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Inhoud

• Achtergrond register

• Aanleveren financiële relaties

• Vragen
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Uitgangspunten

• Samenwerking tussen enerzijds farmaceutische bedrijven en
leveranciers van medische hulpmiddelen en anderzijds
zorgaanbieders en patiëntenorganisaties draagt bij aan een
verantwoorde zorg

• Transparantie draagt bij aan het vertrouwen van het publiek in
de medische zorg

• Zorgaanbieders (en patiëntenorganisaties) dienen transparant
te zijn over hun relaties met (o.a.) farmaceutische bedrijven en
leveranciers van medische hulpmiddelen

• KNAW/KNMG Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling (2012)

Achtergrond register
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Structuur:

• Onafhankelijke stichting die werkt in opdracht van:
– CGR (Code Geneesmiddelen Reclame)
– CAVP (Code Aanprijzing Veterinaire Producten)
– GMH (Gedragscode Medische Hulpmiddelen)

• Eén onafhankelijke bestuurder (directeur Keuringsraad)
• Raad van Toezicht met vertegenwoordiging uit de koepels

(NFU/NVZ, KNMG, KNMP, Vereniging Innovatieve
Geneesmiddelen, Bogin, GMH, KNMvD, FIDIN)

• De ene opdrachtgever kan niet de andere opdrachtgever
“overrulen”

Achtergrond register
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• Historie

– In 2012 opgericht door deelnemers in CGR

– In 2013 aansluiting veterinair (CAVP)

– In 2015 aansluiting GMH (cardiologie/orthopedie)

– In 2016 aansluiting GMH volledig

Achtergrond register
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Verantwoordelijkheden

• Zelfregulerende organisaties CGR / CAVP / GMH
– Iedere partij bepaalt in gedragsregels wat openbaar dient te

worden gemaakt (binnen format Transparantieregister)
– Iedere partij houdt toezicht op juistheid gemelde financiële

relaties (op basis van meldingen)

• Stichting Transparantieregister Zorg
– Faciliteren om de financiële op één plek openbaar te maken
– Bescherming van persoonsgegevens

Achtergrond register
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Kenmerken register

• Door eenieder te raadplegen

• Alleen doorzoekbaar op naam zorgaanbieder of
patiëntenorganisatie

• Hoogte van het bedrag geeft intensiteit van de
relatie aan; het bedrag zegt niet dat de betrokken
zorgaanbieder ook de begunstigde is

Achtergrond register
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Verwerking persoonsgegevens

• Transparantie is noodzakelijk voor de uitvoering van
de overeenkomsten tussen zorgaanbieders en
bedrijven

• Art. 13a Wet BIG
– Verplicht gebruik door Transparantieregister van BIG-

nummer ter identificatie van zorgprofessional

• Getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens

Achtergrond register
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Beheermodule
leverancier

Handmatig +
Excel

Openbare
website

- Zoekfunctie
- 3 jaar

Beheermodule
Zorg prof. / inst.
- Handmatig
- Controle

leverancier
Output
Overzicht
(Excel)

Dienstverlening

Sponsoring

Gedragsregels zelfregulering (CGR, CAVP & GMH)

Stichting Transparantieregister zorg



• In de maanden januari tot juni worden gegevens
aangeleverd

• Tot medio juli hebben de zorgprofessionals,
zorginstellingen en patiëntenorganisatie voorinzage en
kunnen bezwaar maken

• Vervolgens worden (alle) gegevens gepubliceerd

• Facturatie o.b.v. aantal aangeleverde financiële relaties

Aanleveren relaties
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1 account per bedrijf
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KNMG is de technisch beheerder van
het register inloggen



14Excel in CSV formaat (gescheiden door lijstscheidingstekens)



RelationNumberREC 11 cijfers

Zorgprofessionals BIG-nummer

Zorginstellingen / samenwerkingsverbanden KVK-nummer

geldige BIG of KVK is noodzakelijk

Database – ID ontvanger
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11: Dienstverlening consultancy – tot 1 januari 2018

12: Dienstverlening adviesraad – tot 1 januari 2018

13: Dienstverlening spreker – tot 1 januari 2018

14: Dienstverlening niet-WMO-plichtig onderzoek (farma) – tot 2014

15: Dienstverlening overig – tot 1 januari 2018

16: Dienstverlening onkosten

17: Dienstverlening honorarium – samenvoeging van 11 t/m 13 en 15 – per 1 januari 2018

21: Sponsoring samenkomst (farma en veterinair)

22: Sponsoring project

23: Vergoeding gastvrijheid (farma)

Database – type overeenkomst
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• BIG-register nummer (Naam incl. voorletters,
Geslacht, Specialisme, Woonplaats)

• KvK-register nummer (Bedrijfsnaam,
Vestigingsadres, Vestigingsplaats, E-mailadres)

• ID Lev. – eigen tabel – bronhouders (Koepels)

Database – koppeling
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Sponsor ID Sponsor Key KvK Nummer BIG Nummer E-mailadres Ontvanger Type Jaar Bedrag Additionele Informatie

KvK of BIG Zonder . of ,Lev. ID Controle

12345 xxxxx

Attenderen

Database – Excel / CSV format



Alleen Dashboard - KNMG beheermodule

• Overzicht aangeleverde regels

• e-mail alert

Advies: separaat bericht vanuit de leverancier

Beheer zorgprofessional en -instelling
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• Zoekfunctie publiek
– Zorgprofessional

• Zoeken op BIG-nummer
• Zoeken op naam en woonplaats
• Zoeken op naam en specialisme

– Zorginstelling / patiëntenorganisatie
• Zoeken op KVK-nummer
• Naam en vestigingsplaats

– Niet doorzoekbaar op naam farmaceutisch bedrijf of leverancier van medisch
hulpmiddel

• Per jaar zoeken (bv. 2015 of 2016)
• 1 keer per jaar publicatie voorafgaande jaar
• 3 jaar publicatie (na 3 jaar worden gegevens vernietigd)
• Beveiliging – geen zoekmachine – geen query’s van buiten

www.transparantieregister.nl

Openbare website
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Zoekmodule


