
Vragen Investico aan Raad van Bestuur VU 
 
Philip Scheltens heeft een aanstelling voor 0,2 fte bij het Amsterdam UMC en voor 0,8 FTE 
bij LSP Dementia Fund. Uit hoofde van zijn aanstelling bij het Amsterdam UMC is hij onder 
andere hoofdonderzoeker voor studies bij de internationale PI fase 2b studie van Vivoryon, 
en bij de internationale PI fase 1B studie voor AC Immune. 
 
Naast Scheltens kent het LSP Dementia Fund nog een manager: LSP Operations BV, die 
weer bestuurd wordt door Martijn Kleijwegt, René Kuijten, Marcus Wegter en Joachim 
Rothe. Kuijten is na de overname van LSP door EQT Life Sciences ook het nieuwe hoofd en 
partner van EQT. 
 
Uit ons onderzoek blijkt dat Scheltens’ collega-bestuurders en werkgevers aandelen hebben 
in de middelen die hij vanuit zijn VU-aanstelling onderzoekt. Meer specifiek heeft LSP IV 
Management BV, bestuurd door Kleijwegt, Kuijten, Wegter en Rothe, volgens de laatst 
beschikbare gegevens 3,2% van de aandelen van Vivoryon. Daarnaast heeft LSP Advisory 
BV, bestuurd door onder andere Kleijwegt, Kuijten, Wegter en Rothe volgens de laatst 
beschikbare gegevens 0,49% van de aandelen in AC Immune. 
 
Philip Scheltens zei eerder tegen Investico dat hij ‘eerlijk gezegd niet wist’ of de Raad van 
Bestuur van de VU (hierna: RvB) van deze belangen op de hoogte was. Was de RvB van 
deze belangen op de hoogte? 
De raad van bestuur is hiervan niet op de hoogte. Dat is ook niet nodig, aangezien de 
betrokken personen geen enkele relatie met Amsterdam UMC hebben en prof. Scheltens 
heeft verklaard dat hijzelf ook niet hierbij betrokken is. 

- Zo ja, wat voor afspraken in het kader van wetenschappelijke integriteit zijn 
hierover gemaakt? 

- Zo nee, vindt de RvB dan dat ze daar wel van op de hoogte had moeten zijn? 
Zie hiervoor. 

Aan Nieuwsuur antwoordde de RvB eerder aan dat ‘er afspraken zijn gemaakt om te zorgen 
dat er een strikte scheiding is tussen [Scheltens’] werkzaamheden bij LSP en bij Amsterdam 
UMC’.  

- Schenden bovengenoemde belangen deze afspraken volgens de RvB? 
- Zo ja, hoe geeft de RvB hier vervolg aan? 
- Zo nee, waarom niet? Aangezien prof. Scheltens zelf niet bij dit fonds is 

betrokken, raakt dit ook niet de afspraken tussen Amsterdam UMC en prof. 
Scheltens. 

Tevens zei de RvB dat er in de afspraken met LSP ‘bepalingen opgenomen zijn die 
voorkomen dat LSP zou investeren in een mogelijke start-up waarbij Scheltens of een van 
de andere medewerkers van het Alzheimercentrum betrokken zijn.’ 

- Hoe rijmt de RvB bovengenoemde belangen met die afspraken? De genoemde 
afspraak ziet op het LSP Dementia Fund waarbij prof. Scheltens betrokken is en dat 
fonds heeft niet in de genoemde bedrijven geïnvesteerd. 

- Schenden deze belangen deze afspraken volgens de RvB? 
- Zo ja, hoe geeft de RvB hier vervolg aan? 
- Zo nee, waarom niet? 

 



De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en experts op het gebied van 
wetenschappelijke integriteit stellen daarnaast dat bovengenoemde belangen een voorbeeld 
van verregaande belangenverstrengeling vormen en dat deze niet verenigbaar zijn met 
wetenschappelijke integriteit.  

- Wat is daarop de reactie van de RvB? Zoals hiervoor al aangegeven heeft prof. 
Scheltens zelf geen aandelenbelangen in Vivoryon en AC Immune en is ook op geen 
enkele wijze betrokken bij de aandelenbelangen van anderen in Vivoryon en AC 
Immune. .  

 
Wij hebben begrepen dat er momenteel een intern onderzoek loopt naar Philip Scheltens. 

- Kunt u dat bevestigen? Er vindt momenteel geen intern onderzoek plaats naar prof. 
Scheltens. 

- Zo ja, wat is de status van dat onderzoek? Zie voorgaand antwoord. 
 
Wij zijn nu het tweede medium dat constateert dat er verregaande verstrengeling is tussen 
de economische en wetenschappelijke belangen van Philip Scheltens. Wij constateren 
bovendien dat de eerder genoemde afspraken die de RvB met Philip Scheltens maakte naar 
aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur, niet hebben geleid tot een wezenlijke 
verandering in Scheltens’ met die belangen. 

- Wat is daarop de reactie van de RvB? De raad van bestuur bevestigt dat prof. 
Scheltens alle afspraken die met hem zijn gemaakt over de scheiding van zijn rol bij 
Amsterdam UMC enerzijds en zijn overige rollen anderzijds volledig is nagekomen. 
De verschillende rollen kunt u terugvinden op zijn persoonlijke internetpagina: 
https://www.alzheimercentrum.nl/patienten/team/scheltens/ 
Dit overzicht wordt maandelijks gecheckt en zo nodig aangepast. 

- Wat gaat de RvB nu doen om de wetenschappelijke integriteit te waarborgen? Zie 
voorgaand antwoord. 


