkzaamheden 
• IP-rechten 
• Geheimhouding en publicatie 
• Samenwerking derde partijen 
• Garanties 
• Aansprakelijkheid 
• Vergoeding 
• Termijn en beëindiging 
• Geschillen en toepasselijk recht.  

 
3. Wat is het honorarium uit bovengenoemde contracten?  

 
• Advisory Board PCCT Toronto 2019: Geen honorarium voor verrichte werkzaamheden. 

Vergoeding is betaald voor gemaakte reis- en verblijfskosten en daaraan verbonden kosten, 
zoals visumkosten. 

• Speaker Agreement Somatom World Summit 2019: Geen honorarium voor verrichte 
werkzaamheden. Vergoeding is betaald voor gemaakte reis- en verblijfskosten en daaraan 
verbonden kosten, zoals visumkosten. 

• Speaker Agreement ESO WSO Conference 2020: Honorarium van 500 euro als speakers fee, 
gebaseerd op de GMH-tarieven. 

• Speaker Agreement ECR 2021 : Honorarium van 500 euro als speakers fee, gebaseerd op de 
GMH-tarieven. 

• # IPA 11 Camera Contract: 79.200 – 19.200 euro = 60.000 euro (19.200 euro is afschrijving 
van de bruikleencamera).  

• # IPA 12 Siemens VB20 CUT:  15.000 euro.  
• # IPA 13 Siemens Mobiele CT: 23.650 euro. 

Alle contracten zijn in volledige transparantie met het Erasmus MC afgesloten. 
 
4. Wordt het honorarium persoonlijk uitgekeerd aan de arts in kwestie?  

 
• Advisory Board PCCT Toronto 2019: Nee 
• Speaker Agreement Somatom World Summit 2019: Nee 
• Speaker Agreement ECR 2021: Nee 
• Speaker Agreement ESO WSO Conference 2020: Nee 
• # IPA 11 Camera Contract: Nee 
• # IPA 12 Siemens VB20 CUT: Nee   
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• # IPA 13 Siemens Mobiele CT: Nee 

Alle contracten zijn in volledige transparantie met het Erasmus MC afgesloten. 
 

 
5. Siemens betaalde in 2019 een radioloog 6.000 euro voor lezing en onkosten aan conferentie in 

Toronto (bijlage 98). Kunt u dit bedrag nader specificeren?   
 

In het contract is vermeld dat een bedrag tot 6.000 euro wordt vergoed voor reis- en 
verblijfskosten.  De reserveringen en betalingen voor deze reis zijn gedaan door Siemens 
Healthineers, m.u.v. een treinticket (retour) naar luchthaven Schiphol ter waarde van 35,96 euro. 
Deze kosten zijn door de radioloog bij Siemens Healthineers gedeclareerd.  
 

6. In contract (bijlage 94) staat dat het ziekenhuis na afronding van het onderzoek de apparatuur 
(SOMATOM Drive) kan aanschaffen tegen een gereduceerd tarief. - Is de CT-scanner ingekocht 
door het Erasmus MC? En zo ja, is dat gebeurd tegen een gereduceerd tarief zoals omschreven 
in het contract? Zo neen, waarom niet? 

Het gaat hier niet om de aanschaf van een nieuwe CT-scanner. Deze scanner was al in het bezit 
van het Erasmus MC.  Het contract betreft een camera gemonteerd boven de tafel van de 
bestaande Somatom Drive. Na beoordeling van de camera, welke Siemens Healthineers ter 
beschikking heeft gesteld voor de duur van de samenwerking, is de camera geretourneerd aan 
onze fabriek. Zie tevens antwoord op vraag 7. 
 

7. Een deskundige zegt hierover: ‘Hier wordt de korting gekoppeld aan de sponsoring. Dit is 
onwenselijk en in strijd met de regels voor gunstbetoon. Een ziekenhuis kan beslissen om het 
apparaat aan te schaffen dat niet gebaseerd is op zorginhoudelijke, rationele of integere 
gronden.’ 
- Wat is uw reactie?  

 
Hier is geen sprake van sponsoring. In het contract is opgenomen dat het Erasmus MC een 
vergoeding van 79.200 euro krijgt om feedback te geven op het gebruik van de camera. Voor de 
bruikleen van de camera is 19.200 euro (afschrijving c.q. waardevermindering) in mindering 
gebracht op de vergoeding aan het Erasmus MC. 
In het contract is onder artikel 7.2. opgenomen dat indien Erasmus MC na de feedback overgaat 
tot aanschaf van de camera, dit middels een EU-aanbestedingsprocedure moet verlopen voor een 
marktconforme prijs.  
Onder artikel 7.3. is aangegeven dat indien Erasmus MC overgaat tot overname van de camera,  
de betaalde afschrijving van 19.200 euro in mindering wordt gebracht op het aanschafbedrag. Hier 
is dus geen sprake van korting.  
 
 

Naast de geldende wet- en regelgeving m.b.t. samenwerkingen committeert Siemens Healthineers 
zich volledig aan de business conduct guidelines en de afspraken die gemaakt zijn binnen MedTech 
Europe, welke gepubliceerd zijn op onze website.  
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