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Het Transparantieregister Zorg geeft inzicht in betaalde samenwerkingen tussen enerzijds 
zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders (zoals wetenschappelijke 
verenigingen die nascholingen organiseren) en patiëntenorganisaties en anderzijds met leveranciers 
van geneesmiddelen en implantaten in de cardiologie en orthopedie. Het register bevat ook 
financiële relaties tussen dierenartsen en leveranciers van diergeneesmiddelen. Voorbeelden van 
betaalde samenwerkingen zijn het verrichten van consultancy diensten, deelname aan een 
adviesraad, optreden als spreker, schrijven van een wetenschappelijk artikel of een bijdrage voor de 
deelname aan medische of verpleegkundige nascholing. Ook door bedrijven gesponsorde projecten 
en wetenschappelijke bijeenkomsten voor nascholing zijn in het register opgenomen.  
 
De betrokken samenwerkingen zijn genormeerd door gedragscodes van respectievelijk de Stichting 
Code Geneesmiddelenreclame (CGR), de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en 
de Code voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP) en staat in veel gevallen ook onder 
het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Bij de CGR, GMH en CAVP zijn 
koepelorganisaties aangesloten van zorgaanbieders1 en leveranciers van geneesmiddelen, medische 
hulpmiddelen en diergeneesmiddelen.2  De meeste van deze koepelorganisaties hebben ook zitting 
in de Raad van Toezicht van de Stichting Transparantie Zorg. De opzet van het Transparantieregister 
Zorg, op basis van wederkerige zelfregulering tussen zorgaanbieders en leveranciers, is uniek in de 
wereld. 
 
Ten opzichte van 2014 zijn de zoekmogelijkheden van het register uitgebreid en verbeterd. Verder is 
het bereik van het Transparantieregister Zorg uitgebreid. In dit jaar zijn ook de relaties tussen 
patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven in het register opgenomen, alsmede de 
onkostenvergoedingen bij dienstverlening en de bijdragen aan individuele zorgaanbieders voor 
deelname aan nascholing. Verder heeft de GMH zich bij het Transparantieregister aangesloten voor 
een pilot voor openbaarmaking van de financiële relaties tussen artsen en leveranciers van medische 
hulpmiddelen op het gebied van cardiologie en orthopedie (zoals ICD’s, pacemakers, stents, heup- en 
knieprothesen).  
 
Nog van belang is dat de betalingen voor nWMO-plichtig onderzoek (medisch-wetenschappelijk 
onderzoek dat buiten de toepassing van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 
valt) buiten de Gedragscode van de CGR zijn geplaatst waardoor deze betalingen geen onderdeel 
meer uitmaken van het Transparantieregister Zorg. Alle bedragen die in 2015 in Nederland gemoeid 
zijn met medisch-wetenschappelijk onderzoek, zullen door de farmaceutische bedrijven die lid zijn 
van de koepelorganisatie Nefarma medio 2016 zelf worden bekendgemaakt. 
 
In het Transparantieregister Zorg worden bedragen in euro’s getoond voor iedere dienst en 
sponsoring die heeft plaatsgevonden. De bedragen staan vermeld op naam van een individuele 
zorgaanbieder of op naam van de ontvangende rechtspersoon (zorginstelling, wetenschappelijke 
vereniging, samenwerkingsverband of patiëntenorganisatie). Het feit dat een bedrag op naam van 

                                                           
1 KNMG, NVZ, NFU, KNMP, V&VN, NAPA, KNMvD 
2 Nefarma, Bogin, Neprofarm, Nefemed, FHI, Diagned, Holland Health Tech, Firevamed, GAIN, Indent, VGT, 
FIDIN 

http://www.transparantieregister.nl/nl-NL/Home
http://www.cgr.nl/home
http://gmh.nu/
http://www.codeavp.nl/home
http://igz.nl/
http://www.knmg.nl/Home.htm
http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/
http://www.nfu.nl/
https://www.knmp.nl/
http://www.venvn.nl/
http://www.napa.nl/
https://knmvd.nl/
http://www.nefarma.nl/homepage
http://www.bogin.nl/
http://neprofarm.nl/
http://nefemed.nl/
http://federatie.fhi.nl/
http://www.diagned.nl/
http://www.hollandhealthtech.nl/site/
http://www.firevaned.nl/
http://www.vereniginggain.nl/
http://www.indent.nl/
http://www.vgt.nl/
http://fidin.nl/
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een zorgaanbieder staat geregistreerd wil niet zeggen dat de betrokken zorgaanbieder ook de 
begunstigde is van dit geld; in veel gevallen is het geld naar het ziekenhuis gegaan waar de betrokken 
zorgaanbieder werkzaam is. De keuze om de vermelde bedragen toch op naam van de betrokken 
zorgaanbieder die de diensten heeft uitgevoerd te vermelden, is dat daarmee inzicht wordt gegeven 
in de intensiteit van de samenwerking (en niet op wiens bankrekening de bedragen terecht zijn 
gekomen). 
 
Uit de gegevens in het register is het volgende op te maken: 

 Het Transparantieregister Zorg bestaat sinds 2012. Uit privacy overwegingen worden de 
financiële gegevens na 3 jaar verwijderd. Dit betekent dat de gegevens over het jaar 2012 met de 
publicatie van de cijfers over 2015 zijn vernietigd. 

 Het aantal bedrijven dat financiële relaties heeft gemeld, wordt met het jaar groter. Voor 2015 
waren dat 89 bedrijven, waarvan circa 25% leveranciers van medische hulpmiddelen en 
diergeneesmiddelen. Daarnaast hebben ruim 50 beroepsbeoefenaren en instellingen zelfstandig 
een opgave van financiële relaties gedaan. 

 In 2015 zijn ruim 14.000 gecontracteerde relaties gemeld tussen zorgaanbieders, 
patiëntenorganisaties en bedrijven, een stijging van ruim 70%. Deze stijging wordt met name 
veroorzaakt door uitbreiding van de verplichting tot melden van bepaalde relaties, zijnde de 
onkostenvergoedingen bij dienstverlening en de bijdragen aan zorgaanbieders voor deelname 
aan een nascholing. In 2015 zijn relaties opgenomen van circa 3.800 individuele zorgaanbieders 
(voornamelijk artsen) en 1.100 instellingen en samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders en 
circa 50 patiëntenorganisaties. 

 Alle bedragen opgeteld, gaat het om een bedrag van zo’n € 51,6 miljoen. De stijging ten opzichte 
van vorig jaar komt door de uitbreiding van het bereik van het register naar meer soorten 
financiële relaties. 

 Circa 80% van de € 51,6 miljoen betreft financiële relaties tussen bedrijven en zorginstellingen en 
samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders. Ruim € 2,2 miljoen betreft relaties met 
patiëntenorganisaties. € 8,6 miljoen heeft betrekking op relaties tussen bedrijven en de 
individuele zorgaanbieders.   

 Door toevoeging van de relaties betreffende onkostenvergoeding bij dienstverlening en 
bijdragen voor de deelname aan nascholing, is het aantal relaties met individuele zorgaanbieders 
meer dan verdubbeld. 

 Het gemiddelde bedrag van de relatie tussen bedrijven en individuele zorgaanbieders is € 2.250 
iets lager dan in 2014 en 2013.  

 De gemiddelde waarde van de samenwerking tussen bedrijven en instellingen bedraagt ruim 
€ 38.000.  

 De verschuiving in de soort relaties met individuele zorgaanbieders wordt veroorzaakt door 
toevoeging van de categorieën onkostenvergoeding bij dienstverlening en vergoedingen voor 
nascholing. De verschuiving van de soort relaties met zorgorganisaties komt met name door het 
vervallen van de regels inzake nWMO-plichtig onderzoek in de CGR Gedragscode, waarvoor een 
ander toetsingsregime in de plaats is gesteld. 

 De totale waarde van de relaties die is gemeld binnen de pilot in de medische 
hulpmiddelensector (implantaten voor cardiologie en orthopedie), vertegenwoordigt een kleine 
3%. Het aandeel veterinair maakt nog geen 1 % uit van het geheel. 

 

http://nwmostudies.nl/nl/Home
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Kengetallen op een rij: 
 

  2013 2014 2015 

  HCP HCO HCP HCO HCP HCO 

Aantal unieke HCP / HCO 2.066 1.172 1.756 1.191 3.814 1.129 

Aantal relaties 3.987 3.514 3.766 4.076 10.066 4.103 

Totale waarde 4.898.110 28.753.006 4.616.424 33.377.575 8.604.484 43.025.076 

Gemiddelde waarde per HCP / HCO 2.371 24.533 2.629 28.025 2.256 38.109 

Gemiddelde waarde van de relatie 1.229 8.182 1.226 8.189 872 10.522 

Hoogste waarde per HCP / HCO 92.870 1.405.834 82.600 1.508.365 126.995 1.707.798 

Hoogste waarde van de relatie 92.870 1.284.034 82.610 300.000 95.668 985.280 

Aantal met 1 relatie 1314 653 1021 635 2040 605 

Aantal met 2 relaties 374 202 325 184 744 193 

Aantal met 3-5 relaties 281 200 298 220 648 177 

Aantal met 6-10 relaties 79 73 91 93 246 95 

Aantal met 11-20 relaties 16 25 18 34 104 33 

Aantal met 21-50 relaties 2 12 3 18 32 18 

Aantal met > 50 relaties 0 7 0 7 0 9 

Hoogste aantal relaties per HCP / HCO 32 111 32 138 46 148 

       

Soorten relaties           

dienstverlening consultancy 9% 2% 9% 2% 6% 2% 

dienstverlening adviesraad 27% 5% 30% 4% 15% 1% 

dienstverlening spreker 49% 12% 52% 9% 20% 2% 

dienstverlening nWMO 4% 3% 4% 2% 0% 0% 

dienstverlening overig 8% 7% 5% 3% 3% 4% 

dienstverlening onkosten 
vergoeding voor nascholing 
sponsoring samenkomst 1% 44% 0% 50% 

24% 
30% 

0% 

1% 
0% 

58% 

sponsoring project 2% 26% 0% 31% 2% 32% 

 
HCP = health care professional, een individuele beroepsbeoefenaar 
HCO = health care organisation, een instelling of samenwerkingsverband waar beroepsbeoefenaren 
in participeren of werkzaam zijn of een patiëntenorganisatie 


