
11 augustus 2022 
 
Geachte heer Dijstelbloem, 
 
Telefonisch kon ik u niet bereiken, vandaar deze mail. Graag licht ik e.e.a. telefonisch nader toe. 
 
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 een door u gemelde betaling aan de Stichting Vascular Academy, bestuurd door de heer 
Jacobs (arts MUMC): 

1. Farma/MD: Philips Electronics 

Type: Sponsoring samenkomst 

Jaar: 2021 

Bedrag: €18000,00  

2. Farma/MD: Philips Electronics 

Type: Dienstverlening onkosten 

Jaar: 2020 

Bedrag: €40000,00 

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 de arts na de controlemail van de KNMG wijzigingen in de vermelding van de 

betalingen aan u voorgesteld? Zo ja, welke? Heeft u die wijzigingen overgenomen? 

- Eén betaling staat vermeld als ‘dienstverlening onkosten’. Om welke onkosten gaat het 

precies? 

- Het register kent twee types ontvangers, namelijk rechtspersonen en beroepsbeoefenaars 

(zorgverleners). De Stichting CGR schrijft dat dienstverlening-relaties in het 

Transparantieregister zoveel mogelijk moeten worden gemeld op naam van de 

beroepsoefenaar (artikel 7.2.2). Waarom zijn de bovenstaande betalingen vermeld op de 

rechtspersoon en niet op zijn BIG-nummer? 

Zoals gezegd, mocht u nog vragen of opmerkingen dan kunt u mij mailen of bellen. 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 groeten, 
 
Siebe Sietsma 
 
16 augustus 2022 
Hi Siebe, Anna, 
 
Zoals gisteren al even via Whatsapp aangekondigd, hieronder onze beantwoording naar aanleiding 
van jullie vragen mbt het Transparantieregister Zorg.  
 
Indien er tzt een concrete publicatiedatum bekend is, dan horen we dat graag.  
 

Stichting Vascular Academy  



Als gezondheidstechnologiebedrijf zijn we aangesloten bij de Stichting Gedragscode Medische 

Hulpmiddelen. We hebben ons gecommitteerd aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen 

(GMH), waarin onder andere normen voor verantwoorde interacties tussen leveranciers en 

zorgprofessionals zijn opgenomen. Dit betekent onder meer dat we als bedrijf jaarlijks de onder de 

GMH melding plichtige betalingen registreren in het Transparantieregister Zorg (TRZ). We hebben 

daarvoor vanuit het TRZ één registratienummer ontvangen, dat is gekoppeld aan Philips 

Electronics Nederland B.V., van waaruit we de melding plichtige transacties registreren.   

 

De onderhavige betalingen betreffen betalingen geregistreerd door Philips Electronics Nederland 

B.V. ten behoeve van de samenwerking tussen Volcano Europe B.V. (onderdeel van Philips) en de 

Stichting Vascular Academy, gericht op de organisatie van de European Vascular Course (EVC). De 

EVC biedt opleiding en scholing voor specialisten op het gebied van arteriële en veneuze 

bloedvaten en vasculaire toegang, en cardiovasculaire specialisten. Philips is ‘Major Partner’ van 

de EVC. Er is geen sprake van betaling aan een arts, vandaar dat ook niet op naam/BIG-nummer 

van een beroepsbeoefenaar is geregistreerd maar op naam van de Stichting Vascular Academy. 

 

In verband met de lockdown maatregelen als gevolg van het tegengaan van de verspreiding van 

het coronavirus is de EVC van 24 maart 2020 geannuleerd. Met de Stichting is afgesproken dat de 

factuur voor 2020 zou worden verrekend met de bijdrage aan de organisatie van de EVC van 7 en 

8 maart 2021, waarbij voor de door de organisatie in 2020 reeds gemaakte kosten een vergoeding 

is overeengekomen, die in rekening is gebracht op de factuur in 2021. Dit verklaart de registratie 

als “onkosten” in 2020 (toen heeft er geen samenkomst plaatsgevonden) en “sponsoring 

samenkomst” in 2021.  

 

Transparantieregister Zorg  

Innovaties in de zorg vragen om een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en het 

bedrijfsleven. Samenwerking en financiële relaties vragen op hun beurt weer om transparantie. 

Philips is voorstander van het Transparantieregister Zorg (TRZ). Zelfregulering is daarbij leidend en 

het is aan alle betrokken partijen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. We zien dat er 

veel gebeurt en dat het TRZ voortdurend evolueert. Eventuele verbeteringen om de noodzakelijke 

transparantie te bevorderen juichen wij toe. Een en ander zal steeds in samenspraak met het TRZ 

en de overige verantwoordelijke partijen moeten plaatsvinden.  

 

 
Met vriendelijke groet, 
  
Tommie Dijstelbloem 
 

https://www.gmh.nu/images/pdf/Gedragscode_GMH_-_per_1_januari_2021.pdf
https://www.gmh.nu/images/pdf/Gedragscode_GMH_-_per_1_januari_2021.pdf
https://vascular-course.com/partners

