
13 september 2022 
 
Beste Axel, 
  
Hierbij nog even puntsgewijs samengevat wat ik vertelde: 

• We hebben de dataset van alle betalingen in het Transparantieregister Zorg in 
handen gekregen. Na lang aandringen heeft de stichting Transparantieregister Zorg 
namelijk een pdf met alle kvk-nummers online gezet.  

• We hebben de top 200 kvk-nummers die tussen 2019 en 2021 het meeste geld 
binnenhaalden geanalyseerd. Daar bleken opmerkelijk vaak stichtingen en bv's van 
cardiologen, verbonden aan niet-academische ziekenhuizen, te zitten. 

• We hebben aan negen verschillende ziekenhuisbestuurders gevraagd of zij, zoals de 
Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen en de GMH-code 
voorschrijven, vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven voor de contracten 
van hun cardiologen met leveranciers van medische hulpmiddelen. Dit was bij zeven 
van de ziekenhuizen niet voor alle contracten het geval. Drie ziekenhuisbesturen 
hadden tot onze vragen niet eens gehoord van de stichtingen en bv's van hun 
cardiologen. 

• Volgens experts overtreden hiermee de cardiologen en medische bedrijven de wet. 
Er ligt volgens hen duidelijk een rol voor de IGJ 

• De IGJ laat ons in een reactie weten dat "ervoor is gekozen de beleidsregels via 
zelfregulering in de gedragscode medische hulpmiddelen te beleggen en dat wordt 
gemonitord of GMH die rol oppakt".  

• GMH laat ons weten dat uit een steekproef tussen 2019 en 2021 onder 19 
overeenkomsten blijkt dat bij 5 expliciet is vastgesteld dat een bepaling over de 
toestemming van de werkgever en RvB ontbreekt. Er is in diezelfde periode geen 
bevel tot naleving of berisping gegeven.  

Dan over het Transparantieregister Zorg 
• Tijdens ons onderzoek vertoont het register grote gebreken. Alle betalingen uit het 

jaar 2018 ontbraken lange tijd en daar kom je pas achter als je - zoals wij - honderden 
keren nummers invoert. 

• Het register geeft zeer vaak foutmeldingen. 
• De GMH- en CGR-codes schrijven voor dat dienstverlening zoveel mogelijk op naam 

van de zorgprofessional moet worden vermeld die feitelijk uitvoert. Wij vonden 
desondanks tientallen vermeldingen op eenmanszaken en BV's van artsen die enige 
bestuurder waren en waar dus heel duidelijk was wie de feitelijke uitvoerder was. 
Deze artsen maakten ook geen vermelding van die rechtspersonen op hun profiel, 
waardoor de betalingen dus onvindbaar bleven. 

• Ruim 14 miljoen aan dienstverlening-betalingen is weggeschreven op KVK-nummers 
en dus praktisch onvindbaar. 

• De IGJ en IVM deden hun onderzoek op basis van steekproeven. 
  
De uitnodiging voor minister Kuipers om aankomende donderdag in de studio toelichting te 
geven staat dus. Ik hoor graag morgen wat mogelijk is. 
  
Groet, 
  



Anna Pruis 
 
14 september 2022 
 
Dag Anna, 
  
Dankjewel voor het delen van de constateringen van het onderzoek, dat is behulpzaam. Zie 
hieronder de reactie namens het ministerie van VWS: 
  
Het aangaan van een financiële relatie is onder strenge voorwaarden toegestaan. Het kan 
het uitwisselen van informatie bevorderen en innovatie op gang helpen, wat ten goede kan 
komen aan de patiënt.  
  
Om ongewenste beïnvloeding te voorkomen, is in de Wet Medische Hulpmiddelen een 
artikel over Gunstbetoon opgenomen. De IGJ houdt toezicht op de naleving van deze wet. In 
aansluiting daarop zijn beleidsregels en een gedragscode opgesteld. Een onafhankelijke 
Codecommissie houdt toezicht op de naleving van de gedragscode.  
  
De IGJ heeft al in detail gereageerd op de constateringen over de contracten van stichtingen 
en bv’s van cardiologen met leveranciers van medische hulpmiddelen, en daar kunnen wij 
het volgende aan toevoegen: In algemene zin willen we benadrukken dat transparantie een 
belangrijke voorwaarde is voor het voorkómen van ongewenste beïnvloeding. Zowel de arts 
als het ziekenhuis hebben daar een verantwoordelijkheid in. Het is echter niet aan VWS om 
te beoordelen of in de door jullie beschreven casus wet- of regelgeving is overtreden. Het is 
aan de IGJ en de Codecommissie om te beoordelen of jullie uitzending aanleiding geeft tot 
opvolging.  
  
Ten aanzien van het Transparantieregister willen we opmerken dat in de wet is vastgelegd 
dat het Register jaarlijks (in opdracht van VWS) wordt geëvalueerd.  
Het onderzoek van Nieuwsuur levert daarvoor waardevolle informatie op. Wij zullen het 
onder de aandacht brengen van het IVM, dat op dit moment de evaluatie uitvoert.  
  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Karim Mostafi 
 
  


