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gegevens 2020 in het Transparantieregister Zorg.

Samenwerkingen in het belang van de patiënt
Net als vorige jaar, heeft de CGR 10 relaties uit 2020 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 participeert in deskundigenbijeenkomsten voor de toelating van een
geneesmiddel;
−
Een hoogleraar geeft in opdracht van een
geneesmiddelenbedrijf presentaties op het gebied van
oncologie tijdens symposia en een webinar;
−
Een geneesmiddelenbedrijf betaalt voor een
samenkomst in een ziekenhuis waarbij een aantal
medisch specialisten een presentatie geven;
−
Een geneesmiddelenbedrijf sponsort een zorgproject
van medisch specialisten om data uit een register te
vergelijken en meer inzicht te krijgen in
behandeleffecten;
−
Een geneesmiddelenbedrijf sponsort een project dat
ziet op onderzoek naar de behandeling van een autoimmuunziekte;
−
Een geneesmiddelenbedrijf sponsort de opzet en
onderhoud van een register;
−
Een geneesmiddelenbedrijf sponsort een patiëntenorganisatie voor de ontwikkeling van een tool voor
patiënten om beter inzicht te krijgen in de behandeling;
−
Een patiëntenorganisatie vraagt sponsoring voor de
organisatie van een ledenbijeenkomst;
−
Drie geneesmiddelenbedrijven sponsoren een
samenkomst van een wetenschappelijke vereniging;
−
Een geneesmiddelenbedrijf sponsort een groot
internationaal wetenschappelijk congres dat door
corona wordt omgezet in een virtuele bijeenkomst.

De onderzochte relaties zijn in het belang van de
uitoefening van de geneeskunst of hebben een
zorgverbeterende doelstelling. Dat bevestigt het beeld dat
samenwerking tussen zorgverleners, -instellingen en
patiëntenorganisaties enerzijds en geneesmiddelenbedrijven anderzijds toegevoegde waarde heeft voor de
medische vooruitgang en voor een betere patiëntenzorg.
Uit de beoordeling van de CGR blijkt dat bij 4 van de 10
onderzochte relaties zich onvolkomenheden voordoen. In 3
gevallen bleek uit de dienstverleningsovereenkomst dat
sprake is geweest van onkosten, die niet separaat aan het
Transparantieregister Zorg zijn gemeld. In 2 gevallen was
de overeenkomst aangegaan door een buitenlands filiaal,
waarbij niet alle regels volgens de Gedragscode in
Nederland waren nageleefd. Zo was in een geval een
uurtarief overeengekomen dat boven het door de CGR
vastgestelde maximum redelijke tarief lag. De Nederlandse
vestiging had deze tekortkoming zelf ontdekt en voordat de
CGR zijn onderzoek startte, maatregelen genomen om het
teveel betaalde honorarium terug te vorderen.
In één geval was een sponsorovereenkomst aangegaan
voor een groot congres dat door de coronabeperkingen is
omgezet in een virtueel congres. De overeenkomst noch de
financiële bijdrage zijn daarop aangepast. De CGR heeft in
haar nieuwsbericht van 13 maart 2020 aangegeven dat de
uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden van de
coronacrisis kunnen rechtvaardigen dat het gehele
sponsorbedrag wordt voldaan, ondanks dat het congres niet
in zijn oorspronkelijke vorm kan doorgaan. Het is evenwel
de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om haar
uitgaven te kunnen onderbouwen.
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De financiële relaties die over het jaar 2020 zijn gemeld,
laten duidelijk de effecten van de coronacrisis zien. Het
aantal relaties en ook de totale waarde daarvan met
individuele zorgprofessional halveerden. De relaties in het
kader van nascholingen (relatietype “vergoeding
gastvrijheid”) en samenkomsten (relatietype
“dienstverlening onkosten”) daalden met ruim 80%.
In zijn totaliteit nam de totale waarde aan financiële relaties
die door geneesmiddelenbedrijven zijn gemeld, af van € 64
miljoen in 2019 naar € 59 miljoen in 2020. Ook het aantal
relaties met zorginstellingen nam af, maar de waarde per
relatie nam aanzienlijk toe (van gemiddeld € 13.500 in 2019
naar € 16.000 in 2020).

Aantal bedrijven
Het aantal geneesmiddelenbedrijven dat heeft gemeld is
opnieuw toegenomen van 96 in 2019 naar 105 in 2020.
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.

Onderzoek en ontwikkeling
Vergoedingen voor het uitvoeren van medisch onderzoek
vallen buiten het Transparantieregister Zorg. Op basis van
de Code of Conduct van EFPIA worden deze jaarlijks per
land gerapporteerd. De Vereniging Innovatieve
Geneesmiddelen (VIG) houdt hiervan een algemeen
overzicht bij. Ten tijde van het opstellen van deze
nieuwsbrief, hadden nog niet alle leden van de VIG, de
uitgaven 2020 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. Dit
vertegenwoordigt 69,5% van het totaal.

Overzichtstabel per categorie relatie
Totaal (€)

Aandeel (%)

€ 135.000.000

69,5 %

€ 3.070.614
€ 1.759.813

€ 4.830.427

2,5 %

HCP
HCO

€ 169.911
€ 148.791

€ 318.702

0%

Sponsoring project

HCP
HCO

€ 9.508
€ 30.257.822

€ 30.267.330

15,5 %

Sponsoring samenkomst
en gastvrijheid

HCP
HCO

€ 322.122
€ 23.739.597

€ 24.061.719

12,5 %

€ 194.478.178

100%

Type relatie

Begunstigde

Wetenschappelijk
onderzoek

Geaggregeerd

Dienstverlening honorarium

HCP
HCO

Dienstverlening onkosten

Begunstigde (€)

Totaal
HCP: individuele zorgprofessional
HCO: zorginstelling, samenwerkingsverband of patiëntenorganisatie

