
25 mei 2022 
 
Van: Anna Pruis <Anna.Pruis@nos.nl>  
Verzonden: woensdag 25 mei 2022 16:22 
Aan: Dam, M.A.F. van (Mariël) <ma.v.dam@igj.nl> 
CC: _dienstpostbus IGJ Persvoorlichting <persvoorlichting@igj.nl> 
Onderwerp: Vragen Transparantieregister 
 
Beste mevrouw van Dam, 
 
Zoals telefonisch besproken zet ik hierbij mijn vragen over het Transparantieregister op de mail: 
 

1) Ik kan de volgende onderzoeken van IGJ naar het Transparantieregister vinden. Klopt dat, of 
zijn er nog meer? 

- https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2017/12/22/onderzoek-naar-het-
transparantieregister-zorg-2015 (2015) 

- https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/rapporten/2020/03/11/factheet-
transparantieregister-zorg/Factsheet+Transparantieregister+Zorg.pdf (2020) 

 
2) In deze onderzoeken zijn steekproeven gedaan. Heeft IGJ ook toegang gehad tot de volledige 

dataset van Stichting Transparantieregister Zorg? Zo nee, is dit wel aan de stichting 
gevraagd? 

3) Klopt het dat IGJ geen toezicht houdt op het Transparantieregister (want zelfregulerend), 
maar wel op de disclosure agreements die farmaceutische bedrijven die artsen en 
rechtspersonen sluiten? 

4) Zo ja, hoe vaak is er een boete uitgedeeld sinds 2012? Kunt u dit uitsplitsen per jaar? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anna Pruis 
Redacteur 
 
1 juni 2022 
 
Van: Dam, M.A.F. van (Mariël) <ma.v.dam@igj.nl>  
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 11:13 
Aan: Anna Pruis <Anna.Pruis@nos.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Transparantieregister 
 
Hallo Anna, 
 
Sorry dat het met gisteren niet gelukt is, wij hadden afgelopen maandag ook een medewerkersdag, 
en gisteren waren enkele inspecteurs op inspectie. Maar hierbij heb ik alsnog de antwoorden op je 
vragen.  
 
Het klopt dat wij sinds 2012 twee onderzoeken hebben gedaan naar het Transparantieregister Zorg 
(TRZ). We hebben toen geen maatregelen op hoeven te leggen, wel hebben we een aantal 
verbeterpunten aangegeven. Er is geen wettelijke verplichting voor beroepsbeoefenaren om deel te 
nemen aan het TRZ en er is geen wettelijke basis voor de IGJ om hierop toezicht te houden. Partijen 
die zich aansluiten bij de zelfregulering conformeren zich daarmee aan de verplichting om hun 
transacties in het TRZ te registreren. 
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Ook voor het opnemen van de disclosure slide in een presentatie tijdens een bijeenkomst, waarin 
een beroepsbeoefenaar zijn/haar banden met de industrie bekend maakt, geldt dat er geen 
wettelijke verplichting is. Dat is een norm uit de zelfregulering. Als we tijdens inspecties bij 
farmaceutische bedrijven zien dat er geen disclosure slide wordt getoond, maken we hierover een 
opmerking in het inspectierapport. IGJ kan daar geen maatregel voor opleggen. 
 
Het TRZ is openbaar en in die zin hebben we daar, net zoals iedereen, volledig toegang toe. Verder 
doen we in het veld ons eigen onderzoek en als de IGJ als onderdeel van haar onderzoek behoefte 
heeft aan specifieke selecties (query’s), hebben we die steeds aan het TRZ gevraagd en gekregen. 
Daarnaast vragen we ook bij fabrikanten en beroepsbeoefenaren specifieke informatie op, zoals 
bijvoorbeeld getekende overeenkomsten en betalingsbewijzen. 
  
Voor wat betreft jouw verdere vragen: 

- Er is geen wettelijke verplichting om toezicht te houden op het TRZ en ook niet om deel te 
nemen.  

- In het TRZ kan iedereen via het BIG-nummer naar een specifieke zorgverlener zoeken om 
diens financiële relaties in te zien.  

 
Ik hoop dat je hiermee verder kunt. Laat je het me weten of en wanneer jullie hier iets mee gaan 
doen? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mariël van Dam 
Woordvoerder 
 
6 juni 2022 
 
Ha Mariël, 
 
Dank voor je antwoorden. 
 
Het TRZ is niet helemaal openbaar, want het is erg lastig om alle juiste kvk’s bij rechtspersonen te 
vinden. Een arts kan bijvoorbeeld geld laten overmaken naar een bv of een stichting en zo een 
transactie op eigen naam vermijden. Daar hebben jullie volgens mij ook geen onderzoek naar gedaan 
als ik de rapporten lees, klopt dat? 
 
We zijn wel bezig met een verhaal over het Transparantieregister, maar ik weet niet nog niet of we 
specifiek met onderstaande informatie gaan doen. 
 
Groet, 
 
Anna 
 
8 juni 2022 
 
Van: Dam, M.A.F. van (Mariël) <ma.v.dam@igj.nl>  
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 12:25 
Aan: Anna Pruis <Anna.Pruis@nos.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Transparantieregister 
 
He Anna, 



 
Het lijkt me goed dat je deze vragen aan het TRZ zelf stelt. 
 
Onze onderzoeken betroffen steeds steekproeven en niet alle betalingen in het TRZ. 
Indien we bij het onderzoek betalingen via een BV of administratiekantoor tegenkwamen, hebben 
we dat meegenomen, maar hebben we geen onderzoek gedaan naar alle betalingen in het TRZ. En 
als een arts inderdaad betalingen, via welke structuur dan ook, buiten het TRZ houdt, dan bestaat de 
kans dat we die betalingen niet zien. 
 
Gr 
Mariël 
 


