
 

 

Transparantieregister Zorg breidt uit 

Den Haag, 14 april 2015 

Vandaag publiceert Transparantieregister Zorg een overzicht van de financiële relaties tussen 
zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven. Net als eerdere jaren, kan per zorgaanbieder of 
instelling via de website www.transparantieregister.nl worden bekeken welke diensten in 2014 zijn 
verricht aan farmaceutische bedrijven en welke vergoedingen daar tegenover hebben gestaan. Het 
afgelopen jaar is het register geraadpleegd door meer dan 11.000 unieke bezoekers. 
 
Het register bevat de financiële relaties tussen zorgaanbieders en de farmaceutische industrie, als 
ook de financiële relaties tussen dierenartsen en de veterinair-farmaceutische industrie in de jaren 
2012, 2013 en 2014. Voorbeelden van financiële relaties zijn het verrichten van consultancy diensten, 
deelname aan een adviesraad, optreden als spreker, schrijven van een wetenschappelijk artikel of 
het verrichten van niet-klinisch onderzoek. Ook door farmaceutische bedrijven gesponsorde 
projecten en samenkomsten zijn in het register opgenomen. 
 
Per 2015 breidt het bereik van het Transparantieregister zich uit. Zo zullen de relaties met 
patiëntenorganisaties in het register worden opgenomen, alsmede de sponsoring van nascholing aan 
individuele zorgaanbieders. Verder zal ook de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddel zich bij 
het Transparantieregister aansluiten voor relaties tussen artsen en leveranciers van medische 
hulpmiddelen op het gebied van cardiologie en orthopedie (zoals ICD’s, pacemakers, stents, heup- en 
knieprothesen). Deze relaties over het jaar 2015 zullen begin 2016 in het Transparantieregister 
worden openbaar gemaakt. 
 
In het Transparantieregister Zorg worden bedragen in euro’s getoond voor iedere dienst die heeft 
plaatsgevonden. In veel gevallen is de betrokken zorgaanbieder niet ook de begunstigde van dit geld, 
maar het ziekenhuis waar de zorgaanbieder werkzaam is. Het bedrag zegt derhalve iets over de 
intensiteit van de samenwerking, niet op wiens bankrekening het bedrag terecht is gekomen. 
 
Uit de gegevens in het register is het volgende op te maken: 

 Net als voor het jaar 2012, hebben ruim 50 farmaceutische bedrijven hun financiële relaties 
gemeld. Daarnaast hebben 8 beroepsbeoefenaren en instellingen zelfstandig een opgave van 
financiële relaties gedaan. 

 In 2014 was sprake van bijna 7800 gecontracteerde relaties tussen zorgaanbieders en bedrijven, 
een stijging van ruim 4%. Het ging daarbij om ruim 1700 individuele zorgaanbieders 
(voornamelijk artsen) en bijna 1200 instellingen en samenwerkingsverbanden van 
zorgaanbieders. 

 Alle bedragen opgeteld, gaat het om een bedrag van zo’n € 38 miljoen, een stijging van 13%. 

 Een kleine 90% van dat bedrag betreft financiële relaties tussen bedrijven en zorginstellingen en 
samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders. € 4,6 miljoen heeft betrekking op relaties tussen 
bedrijven en de individuele zorgaanbieders.  Ten opzichte van 2013 betekent dit een verschuiving 
van bijdragen aan individuele zorgaanbieders naar instellingen en samenwerkingsverbanden. 

 Circa 50% van de relaties is met individuele zorgaanbieders en 50% met een instelling, zoals 
ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen van zorgaanbieders, stichtingen voor onderzoek 
en samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders.  
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 Het gemiddelde bedrag van de relatie tussen bedrijven en individuele zorgaanbieders is ruim 
€ 2.600, 11% meer dan in 2013. De bedragen variëren van een opgave voor een sponsoring in 
natura) tot een vergoeding van ruim € 82.000 voor een medisch-wetenschappelijk onderzoek in 
een ziekenhuis, die mede is geregistreerd op naam van de hoofdonderzoeker.  

 Voor de samenwerking tussen bedrijven en instellingen geldt een gemiddelde waarde van 
€ 28.000.  Dit is ruim 10% hoger dan in 2013. De bedragen variëren van een opgave voor een 
sponsoring in natura tot € 300.000 voor de sponsoring van een project van een academisch 
ziekenhuis. 

 Het aandeel veterinair bedraagt nog geen 1 %. 
 
Kengetallen op een rij: 
 

  2012 2013 2014 

  HCP HCO HCP HCO HCP HCO 

Aantal unieke HCP / HCO 2.070 1.078 2.066 1.172 1.756 1.191 

Aantal relaties 4.411 3.207 3.987 3.514 3.766 4.076 

Totale waarde 4.999.304 27.598.474 4.898.110 28.753.006 4.616.424 33.377.575 

Gemiddelde waarde per HCP / HCO 2.415 25.602 2.371 24.533 2.629 28.025 

Gemiddelde waarde van de relatie 1.133 8.606 1.229 8.182 1.226 8.189 

Hoogste waarde per HCP / HCO 141.978 1.075.180 92.870 1.405.834 82.600 1.508.365 

Hoogste waarde van de relatie 44.238 315.000 92.870 1.284.034 82.610 300.000 

Aantal met 1 relatie 1167 573 1314 653 1021 635 

Aantal met 2 relaties 459 213 374 202 325 184 

Aantal met 3-5 relaties 311 184 281 200 298 220 

Aantal met 6-10 relaties 99 69 79 73 91 93 

Aantal met 11-20 relaties 31 26 16 25 18 34 

Aantal met 21-50 relaties 3 7 2 12 3 18 

Aantal met > 50 relaties 0 6 0 7 0 7 

Hoogste aantal relaties per HCP / HCO 29 92 32 111 32 138 

       

Soorten relaties 
 

          

dienstverlening consultancy 9% 3% 9% 2% 9% 2% 

dienstverlening adviesraad 27% 5% 27% 5% 30% 4% 

dienstverlening spreker 49% 12% 49% 12% 52% 9% 

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

dienstverlening overig 9% 6% 8% 7% 5% 3% 

sponsoring samenkomst 1% 41% 1% 44% 0% 50% 

sponsoring project 1% 31% 2% 26% 0% 31% 

 
HCP = health care professional, een individuele beroepsbeoefenaar 
HCO = health care organisation, een instelling of samenwerkingsverband waar beroepsbeoefenaren 
in participeren of werkzaam zijn 
nWMO = non-interventioneel medisch-wetenschappelijk onderzoek dat niet valt onder de Wet 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 


