
11 augustus 2022 
 
Beste Lisette, 
 
Zoals telefonisch besproken: 
 
Dank voor het telefonische gesprek zojuist. Zoals besproken hierbij mijn mail met vragen. 
 
NOS en Nieuwsuur onderzoeken transparantie van wetenschappers en artsen met betrekking tot hun 
banden met commerciële partijen. In het bijzonder kijken we naar het Transparantieregister Zorg 
(hierna: register), waarin relaties tussen bedrijven en zorgverleners gemeld moeten worden. Daarin 
zien we over de periode 2018 tot en met 2021 twee betalingen van u aan de heer Dekhuijzen 
(RadboudUMC) (1) en zijn bv Pulmo-Advies (2): 

1. Farma/MD: Focus Care Pharmaceuticals 

Type: Dienstverlening spreker 

Jaar: 2019 

Bedrag: €907,30 

2. Farma/MD: Focus Care Pharmaceuticals 
Type: Dienstverlening honorarium 
Jaar: 2020 
Bedrag: €16000,00 

 
Over deze betaling hebben wij de volgende vragen: 

- Zijn dit alle meldplichtige betalingen die u heeft gedaan aan deze arts in de jaren 2018 t/m 

2021? Zo nee, kunt u ons informeren over de ontbrekende betalingen? 

- Heeft u de bovenstaande vermeldingen via KNMG ter controle aan de arts voorgelegd? Zo ja, 

heeft de arts toen wijzigingen voorgesteld, zo ja welke? 

- De betalingen staan in het register vermeld als type ‘dienstverlening spreker’ en 

‘dienstverlening honorarium’. Om welke werkzaamheden of dienstverlening gaat het 

precies? 

- Het register kent twee types ontvangers, namelijk rechtspersonen en natuurlijke personen 

(zorgverleners). Waarom schrijft u deze betalingen toe aan de bv, en niet aan de arts (big-

nummer), zoals volgt uit artikel 7.2.1 van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame? 

Mocht u nog vragen of opmerkingen dan weet u mij te vinden. Ik werk samen met collega Anna 
Pruis, afhankelijk van onze agenda’s kan het zijn dat zij reageert. 
Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk 16 augustus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Siebe Sietsma 
Onderzoeksjournalist 
 
16 augustus 2022 
 
Geachte heer Sietsma, 
 
Naar aanleiding van uw vragen berichten wij als volgt. 
 
De door u genoemde financiële relaties hebben betrekking op onze activiteiten als leverancier van 
medische hulpmiddelen en zijn gemeld op grond van de Gedragscode Medische hulpmiddelen (GMH 



Code). De bepalingen over het melden van financiële relaties bij het Transparantieregister Zorg zijn in 
deze gedragscode in de afgelopen jaren uitgebreid. Dit geldt ook voor de toelichting op deze 
bepalingen.  
 
Als leverancier van medische hulpmiddelen hebben wij alle financiële relaties in de jaren 2018 t/m 
2021 die op grond van de toen geldende bepalingen in de gedragscode bij het Transparantieregister 
Zorg gemeld moesten worden, ook gemeld. In de procedures van het Transparantieregister Zorg is 
standaard ingebouwd dat financiële relaties die door bedrijven worden gemeld ter controle aan de 
betreffende artsen worden voorgelegd. Wij gaan er dus van uit dat dat ook het geval is geweest 
m.b.t. de financiële relaties waar uw vragen betrekking op hebben. De in het TRZ genoemde 
bedragen komen overeen met de door ons gemelde bedragen en zijn dus niet gewijzigd.  
 
Andere gegevens m.b.t. de overeenkomsten dan de gegevens die wij op grond van de GMH Code bij 
het TRZ moeten melden, kunnen wij niet eenzijdig openbaar maken, daar zal op zijn minst ook de 
toestemming van de wederpartij voor nodig zijn. Meer in algemene zin wijzen wij er op dat de 
overeenkomsten ook afspraken over vertrouwelijkheid kunnen bevatten. Tot slot voor wat betreft 
uw laatste vraag: wij hebben de financiële relaties gemeld op naam van de gecontracteerde partij. 
 
Met vriendelijke groet, / With kind regards, 
 
Lisette van Wees | Customer Service Officer 
 

 
 


