
Krijgt patiënt straks nog de beste 
Reportage Diabeter

Een diabeteskliniek in Rotterdam is
overgenomen door een fabrikant van medische
hulpmiddelen. Op papier wordt vastgelegd dat
artsen niet de materialen van deze fabrikanten
hoeven voor te schrijven.

Door onze redacteuren
Karel Berkhout en
Esther Rosenberg

ROT T E R DA M . In een wachtruimte op
de tweede verdieping van een mo-
dern gebouw tegenover Markthal en
Laurenskerk in Rotterdam staat een
jongetje voor een speelbord dat hoger
is dan hijzelf. De balie is wit, de stoe-
len hebben elk een andere felle kleur.
Zo op het oog onderscheidt deze dia-
beteskliniek zich in niets van al die an-
dere nieuwe zorgklinieken. Het is een
grote en snelgroeiende praktijk, met
1.600 – vooral jeugdige – patiënten en
veel behandelkamers, dat wel. Maar
dat financieel analisten in New York
erover schreven is pas voorstelbaar
als je weet wie de eigenaar is.

Diabeter is voor zover bekend in-
ternationaal de eerste kliniek die is
gekocht door een fabrikant van medi-
sche hulpmiddelen. Preciezer: de ei-
genaar van deze diabeteskliniek is
een van de grootste fabrikanten van
insulinepompen en glucosemeters,
het Amerikaanse en beursgenoteerde
bedrijf Medtronic.

Sta daar heel even bij stil. Diabete s-
p at i ë n ten kunnen hun bloedsuikers
niet reguleren doordat hun productie
van insuline is verstoord of helemaal
ontbreekt. Ze moeten zichzelf daar-
om meerdere keren per dag insuline
toedienen, met injecties of met be-
hulp van pompen. Die pompen kos-
ten zo’n 3.000 euro per stuk en spui-
ten insuline in nadat ze met sensoren
de bloedsuikerspiegel hebben geme-
ten. Medtronic maakt zulke pompen,
maar het Zwitserse Roche bijvoor-
beeld ook.

Pompen, slangen en meters

Patiënten en hun ouders in de kliniek
moeten er maar op vertrouwen dat ze
de pompen, slangen en meters mee
naar huis krijgen die het best voor
hen zijn en niet die het best rende-
rend zijn voor de eigenaar van de kli-
niek. Ze moeten ervan uitgaan dat de
bloedsuikerwaarden van de kinderen
binnen de muren van de kliniek blij-
ven. Patiëntengegevens zijn van on-
schatbare waarde voor fabrikanten,
omdat ze er onderzoek naar het func-
tioneren van hun producten mee
kunnen uitvoeren.

Om geen enkele twijfel over de on-
afhankelijkheid van de zorg in de kli-
niek te laten bestaan, zijn er ‘Chine se

Zorg De grote Amerikaanse medische fabrikant Medtronic koopt de Rotterdamse kliniek Diabeter. 

Overnames klinieken en ziekenhuizen Wettelijk zijn er geen belemmeringen voor overnames, mits er concurrentie blijft

Alle ziekenhuizen in Nederland
zijn juridisch gezien private in-
stellingen en daarvoor gelden de re-
gels van de vrije markt. Op papier
staat daarom niets een farmaceutisch
bedrijf in de weg als het een zieken-
huis in Nederland over wil nemen.
Het is weliswaar onmogelijk een
stichting te kopen – de juridische
vorm die de meeste ziekenhuizen

hebben – want een stichting kent
geen eigenaren. Maar veel klinieken
zijn vennootschappen die gekocht en
verkocht kunnen worden. Mits er vol-
doende concurrentie blijft. Daar toet-
sen de kartelautoriteiten op.

Kamerleden, en ook de minister,
hebben kritiek op het grote aantal
fusies in de ziekenhuiszorg. Ma a r

de politici hebben hier geen bevoegd-
heden, alleen de toezichthouders. En
mededingingsautoriteit ACM heeft
maar één keer een fusie verboden:
die tussen verpleeghuizen Noord-
west Veluwe en het Baken.

De Nederlandse Zorgautoriteit
(NZ a) die minder inspraak heeft bij
het toetsen van krachtenbundelin-

ge n , liet onlangs weten dat zij veel
meer fusies zou hebben willen ver-
bieden. Meer dan de helft van de fu-
sies van de laatste jaren had volgens
de NZa niet goedgekeurd moeten
worden omdat ze naar verwachting
leiden tot ongewenste prijsstijgingen
in de zorg.

De zorgsector staat voor iedereen

open. Het Slotervaartziekenhuis uit
Amsterdam toonde als besloten ven-
nootschap dat het snel verhandel-
baar is. In 2006 werd het gered door
een projectontwikkelaar en eind
2013 werd het ziekenhuis gekocht
door zorgondernemer Loek Winter.
Het Rode Kruis Ziekenhuis uit Bever-
wijk kon vorig jaar ook worden over-
genomen, door een leverancier van

M E DT RO N I C

■ 17 miljard dollar
zette Medtronic om
in het boekjaar dat
in april 2014 werd
afgesloten. Daar-
mee is het Ameri-
kaanse bedrijf in
omvang de derde
fabrikant van medi-
sche apparatuur in
de wereld. De winst
bedroeg 3 miljard
d o l l a r.

■ 1,65 miljard
dollar was de omzet
van de diabetes-di-
visie van Medtro-
nic, dat onder meer
insulinepompen en
g l u co s e m e t e r s
maakt. Op de markt
voor diabetes on-
dervindt Medtronic
concurrentie van
onder meer het
Amerikaanse John-
son & Johnson en
het Zwitserse F.
Hoffmann-La Ro-
che (‘Ro c h e’).

■ 27.000 patenten
heeft Medtronic en
elk jaar komen daar
ongeveer 1.700 pa-
tenten bij.

■43.707 personen
werken bij Medtro-
nic, dat actief is in
140 landen. Daar-
van werken er on-
geveer 1.200 in Ne-
derland, met name
in Limburg. In Ne-
derland heeft Med-
tronic bijvoorbeeld
cardiologen veel
onderzoek laten
doen naar stents.

mu re n’ opgetrokken tussen de medi-
sche staf en de fabrikant, legt kinder-
arts en oprichter van de kliniek Henk
Veeze (57) uit in zijn werkkamer in
Ro t te rd a m .

Binnenkort zet hij expliciet op pa-
pier dat alle artsen en verpleegkundi-
gen in de kliniek mogen voorschrijven
wat ze willen. „Dat kan dus ook een
pomp van Roche zijn.” De nieuwe ei-
genaar heeft weliswaar toegang tot de
patiëntengegevens, maar uitsluitend
in geanonimiseerde en gebundelde
vorm en op verzoek. „Me d t ro n i c
heeft dus niet zelf direct toegang tot
de gegevens.”

Kliniek moet een voorbeeld zijn

Veeze en zijn collega, kinderarts en
medeoprichter Henk-Jan Aanstoot,
„blijven verantwoordelijk voor het
hele klinische proces in de ruimste
zin. Medtronic staat volledig buiten
de directe zorgverlening en het is ook
haar expliciete wens hier buiten te
blijven. De kliniek moet een voor-
beeld zijn”. Daarnaast gelden voor de-
ze kliniek dezelfde privacyregels en
toezichtseisen als voor elke andere
kliniek gelden.

Veeze was twaalf jaar kinderarts in
het Erasmus MC, erna werkte hij in
het IJsselland ziekenhuis. Hij is ook IT-
specialist. Hij wilde meer en sneller
zaken doen, innoveren. Met zijn colle-
ga zette hij Diabeter op, naar tevre-
denheid van patiënten en verzeke-
raars. „We zijn beter en goedkoper
dan een normaal ziekenhuis, dat vaak
maar vijftig diabetespatiënten heeft”,
zegt Veeze. Bij Diabeter kunnen pa-
tiënten online hun bloedwaarden in-
voeren in een database, die meteen
toont of die waarden goed zijn.

De verwevenheid van de medische
stand met fabrikanten van genees-
middelen en medische apparatuur
zijn steeds meer onderwerp van poli-
tiek en maatschappelijk debat. In de
VS verplicht de Sunshine Act sinds
2009 artsen om betalingen door de
industrie in een register te melden. In
navolging daarvan moeten zorgverle-
ners in Nederland sinds 2014 betaalde
klussen voor de farmaceutische indu-
strie melden in het Transparantiere-
gister Zorg. Hiermee moeten finan-
ciële banden tussen arts en fabrikan-
ten inzichtelijk worden. Het is de be-
doeling dat betalingen door leveran-
ciers van medische hulpmiddelen in
dit jaar ook in het register komen.

i n su l i n e p o m p?

Wat gaan patiënten van overname merken?

arbodiensten. Het moest daarvoor
wel eerst omgezet worden in een bv.

Zelfs verzekeraars mogen in Ne-
derland ziekenhuizen kopen, al is
de praktijk weerbarstig. Toen de
Schiedamse zorgverzekeraar DSW
een paar jaar geleden het Vlietland
Ziekenhuis wilde kopen had de toe-
zichthouder aanvankelijk bezwaren.

Maar doordat de verzekeraar geen
zeggenschap verwierf, bleek de
krachtenbundeling juridisch gezien
geen concentratie en dus niet ver-
gunningsplichtig .

Minister Schippers was als Ka-
merlid tegen deze ontwikkeling.
In haar ogen zouden zorgverzeke-
raars geen ziekenhuizen mogen be-

zitten omdat dat het risico gaf dat
patiënten vanwege eigenbelang van
de verzekeraar naar een bepaalde
arts zouden worden gestuurd.
De wetswijziging van Schippers – in-
middels minster – die deze combina-
ties verbood, sneuvelde eind vorig
jaar in de senaat.

Jeroen Wester
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Tegelijkertijd mag iedereen een me-
dische kliniek kopen, dus ook een far-
maceutisch bedrijf of een leverancier
van medische hulpmiddelen. Wette-
lijk bestaat geen enkele belemmering.
Een woordvoerder van minister
Schippers van Volksgezondheid: „He t
ministerie is hierin geen partij en
heeft hierover geen opvatting.”

‘Gevaarlijke ontwikkeling’

Gezondheidseconoom en voormalig
hoogleraar public health van het UMC
Utrecht Guus Schrijvers noemt de
overname van een kliniek door een
leverancier „in principe een gevaarlij-
ke ontwikkeling. Om het belang van
de patiënt te waarborgen is er een
heel goede governancestructuur no-
dig. Het is zeker positief dat Diabeter
een cliëntenraad heeft, maar daar-
naast is het de vraag hoe ook het be-
stuur van de kliniek zo is ingericht dat
het financiële belang van de nieuwe
eigenaar niet de doorslag kan geven
bij de behandeling van een patiënt.”

Sinds de overname zijn twee van de
vijf commissarissen van Diabeter af-
komstig van de fabrikant, evenals alle
drie de formele directieleden. De
twee oprichters en kinderartsen zijn
alleen nog in naam directeur. Al lang
voor de overname was Veeze advi-
seur van de fabrikant, deed hij onder-
zoek voor het bedrijf en gaf lezingen.
Sinds de overname staat hij als senior
medical international director op de
loonlijst van Medtronic.

De eerste gesprekken over de over-
name dateren van twee jaar geleden.
Diabeter bleef doorgroeien. De wo-
ningen van de kinderartsen waren al
als onderpand gegeven voor leningen
bij de bank. Er moest een keuze wor-
den gemaakt. Doorgroeien kon niet
zonder investeerder. „En mijn leeftijd
speelde mee”, zegt Veeze. Hij wilde
niet „alles zelf meer blijven doen”.

Bestuursvoorzitter Omar Ishrak
van Medtronic begeleidde de overna-
me persoonlijk. Het enige, enigszins
vergelijkbare voorbeeld bleek het Ste-
no Diabetes Center in Kopenhagen
voor volwassenen met diabetes, dat
van farmaceutisch bedrijf Novo Nor-
disk is. Ishrak nodigde de Nederland-
se kinderarts uit voor een gesprek in
een hotel in het Zwitserse Lausanne.
„Hij wilde tot in detail weten hoe dit
vorm zou krijgen.” Later, in Maas-
tricht, „had hij zijn halve staf bij zich,
ik meen zeven directeuren.”

De Amerikanen hadden in de laat-
ste fase vooral de stempels en zegels
nodig van hun aandeelhouders en ad-
vocaten. De Nederlanders informeer-
den de minister, zorgverzekeraars en
Kamerleden. Het overnamebedrag is
niet bekendgemaakt.

In de komende maanden zal Diabe-
ter zo worden georganiseerd dat het
snel kan doorgroeien met klinieken in
bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten.


