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10 Rustig najaarsweer
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Cattelan vermoordt zijn kunst
in het Guggenheim NY
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Reizende virtuozen

Capriccio
Stravagante Trio
o.a. Couperin, Marais en Rameau
27 november 20.15 uur Kleine Zaal

ontdek
concertgebouw.nl

Nieuw geval van wetenschapsfraude
Door onze redacteuren
Karel Berkhout
en Esther Rosenberg
Rotterdam. Het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam heeft gisteren
vooraanstaand hoogleraar Don Pol-
dermans ontslag aangezegd wegens
wetenschapsfraude. Hij zou onder-
zoeksdata hebben verzonnen en het
vertrouwen van patiënten hebben
geschaad. De hoogleraar heeft spijt
betuigd en de bevindingen van de in-
tegriteitscommissie „op hoofdlij-
nen” bevestigd. Na fraude in Tilburg

en in Nijmegen is opnieuw de weten-
schappelijke integriteit geschaad.
Decaan en bestuurder Huib Pols van
het ziekenhuis is „diep geschokt” en
zegt een zaak als deze in de vijf jaar
dat hij decaan is, niet te hebben mee-
gemaakt. Hij benadrukt dat patiën-
ten niet fysiek zijn geschaad.

Poldermans is hoogleraar periope-
ratieve cardiovasculaire zorg en in-
ternist. Hij onderzocht jarenlang hoe
complicaties tijdens en na vaatopera-
ties kunnen worden verminderd
door het inschatten van risicofacto-

ren. Hij is decennia werkzaam in het
Erasmus MC. Er staan volgens het
ziekenhuis ruim vijfhonderd publi-
caties op zijn naam. Via een woord-
voerder erkent Poldermans zich „niet
aan de voorgeschreven werkwijze te
hebben gehouden”. Hij ontkent data
te hebben vervalst.

De hoogleraar heeft ten behoeve
van zijn laatste onderzoek, dat ‘De -
crease VI’ heet, bij patiënten bloed af-
genomen en een hartecho laten ma-
ken, zonder hun hiervoor schriftelijk
om toestemming te vragen. Het pro-

tocol schrijft dat voor. Verder heeft hij
onderzoeksuitslagen ingevuld die
„niet zijn te herleiden tot patiënten-
informatie”, zegt Pols. Ook in voor-
gaande studies blijken Poldermans’
brondocumenten niet altijd te herlei-
den. In één eerder onderzoek is twijfel
ontstaan of hij deze patiënten schrif-
telijk om toestemming heeft ge-
vraagd. Het Erasmus MC zegt eerdere
studies nader te zullen onderzoeken
en ook alle andere aanbevelingen van
de commissie te zullen overnemen,
zoals het beter toezien op dataverza-

meling. Enkele honderden patiënten
die bij het laatste onderzoek zijn be-
trokken, krijgen een excuusbrief.

Het ziekenhuis spreekt van een
ernstige schending van wetenschap-
pelijke integriteit, de commissie van
„wetenschappelijk wangedrag”.
Maar de hoogleraar heeft volgens
hen geen data gemanipuleerd om
gunstige resultaten te bereiken, zo-
als Diederik Stapel in Tilburg deed.

Mijn baas doet iets niet goed:
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Hoogleraar aan Erasmus MC ontslag aangezegd na het verzinnen van onderzoeksdata
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Ajax-commissarissen zorgen voor rumoer

Amsterdam. Ajax-erelid Sjaak Swart (midden) werd gisteren overvallen door het nieuws dat vier commissarissen
Louis van Gaal hebben voorgesteld als algemeen-directeur, zonder instemming of medeweten van mede-commissa-
ris Johan Cruijff. Dat zij niet samen kunnen werken „lijkt mij duidelijk”, stelde hij vanochtend. Commissaris Paul
Römer zegt dat Cruijff bewust is gepasseerd om vaart te maken. Foto Maarten Hartman
De crisis is nu compleet bij Ajax: pagina 3, Ajax, van Gaal en Cruijff: pagina 32-33

Door onze redacteur
Freek Staps
Den Haag. Vicepremier Maxime
Verhagen woont belangrijke verga-
deringen van zijn eigen partij niet
bij. Volgens bestuurders zelf is het
een jaar geleden dat Verhagen bij een
bijeenkomst van het voltallige CDA-
partijbestuur was. En de veelbespro-
ken commissie die de nieuwe koers
van de partij moet bepalen heeft hij
nog nooit bezocht, ook al is hij er of-
ficieel adviseur van.

Dat bevestigen bronnen binnen
deze partijorganen. Verhagens afwe-
zigheid binnen de partij, waarvan hij
de facto leider is, onderstreept de
moeizame relatie die hij en het CDA
hebben. Hoe meer de partij poogt te
vernieuwen, des te meer Verhagen
afstand lijkt te nemen, zeggen de be-
stuurders zelf. Vorige maand bleek
uit een enquête van deze krant onder
CDA-politici dat 3 procent van hen
Verhagen als lijsttrekker wil.

Het partijbestuur komt om de
maand bijeen en is na het halfjaar-
lijkse congres het machtigste C DA-
orgaan. In het bestuur zitten onder
anderen de partijvoorzitter, de
twaalf provinciale vertegenwoordi-
gers en de bestuurders van het
Wetenschappelijk Instituut en ande-
re machtige partijorganen.

Verhagens aanwezigheid is niet
statutair verplicht, maar wordt wel
gewaardeerd omdat hij voorman is
van de CDA-afvaardiging in het kabi-
net. Zijn voorganger, oud-premier
Jan Peter Balkenende, kwam wel.
„Het zou kunnen dat Maxime er ge-
woon geen zin in heeft”, zegt een van
de partijbestuurders, die anoniem
wil blijven. „Maar een keertje langs-
komen zou wel een goed idee zijn.”

De fractievoorzitter in de Tweede
Kamer, Sybrand van Haersma Buma,
en de leider van de delegatie in het
Europees Parlement, Wim van de

Camp, zijn vrijwel altijd aanwezig.
Ook komen bewindspersonen op
verzoek kabinetsbeleid toelichten.

Verhagen wilde vanochtend niet
reageren. Wanneer hij exact voor het
laatst bij het bestuur is geweest kan
de partijvoorlichter niet zeggen.
„Maar als vicepremier hóéft hij er
ook niet te zijn. Hij heeft volop con-
tact met de partij.”

De commissie waarvan Verhagen
adviseur is, het ‘Strategisch Beraad’,
is het voornaamste middel om partij-
vernieuwing af te dwingen. Van
Haersma Buma, zelf ook officieel ad-
viseur, komt regelmatig. Dit beraad
komt om de week samen. Het kwam
ten dele voort uit de vaststelling dat
de vorige top te weinig openstond
voor kritiek van binnen de partij.

Verhagen mijdt
vergaderingen
van eigen partij

Wilders vs. Verhagen
PVV-leider Geert Wilders en
vicepremier Maxime Verhagen
(CDA) zijn vanmorgen op Twitter
begonnen met onderhandelin-
gen over extra bezuinigingen.
Wilders stuurde vanmorgen de-
ze tweet de wereld in: „Extra be-
zuinigen in 2012? Wordt heel erg
moeilijk om daar uit te komen
met VVD en CDA. Tenzij men net
als PVV 4 mrd op ontwhulp wil
snijden.” Minister Verhagen
(Economische Zaken, CDA) rea-
geerde een uurtje later: „We i n i g
origineel van Wilders die laatste
tweet.” Het CDA is, samen met
de oppositie, fel tegen extra be-
sparingen op ontwikkelings-
hulp. Minister De Jager (Finan-
ciën, CDA) herhaalde gisteren
nog maar eens dat onderhande-
lingen pas beginnen als het Cen-
traal Planbureau in februari met
bijgestelde ramingen komt.
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