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Transparantieregister Zorg 2019
Nieuwsbrief bij de openbaarmaking van de financiële
gegevens 2019 in het Transparantieregister Zorg.

Samenwerkingen in het belang van de patiënt
Net als vorige jaar, heeft de CGR 10 relaties uit 2019 nader
beoordeeld. De 10 relaties zijn geselecteerd naar type, en
binnen het type op basis van een gemiddeld hoog bedrag.
De Rapportage betreft de volgende relaties:
−
Een hoogleraar neemt deel aan een internationaal
congres, geeft meerdere lezingen en participeert in
deskundigenbijeenkomsten in opdracht van
geneesmiddelenbedrijf.
−
Een geneesmiddelenbedrijf vergoedt hoogleraar voor
het geven van prestaties en advies.
−
Een hoogleraar verleent via zijn zorginstelling diensten
in de vorm van advies en presentaties tijdens
internationale congressen tem behoeve van een
geneesmiddelenbedrijf.
−
Een zorginstelling ontvangt een vergoeding van een
geneesmiddelenbedrijf voor het aanleveren van
medische data in relatie tot bepaalde geneesmiddelen.
−
Een zorginstelling ontvangt een vergoeding van een
geneesmiddelenbedrijf voor het onderhouden van een
register voor een bepaalde behandeling.
−
Een academisch ziekenhuis ontvangt sponsoring van
een geneesmiddelenbedrijf voor een register om het
succes van behandelingen te meten.
−
Een zorginstelling ontvangt sponsoring van een
geneesmiddelenbedrijf voor innovatieve machine.
−
Een geneesmiddelenbedrijf sponsort website, tijdschrift
en brochure van patiëntenorganisatie.
−
Een patiëntenorganisatie werkt samen met een
geneesmiddelenbedrijf aan een zorgverbeteringstraject.
−
Een internationaal samenwerkingsverband van
beroepsbeoefenaren ontvangt sponsoring voor
symposium tijdens internationaal congres.

Uit het onderzoek is gebleken dat de relaties een
zorgverbeterende doelstelling hebben. Dat bevestigt het
beeld dat samenwerking tussen zorgverleners, -instellingen
en patiëntenorganisaties enerzijds en geneesmiddelenbedrijven anderzijds toegevoegde waarde hebben voor de
medische vooruitgang en voor een betere patiëntenzorg.
Uit de beoordeling van de CGR blijkt verder dat de 10
onderzochte relaties overwegend voldoen aan de regels. Zo
wordt in alle overeenkomsten vastgelegd dat de gegevens
zullen worden geopenbaard in het Transparantieregister
Zorg. In een aantal gevallen blijkt dat de schriftelijke
vastlegging van gevraagde dienstverlening voor verbetering
vatbaar is. Dat geldt bij twee van de tien onderzochte
overeenkomsten voor de onderbouwing van het aantal uur
dat met de gevraagde dienstverlening is gemoeid en het
daaraan verbonden uurtarief. Op grond van artikel 6.3.2 van
de Gedragscode dient de inhoud, aard en doelstelling van
de dienstverlening alsmede de vergoeding helder te worden
omschreven.

Transparantieregister Zorg 2019
Het Transparantieregister Zorg maakt de financiële relaties
openbaar waarbij zorgverleners en -instellingen worden
betaald voor geleverde diensten (honoraria en onkosten),
waarbij zorgverleners een vergoeding ontvangen voor
deelname aan nascholing (”gastvrijheidskosten”) en waarbij
zorginstellingen en patiëntenorganisaties worden
gesponsord voor de uitvoering van zorgprojecten of het
organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.
De ondergrens om de financiële relatie te melden is
(cumulatief per zorgverlener/zorginstelling of
patiëntenorganisatie, per bedrijf) € 500 per jaar.
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Bijdragen onderzoek en ontwikkeling
Vergoedingen voor het uitvoeren van medisch onderzoek
vallen buiten het register. Geneesmiddelenbedrijven
rapporteren op basis van de Code of Conduct van EFPIA
zelfregulering jaarlijks per land hun onderzoeksuitgaven.
Het betreft uitgaven aan niet-klinische studies, klinische
studies en prospectieve niet-interventie studies. De
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) houdt
hiervan een algemeen overzicht bij. Ten tijde van het
opstellen van deze nieuwsbrief, hadden nog niet alle
geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de VIG, de
uitgaven 2019 voor onderzoek en ontwikkeling in Nederland
gepubliceerd. Uitgaande van de gemiddelde uitgaven over
de afgelopen jaren, is de inschatting dat de gezamenlijke
uitgaven in 2019 circa € 135 miljoen bedragen, ruim 20%
meer dan in 2018. Op het totaal aan transparant gemaakte
financiële relaties in Nederland, vertegenwoordigt dit bedrag
68% van het totaal.
Sponsoring en dienstverlening
De uitgaven die in het Transparantieregister Zorg zijn
gerapporteerd, bedrage € 82 miljoen. Door
geneesmiddelenbedrijven is totaal voor € 64 miljoen aan
relaties gemeld, een stijging van 2% ten opzicht van 2018.
De stijging heeft volledig plaatsgevonden in sponsorrelaties
voor het organiseren van samenkomsten door
zorginstellingen, samenwerkingsverbanden van
zorgverleners en patiëntenorganisaties (van € 37 miljoen
versus € 31 miljoen vorig jaar). Zorgverleners werden
voornamelijk betaald voor dienstverlening (ruim € 5 miljoen,

Gastvrijheidskosten
Er is een duidelijke afname te zien (van bijna 30%) van de
vergoedingen aan individuele zorgverleners voor deelname
aan nascholingsbijeenkomsten (ook wel
“gastvrijheidskosten” genoemd). Er is een duidelijke trend
waarneembaar dat bijdragen voor nascholingsactiviteiten
worden geleverd aan de organisatoren (wetenschappelijke
verenigingen en patiëntenorganisaties) of aan de
zorginstellingen zelf en niet aan de individuele zorgverlener.
Aantal bedrijven
Het aantal geneesmiddelenbedrijven dat heeft gemeld is
opnieuw toegenomen van 85 in 2018 naar 96 in 2019.
Kleinere spelers die tot de Nederlandse markt toetreden,
weten het Transparantieregister Zorg goed te vinden. De
naleving wordt derhalve breed gedragen, ook door
bedrijven die niet zijn aangesloten bij een van de koepels
die deelnemen aan de CGR.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de CGR.

Overzichtstabel per categorie relatie
Totaal (€)

Aandeel (%)

€ 135.000.000

68 %

€ 2.886.035
€ 4.4240825

€ 7.310.860

3,5 %

HCP
HCO

€ 2.135.445
€ 1.001.336

€ 3.136.781

1,5 %

Sponsoring project

HCP
HCO

€ 32.544
€ 14.126.963

€ 14.159.507

7%

Sponsoring samenkomst
en gastvrijheid

HCP
HCO

€ 1.697.831
€ 37.861.343

€ 39.559.174

20 %

€ 199.166.322

100%

Type relatie

Begunstigde

Wetenschappelijk
onderzoek

Geaggregeerd

Dienstverlening honorarium

HCP
HCO

Dienstverlening onkosten

Begunstigde (€)

Totaal
HCP: individuele zorgprofessional
HCO: zorginstelling, samenwerkingsverband of patiëntenorganisatie
74% van de totale ontvangsten).

