


de al lopende samenwerkingsgebieden zal verder gericht worden verkend welke 
mogelijkheden er ontstaan rondom het Topfit programma, op het gebied van 
eHealth en het ontwikkelen van een ‘kliniek van de toekomst’.  

De TNW posities zijn geaccordeerd door de decaan, Hans Hilgenkamp, en zijn 
volledig opgenomen in het beleid: begrotingen en HR kant. Dr. M. Reijnen is 
recent benoemd en dr. J. Hofmeijer zit in een TT positie.  
Ook bij BMS heeft de decaan, Theo Toonen ingestemd met de overeenkomst en 
de afspraak dat het benoemde hoofd wetenschappelijk onderzoek (met tevens 
0,5fte aanstelling BMS) binnen 1 tot 2 jaar door kan groeien naar Hoogleraar. 
Rijnstate investeert daar ook in (er is recent een PhD aangesteld). 

Frank Groot heeft de overeenkomst (bijlage) juridisch getoetst en is akkoord. 
Remke Burie is voorlopig eerste aanspreekpunt voor de samenwerking, maar 
wellicht dat Renske van Wijk dit uiteindelijk overneemt. 

Met bestuurders van Rijnstate zal een fysieke meeting worden gepland zodat aan 
de ondertekening ook publicitair enige aandacht kan worden geschonken. 

Summary: 
The formalization of the collaboration is a logical step that fits in well with the 
policy and strategy of the TechMed Center for the coming years. The expectation 
and ambition is that the cooperation with the Rijnstate will intensify in the coming 
years. This will result in further growth of the research capacity within the 
TechMed Center, partly through joint financing. 

4. (Voorgenomen) besluit CvB:
Gezien: 
De formalisering van de samenwerking is een logische stap die goed aansluit bij 
het beleid en de strategie van het TechMed Centre voor de komende jaren. 

Gehoord: 
Het MT van TechMed en prof. dr. W.H. van Harten, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Stichting Rijnstate ziekenhuis.  

Overwegende: 
De verwachting en ambitie is dat de samenwerking met het Rijnstate de komende 
jaren zal intensiveren. Hiermee zal een verdere groei ontstaan van de 
onderzoekscapaciteit binnen het TechMed Centre, mede door het gezamenlijk 
aantrekken van financiering. 

Besluit het CvB akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met 
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem in afwachting van het advies van de 
Universiteitsraad. 
. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRIFFIE URaad:  (door griffie UR in te vullen)  
Eerder in URaad aan de orde geweest? 



o Nee. 
o Ja, op  

Conclusie toen: 
 
Nadere toelichting:  (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde 
punten nadere toelichting behoeft) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Samenwerkingsovereenkomst  
Rijnstate en Universiteit Twente  
 
 
PARTIJEN 
  
1. Stichting  Rijnstate ziekenhuis, gevestigd te Ziekenhuis Wagnerlaan 55 

6815 AD te Arnhem, vertegenwoordigd door prof. dr. W.H. van Harten, 
voorzitter van de Raad van Bestuur, hierna genoemd Rijnstate; 

 
2. Universiteit Twente, gevestigd te Drienerlolaan 5, 7522 NB te Enschede, 

vertegenwoordigd door mr. V. Van der Chijs, voorzitter van het College 
van Bestuur, hierna genoemd UT, 

 
hierna individueel dan wel gezamenlijk tevens genoemd “Partij” 
respectievelijk “Partijen”, 
 
 
OVERWEGENDE dat 
 

- Partijen hun samenwerking op het gebied van onderwijs en 
onderzoek in het thema technologie en zorg willen ondersteunen en 
intensiveren; 
 

- Partijen reeds gezamenlijk onderzoek verrichten op het terrein van 
fysiologie en functionaliteit rond vaatchirurgie en neurologie; 

 
- Partijen de samenwerking op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek wensen te verstevigen, onder meer door de benoeming 
van een UT onderzoeker als hoofd wetenschap binnen het 
wetenschapsbureau; 
 

- Partijen hun interne infrastructuur ten behoeve van wetenschap en 
innovatie wensen te versterken en hun samenwerking met 
academische instituten zoals met het Radboudumc en de WUR 
wensen te intensiveren en te verbeteren op een wijze, die meer 
rendement voor alle betrokkenen oplevert; 

 
 
 
komen het volgende overeen: 
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DOEL 
 
Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is een bestuurlijke 
krachtenbundeling en een verdere intensivering, versterking en 
nadrukkelijker profilering van gezamenlijke activiteiten op het gebied van 
onderzoek en onderwijs rond het thema technologie en zorg met de 
bedoeling uit onderzoek voortkomende innovaties sneller te 
implementeren en bij de patiënt te brengen. 
De  concrete invulling van deze samenwerkingsovereenkomst kan per 
onderwerp/thema nader worden uitgewerkt in separate afspraken. 
 
2. AFSPRAKEN 
 
 2.1 Onderzoekslijnen en (tenure track) hoogleraren 
 

- UT heeft de heer Michel Reijnen per 1 september 2018 benoemd tot 
hoogleraar fysiologie en functionaliteit vaatchirurgie. De heer Reijnen 
is door Rijnstate vrijgesteld om deze functie te vervullen.  

 
- UT heeft mevrouw Jeannette Hofmeijer per 1 december 2017 

aangesteld voor 0,4 fte als tenure tracker op het gebied van de 
fysiologie en functionaliteit rond de neurologie, waarbij afspraken 
zijn gemaakt over doorgroeimogelijkheden in de richting van een 
hoogleraarsbenoeming en de daarvoor geldende voorwaarden.  

 
- Rijnstate zal de onderzoekslijnen van de heer Reijnen en mevrouw 

Hofmeijer op gang brengen en het perspectief op een structurele 
samenwerking tussen Partijen optimaliseren. UT zal daarin mede 
investeren. 
 

- UT en Rijnstate zullen een leerstoel bekostigen die genoemde 
gezamenlijke benoeming voor het hoofd Wetenschapsbureau 
Rijnstate invullen. Thema’s zullen rond ‘technology – and data driven 
health services research’ liggen en nader uitgewerkt worden. 

 
2.2 Versterking wetenschappelijke samenwerking 
 

- Partijen zullen voor de versterking van het functioneren van het 
wetenschapsbureau van Rijnstate investeren in een gezamenlijke 
positie, die qua activiteiten een brede kring van wetenschappelijk 
geïnteresseerde leerstoelen ten goede komt. Deze activiteiten 
betreffen de volgende vakgebieden:  
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- technology assessment of health services research; 
- het doen van onderzoek in de relatie met big data en het 

integreren van decision support systemen in de zorg.  
 

- Rijnstate heeft in dit kader mevrouw Carine Doggen, onderzoeker bij 
de UT (HTSR groep) op het terrein van technology assessment en 
epidemiologie,  aangesteld als hoofd wetenschappelijk onderzoek 
binnen het wetenschapsbureau.  

 
- Partijen zullen verkennen waar kansen liggen voor intensivering van 

de samenwerking rondom het simulatie- en trainingscentrum van het 
Technisch Medisch Centrum aan de UT , zodat dit zich ontwikkelt tot 
een breed opgezet centrum voor een variëteit aan interventies en 
simulaties.  De UT is geïnteresseerd in het optrekken met klinische 
partijen die, hetzij expertise op dit gebied kunnen inbrengen, hetzij 
geïnteresseerd zijn in het gebruik maken daarvan en beoogd samen 
met deze partijen een succesvol Life Long Learning programma te 
ontwikkelen.  

 
- Partijen zullen onderzoeken of extra vooruitgang bereikt kan worden 

door kennis op het terrein van big data, machine learning en decision 
support systemen te koppelen aan wetenschappelijke groepen of 
actuele wetenschappelijke kennis op dit gebied.  

 
-  Partijen zullen waar mogelijk samenwerken op het terrein van 

eHealth en “kliniek van de toekomst”. Rijnstate zal in overleg met 
verzekeraars analyseren welke zorg via innovatie verplaatst kan 
worden uit het ziekenhuis door inzet van o.a. eHealth, App-consulting 
en telemonitoring en bezien hoe de toekomstige zorgbehoefte met 
betrekking tot de klinische functie zich ontwikkelt, wat een optimale 
en doelmatige beddencapaciteit is en wat daarvoor gebouwd moet 
worden. Als uitgangspunt  werkt Rijnstate in wetenschappelijke zin 
samen met de UT in het ‘Personalized E-health programma. 

 
- Rijnstate draagt waar mogelijk en relevant bij aan UT opleidingen, in 

het bijzonder worden BSc en MSc stages Technische Geneeskunde 
verzorgd in Rijnstate. 

 
- Partijen verkennen daarnaast nieuwe onderzoekssamenwerking op 

het terrein van Robotchirurgie (bariatrie & oncologie) enVR / Serious 
Games (o.a. BMS lab), samenwerkingsmogelijkheden op het gebied 
van valorisatie (Novel-T) en de samenwerkingsmogelijkheden die 
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ontstaan in het kader van het TOPFIT programma in Oost Nederland. 
 

- Partijen zullen waar mogelijk en relevant gezamenlijke subsidie 
aanvragen in dienen en fondsen trachten te verwerven ten einde het 
gezamenlijke wetenschappelijk onderzoek te versterken.  

 
2.3     Personeel 
 
- Partijen streven naar de uitwisseling van personeel in hun 

samenwerking, waarbij streven is om dat met gesloten beurs te doen. 
Hiervoor wordt als uitgangspunt gehanteerd een uitwisseling van 0,2 
fte - 0,2 fte. Partijen maken daartoe praktische afspraken in separate 
(detacherings) overeenkomsten. Het streven is naar (klinische) 
hoogleraarsbenoemingen in deze lijnen, waarbij kwaliteitseisen voor 
benoemingen aan UT gelden. In gezamenlijkheid kunnen 
procesafspraken gemaakt worden over (door)groei naar 
hoogleraarsposities. Promoties in deze lijnen vinden aan de UT plaats. 

 
2.4 Faciliteiten 
 
- Partijen stimuleren facility sharing; waar mogelijk en relevant kunnen 

faciliteiten gebruikt worden, indien mogelijk met gesloten beurs, en 
waar dat niet anders kan tegen kostprijs tarieven. Beide Partijen 
zullen ernaar streven om drempels voor wederzijds gebruik van 
faciliteiten en apparatuur zoveel mogelijk weg te nemen. 

 
3. INSTITUTIONELE  KADERS 
 
3.1 De directeur van UT’s TechMed Centre en de Raad van Bestuur van  

Rijnstate  komen minimaal tweemaal per jaar bijeen voor uitwisseling 
op bestuurlijk niveau. In dit Bestuurlijk Overleg komen onder andere 
de voortgang van de diverse projecten en initiatieven aan de orde.  
 

3.2 Per instelling wordt ten behoeve van deze  
samenwerkingsovereenkomst een coördinerend en/of centraal 
aanspreekpunt aangewezen. Deze persoon wordt één dag per maand 
vrijgesteld voor de uitvoering van deze 
samenwerkingsovereenkomst. 

 
3.3 UT zal de overkoepelende coördinatie van de samenwerking tussen 

Partijen verzorgen onder meer voor onderlinge afstemming en 
voorbereiding van het bestuurlijk overleg. 
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4. GEHEIMHOUDING 
 
4.1 Partijen zullen aan elkaar verstrekte Vertrouwelijke Informatie 

gedurende een periode van vijf jaar na de datum verstrekking geheim 
houden en hiervan op geen enkele wijze gebruik maken gedurende. 
“Vertrouwelijke informatie” zal zijn  

- alle schriftelijke informatie inclusief software in welke vorm dan 
ook, die een Partij in het kader van deze overeenkomst aan de 
andere Partij verstrekt, welke gemarkeerd is als “vertrouwelijk”; 
 

- mondeling aan een Partij verstrekte informatie, die de 
verstrekkende Partij, hierna “Verstrekkende Partij”, binnen vijftien 
(15) dagen na de datum van verstrekking bij schriftelijke 
mededeling of via e-mailbericht aan de ontvangende Partij, hierna 
“Ontvangende Partij”,  als “vertrouwelijk” aanmerkt; 

 
- alle niet als “vertrouwelijk” gemarkeerde gegevens en informatie, 

die betrekking hebben op de technische en zakelijke 
aangelegenheden, die Partijen elkaar mededelen, dan wel op een 
andere wijze te hunner kennis is gekomen, in het kader van de 
gesprekken, afspraken of onderhandelingen en waarvan Partijen 
begrijpen, althans behoren te begrijpen, dat deze door hen 
vertrouwelijk moet worden behandeld. 

 
4.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie, 

waarvan een Ontvangende Partij schriftelijk kan bewijzen dat deze  
 
- reeds in diens bezit was op de datum, waarop de informatie door 

de Verstrekkende Partij aan hem werd meegedeeld zonder dat die 
informatie eerder direct of indirect van de Verstrekkende Partij 
was verkregen; 

 
- van algemene bekendheid was respectievelijk na de 

bekendmaking aan de Ontvangende Partij was geworden door een 
niet aan de Ontvangende Partij toe te rekenen oorzaak; 

 
- op rechtmatige wijze aan hem was meegedeeld door een derde 

persoon, die het recht had deze te verstrekken; 
 
- na de datum waarop de Verstrekkende Partij deze aan de 

Ontvangende Partij bekend gemaakt had, aan de Ontvangende 
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Partij door een derde partij werd meegedeeld, die de informatie 
niet direct of indirect van de Verstrekkende Partij had verkregen; 

 
- door hem zelf is ontwikkeld geheel onafhankelijk van de 

informatie die hem door de Verstrekkende Partij verstrekt is; 
 
- in een rechterlijke procedure geopenbaard diende te worden; 
 
- direct af te leiden is uit een commercieel verkrijgbaar product.  
 
4.3  Partijen verbinden zich jegens elkaar, noch direct, noch indirect, enig 

recht, aanspraak of belang -al dan niet in commerciële zin te 
ontlenen- aan het bezit van de meegedeelde of verstrekte 
vertrouwelijk informatie, noch aanspraak te maken op enige rechten 
van intellectuele eigendom dienaangaande. 

 
 
5. INTELLECTUELE EIGENDOM 
 
Elke Partij is uitsluitend rechthebbend op door die Partij in het kader van 
deze overeenkomst gegenereerde intellectuele eigendomsrechten. Indien 
het niet mogelijk is om de bijdragen van Partijen bij de totstandkoming van 
intellectuele eigendom te scheiden, zullen Partijen gezamenlijk 
rechthebbend zijn tot de desbetreffende intellectuele eigendom. Zij maken 
in dat geval afspraken over een eventuele exploitatie daarvan. 
 
6. AANSPRAKELIJKHEID 
 
Indien een Partij kennis van een andere Partij in het kader van deze 
overeenkomst gebruikt, geschiedt dat voor eigen rekening en risico. Indien 
een Partij zodanige kennis van de andere Partij aan een derde partij 
meedeelt of in gebruik geeft, vrijwaart die Partij de andere Partij voor 
mogelijke claims van zodanige derde partij.  
 
7. 0VERIGE BEPALINGEN 
 
7.1 Communicatie 

 
Partijen zullen de communicatie over deze overeenkomst 
samenhangend  met interne besluitvormingstrajecten  met elkaar 
afstemmen. Voorts zullen partijen de communicatie naar derden in 
goed onderling overleg met elkaar afstemmen. 
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7.2 Samenwerking met derden 

 
Rijnstate en UT beschouwen elkaar in verband met deze 
samenwerkingsovereenkomst als partners die een gezamenlijk doel 
nastreven en erkennen dat beide partijen ook andere (bilaterale) 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen hebben. Partijen werken in 
dit kader onder meer samen met andere partners aan het TOPFIT 
programma dat is geïnitieerd door de 4 kennisinstellingen in Oost 
Nederland (naast UT ook  Radboudumc, Radboud Universiteit en 
WUR). 
 

8.   DUUR EN BEEINDIGING 
 
8.1 Deze overeenkomst gaat in per datum van de ondertekening en wordt 

aangegaan voor een periode van drie jaar. Vervolgens wordt de 
overeenkomst telkens met een jaar stilzwijgend verlengd. 
 

8.2 Na een periode van twee jaar wordt deze 
samenwerkingsovereenkomst  door partijen geëvalueerd. Mede 
gebaseerd op de voortgang en evaluatie van de samenwerking, kan 
worden besloten de samenwerkingsovereenkomst  te wijzigen en/of 
aanvullende afspraken schriftelijk vast te leggen. 

 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend te 
 
 
 
Enschede, ……..…. 2018    Arnhem, ………..….. 2018 
  
Universiteit Twente    Ziekenhuisorganisatie Rijnstate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr. V. van der Chijs    Prof. dr. W.H. van Harten 
Voorzitter College van Bestuur  Voorzitter Raad van Bestuur 




