
30 mei 2022 

Beste Frederik, 

We hebben telefonisch al contact gehad, ik vat ons verzoek hieronder samen: 

NOS en Nieuwsuur doen al ruim twee onderzoek naar afhankelijkheid en transparantie van 

wetenschap en medische zorg. We bereiden nu een publicatie voor over het 

Transparantieregister zorg. Op dit moment bestuderen we de kwaliteit van de data in het 

register: staat er in wat erin moet staan? Dat biedt al stof tot publicatie, maar wij willen 

graag een spade dieper afsteken.  

 

Ons primaire verzoek is:  

• mogen wij de complete dataset van het Transparantieregister (minus hulpmiddelen 
en diergeneeskunde)? 

Subsidiair is: 

• mogen wij de gegevens van de BIG-nummers van de academische ziekenhuizen die 
we aanleveren, en alle kvk-nummers van rechtspersonen die volgens het 
register  betalingen hebben ontvangen? 

Het gaat ons in beide varianten om dezelfde velden, namelijk alle gegevens per betaling die 

ook worden geleverd bij het invoeren van een BIG- of KvK-nummer in het online register. 

Ook gaat het ons om de set zoals die beschikbaar wordt gesteld na de controleronde over de 

gegevens over 2021. 

We hadden het er al over dat bij het CGR enige behoedzaamheid heerst. Daar kan ik me iets 

bij voorstellen. Wellicht helpt het als ik een paar mogelijke knelpunten langsloop: 

• in toplijstjes met artsen zijn we niet in geïnteresseerd, dat voegt journalistiek weinig 
tot niets toe. (Dat hadden we al kunnen doen obv de data die je me eerder stuurde). 

• we kennen de opzet en context van het register en weten wat er wel en niet in hoort 
te staan, onze berichtgeving mag daarover geen onjuiste verwijten bevatten of 
onduidelijkheid laten bestaan 

• uiteraard passen we hoor en wederhoor toe bij iedereen die in onze berichtgeving 
genoemd wordt 

We zijn ervan overtuigd dat de maatschappelijke waarde van het register toeneemt als een 

public watchdog toegang krijgt tot de data. Die waarde is volgens wetenschappers zichtbaar 

bij vergelijkbare data in de VS en in mindere mate ook in het VK. We hopen dus van harte 

dat we tot een goede afspraak kunnen komen. Hoe dan ook verwacht ik dat we deze zomer 

een verhaal maken over het register. Uiteraard nemen we daar ook de reactie van het CGR 

op ons verzoek in mee.  

Vanmiddag ben ik bereikbaar op mijn nummer 06-X, en licht ik bovenstaande graag toe. 



Vriendelijke groet, 

Siebe Sietsma 

Nieuwsuur 

 

 

20 juni 2022 

 

Beste Siebe, 

Hierbij komen wij terug op uw informatieverzoek aan de Stichting Transparantieregister Zorg 

(TRZ). Dit is uitgebreid besproken door de Raad van Toezicht van de stichting. Dit heeft 

geleid tot het volgende besluit. 

Het TRZ is in 2012 opgericht in samenspraak met het Ministerie van VWS. Destijds is ervoor 

gekozen een register in te richten waarin het publiek kan vinden welke financiële relaties zijn 

zorgaanbieder heeft met leveranciers van geneesmiddelen, en sinds 2015 ook medische 

hulpmiddelen. Het TRZ was het eerste centrale register in de wereld waarin de financiële 

relaties openbaar werden gemaakt. Dit is voorzien van de nodige waarborgen vanuit het 

oogpunt van de bescherming van persoonsgegevens en commercieel gevoelige informatie. 

Om die reden is de informatie gekoppeld aan een BIG- of KvK-nummer, omdat alleen met 

deze nummers de identiteit (en uniciteit) van de ontvanger kan worden gegarandeerd. Deze 

werkwijze is wettelijk vastgelegd (zie art. 13a Besluit Geneesmiddelenwet). 

Bovenstaande betekent dat het TRZ de gegevens enkel kan ontsluiten met het unieke 

nummer. Het TRZ kan geen (persoons)gegevens verstrekken in een ander format. Het TRZ 

wil binnen de mogelijkheden graag bijdragen aan de vergroting van de transparantie. Om die 

reden is besloten checklijsten van BIG- en KvK-nummers te publiceren die in het TRZ zijn te 

vinden. Daarmee kan ook de onderzoeksjournalistiek makkelijker analyses maken. Deze 

checklijsten zijn vanaf heden te vinden op de website, bij de zoekmachines van 

respectievelijk zorgprofessionals en zorgorganisaties. Het TRZ vertrouwt erop dat u daarmee 

uit de voeten kan.  

Het TRZ  acht het raadzaam de duiding van gegevens voor te leggen, zeker wanneer een 

individuele arts in het spel is. In de eerste plaats verdient de individuele arts in loondienst 

over het algemeen niet zelf aan relaties met leveranciers van geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen. Geld gaat vaak naar (nieuw of lopend) onderzoek of naar de instelling. Het 

TRZ geeft daar geen inzicht in. In de tweede plaats zitten relaties - door regelgeving - 

complex in elkaar. Het TRZ wil ervoor waken dat verkeerde conclusies worden getrokken uit 

de gegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Frederik Schutte 



Stichting Transparantieregister Zorg 

 

30 augustus 2022 

Beste Frederik, 

Zoals zojuist telefonisch besproken hebben NOS/Nieuwsuur onderzoek gedaan naar 

kwaliteit en functioneren van het Transparantieregister. We gaan daarover publiceren en 

willen jullie graag uitnodigen voor een interview op camera. Onze vragen zijn op hoofdlijnen: 

- We zien technische tekortkomingen (zoekfunctie hapert, betalingen 2018 ontbreken 

in z’n geheel in eerste helft dit jaar). Hoe is dat te verklaren? 

- Artsen geven aan dat betalingen ontbreken. Hoe valt dat te verklaren? 

- Artsen krijgen geen controlemails terwijl er wel betalingen in het register verschijnen, 

hoe valt dat te verklaren? 

- Betalingen worden ten onrechte weggeschreven aan rechtspersonen en niet aan 

natuurlijke personen. Hoe valt dat te verklaren? 

 

Graag hoor ik of je donderdag beschikbaar bent voor een interview. Zoals ik ook al aangaf 

gaat onze voorkeur daarnaar uit, boven een schriftelijke reactie. Die laatste vorm is voor ons 

lastig (we zijn geen krant) en kunnen we maar zeer beperkt meegeven aan ons publiek. 

Lukt het je om morgen te reageren? 

Vriendelijke groeten, 

Siebe Sietsma 

 

31 augustus 2022 

Beste Siebe, 

Alvorens een volledige reactie te kunnen geven op je verzoek, vraagt mijn achterban of er 

eerst meer informatie kan worden gegeven over de punten die je in de vragen noemt. Over 

welke betalingen hebben we het die ontbreken, welke artsen hebben geen controlemail 

gekregen en op naam van welke rechtspersonen is gemeld in plaats van de natuurlijke 

persoon. Die feiten kunnen dan worden geanalyseerd, zodat er ook op kan worden 

gereageerd en worden aangegeven waar er mogelijke verbeteringen of aanpassingen 

mogelijk zijn.  

Ik hoor graag. 

 

Met vriendelijke groet, 



Frederik Schutte 

 

2 september 2022 

Geachte meneer Schutte,  

Zoals u weet zijn wij in mei begonnen met het onderzoek naar het Transparantieregister 

Zorg. Er viel ons daarin een aantal technische tekortkomingen aan het register op:  

• Gedurende ons onderzoek ontbraken alle betalingen in het jaar 2018. Hier kwamen 
we achter nadat we honderden big-nummers en KVK-nummers hadden ingevoerd. 
Reguliere bezoekers van het register komen hier niet achter en denken alle 
betalingen te zien. U bevestigde in juni het ontbreken van betalingen uit 2018 na 
vragen van NOS en Nieuwsuur. Na deze melding bleven die betalingen ontbreken tot 
het moment dat de cijfers over 2021 begin augustus werden gepubliceerd en 2018 
kwam te vervallen. 

• Het register geeft regelmatig foutmeldingen als een BIG- of KVK-nummer invoert. 
Onze research werd daardoor bijvoorbeeld belemmerd. (Mede in dit licht zou het 
goed zijn als u ons alsnog toegang geeft tot de integrale dataset.) Uw medewerker 
gaf dat de zoekfunctie soms niet of helemaal niet werkt. Er zou gewerkt worden aan 
een oplossing, maar het probleem bestaat bijna drie maanden later nog steeds en 
treedt op in alle soorten browsers en met meerdere devices.  

Dan inhoudelijk:  

We deden een steekproef door bij tientallen artsen te vragen of hun vermeldingen klopten 

met de opgaaf in het universitaire nevenfunctie-register van universiteiten en hun 

vermelding van conflict of interests in wetenschappelijke artikelen en presentatieslides. 

Meerdere artsen gaven na vragen van de NOS en Nieuwsuur aan dat (volgens de codes 

meldplichtige) betalingen voor dienstverlening of lezingen ontbraken. De redenen die wij 

zagen:  

1) het waren betalingen van bedrijven zonder Nederlandse vestiging en de artsen 
waren niet bekend met de regel om het zelf te moeten melden en/of hadden de 
controlemail niet gehad  
2) de betaling was vermoedelijk op het KVK-nummer van de rechtspersoon vermeld, 
bijvoorbeeld die van het ziekenhuis. Dit was voor ons moeilijk na te gaan gezien de 
vele betalingen op die rechtspersonen en de soms wisselende bedragen die worden 
gehanteerd (bijvoorbeeld met btw/zonder btw).  
3) onverklaarbaar: gezien het bedrag (boven de 500 euro), de aard van het werk 
(advieswerk of lezing) had het bedrag op het BIG-nummer van deze arts vermeld 
moeten worden.  

  

Meerdere artsen lieten ons weten, nadat ze op ons verzoek hun inbox controleerde, 

gedurende drie jaar geen controlemail van KNMG over het Transparantieregister te hebben 



gekregen. Er lijken daarnaast geen mails te gaan naar artsen die geen vermeldingen in het 

Transparantieregister hebben. 

Vanwege de privacy delen we de namen van de artsen die wij voor deze steekproef 

gesproken hebben niet met derden. We rekenen op uw begrip daarvoor.   

Op basis van bovenstaande zijn we verder gaan kijken naar de data, die Stichting 

Transparantieregister Zorg na lang aandringen via een lijst met rechtspersonen heeft 

gepubliceerd. Daardoor is een bredere analyse van de data mogelijk, met behulp van de 

informatie die we uit de steekproef hebben verkregen.  

In de data zien dat er in drie jaar tijd voor ruim 14 miljoen aan dienstverlenings-bedragen op 

500 verschillende KVK-nummers vermeld. Dit is zowel door bedrijven die de CGR-code 

onderschrijven als bedrijven die de GMH-code onderschrijven gedaan.   

Om een idee te geven staat hieronder een toplijst met totale ‘dienstverlening-bedragen’ die 

door bedrijven op KVK-nummers zijn vermeld. Die lijst delen wij verder niet in onze 

publicaties, maar is alleen bedoeld voor deze mailwisseling.   

Het is natuurlijk voorstelbaar dat bij het opstellen van de overeenkomst in sommige gevallen 

niet duidelijk was wie de beroepsoefenaar was die de dienst feitelijk uitvoerde. Maar het 

relatief hoge bedrag op dienstverlening laat zien dat het vermelden op BIG-nummers in 

grote mate niet gebeurt volgens afgesproken in de codes. Dat wordt ondersteund door de 

volgende bevindingen:  

• De hoge bedragen op ‘dienstverlening honorarium’ die zijn weggeschreven op 
rechtspersonen van universiteiten, zoals AMC Medical Research. Dit gaat in 
meerdere gevallen om consultancy-opdrachten die artsen laten uitbetalen aan het 
ziekenhuis. Dit zien we ook bij andere ziekenhuizen.    

• We zien tientallen persoonlijke eenmanszaken en BV’s van artsen waar een financieel 
belang voor dienstverlening op is vermeld. Dat aantal is verre van volledig, maar 
meer onderzoek is te arbeidsintensief. Bij de aangetroffen vermeldingen bestond er 
geen twijfel wie de beroepsoefenaar was die feitelijk de dienst uitvoerde en wie het 
betaalde bedrag ontving. Het bedrijf had dus kunnen weten dat dit bedrag op het 
BIG-nummer vermeld had moeten worden. De betalingen komen van verschillende 
bedrijven. 

 Om dit te ondersteunen noemen we hierbij drie geanonimiseerde voorbeelden. Bij al deze 

drie voorbeelden was ook de werkgever niet op de hoogte van de specifieke 

werkzaamheden.   

  

Voorbeeld 1  

Een betaling van ruim 6000 euro (dienstverlening honorarium) in 2020 staat op de 

eenmanszaak van een hematoloog vermeld in plaats van op zijn BIG-nummer. De arts zegt 

dat dit per abuis is gebeurd. Abbvie verwijst wil onze vragen niet zelf beantwoorden, maar 

verwijst ons door naar de arts.   



  

Voorbeeld 2  

Een betaling van 16.000 euro van Focus Care Pharmaceuticals (dienstverlening honorarium) 

staat vermeld op de eenmanszaak van een longarts. Die zegt niet te weten waarom het 

bedrag niet op zijn BIG-nummer staat. Focus Care laat weten dat de financiële relaties zijn 

gemeld “op naam van de gecontracteerde partij”.   

 

Voorbeeld 3  

Een hartchirurg krijgt in 2019 en 2020 betalingen van Biotronik (dienstverlening consultancy 

en dienstverlening honorarium). Bij elkaar gaat het om ruim 60.000 euro. De financiële 

belangen zijn vermeld op zijn BV. Hij heeft geen verklaring hiervoor. Biotronik zelf is 

onbereikbaar voor commentaar.  

Graag maken we met u een afspraak voor een interview. Ik hoop uiterlijk maandag van u te 

vernemen of u daartoe bereid bent.  

Hoogachtend, 

mede namens Siebe Sietsma 

 

6 september 2022 

 
Reactie vragen Nieuwsuur 6 september 2022 Nieuwsuur/NOS heeft onderzoek gedaan naar 
het functioneren van het Transparantieregister Zorg (TRZ). Daarbij is de Stichting 
Transparantieregister Zorg (STZ) bij voorbaat gevraagd te reageren op een aantal algemene 
bevindingen van het onderzoek. De STZ heeft naar aanleiding van de algemene bevindingen 
van Nieuwsuur meer toelichting en informatie gevraagd, ten einde concreter te kunnen 
ingaan op het functioneren van het TRZ. Op de nadere informatie die op 2 september 2022 
is ontvangen, kunnen wij niet zonder het doen van nader onderzoek reageren of sprake is 
van structurele tekortkomingen. In deze reactie beperken wij ons tot een algemene 
toelichting op de waarnemingen van Nieuwsuur en beginnen wij met een korte 
achtergrondbeschrijving van het TRZ.  
 
Achtergrondinformatie TRZ  
In de bijlage treft u een toelichting aan op het doel en inrichting van het TRZ, zoals de 
minister van VWS deze in zijn brief van 31 januari 2022 aan de Tweede Kamer heeft 
gegeven. Voor de jaarlijkse publicatie van financiële gegevens in het TRZ, melden 
leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zelf hun relaties aan op basis 
van de geldende gedragscodes van de CGR en GMH. Voor het aangaan van financiële relaties 
gelden wettelijke eisen waar de IGJ op toeziet. Deze wettelijke eisen zijn nader uitgewerkt in 
genoemde gedragscodes, waarbij het er om gaat ongewenste beïnvloeding te voorkomen. 
Het openbaar maken van financiële relaties is in de zelfregulering een belangrijke 
aanvullende verplichting om ook het publiek inzicht te geven wat er gebeurt. Om 



misverstanden te voorkomen: als een financiële relatie niet is gerapporteerd aan het TRZ, wil 
dat niet zeggen dat er sprake is van een onrechtmatige relatie of van ongewenste 
beïnvloeding. Daarvoor moet eerst onderzoek worden gedaan naar de onderliggende 
overeenkomst en de feitelijke uitvoering daarvan.  
De werking van het TRZ wordt jaarlijks in opdracht van het ministerie van VWS door het 
Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) gecontroleerd en geëvalueerd. De 
aanbevelingen die het IVM in de verschillende evaluatieonderzoeken heeft gedaan, volgt de 
STZ standaard op. Wij staan ook open voor het doorvoeren van verbeteringen van onze 
processen en gedragsregels, als deze uit het onderzoek van Nieuwsuur voortkomen.  
 
Vragen Nieuwsuur en reactie STZ:  
1. Technische tekortkomingen  
 
Nieuwsuur meldt dat het technische tekortkomingen heeft ervaren bij het raadplegen van 
het register. Het betreffen tekortkomingen met betrekking tot een haperende zoekfunctie 
(het TRZ geeft regelmatig foutmeldingen als men een BIG- of KvK-nummer invoert) en het 
ontbreken van gegevens van betalingen over het jaar 2018. Nieuwsuur vraagt ons hoe dat is 
te verklaren.  
Reactie STZ:  
Zoals hierboven aangegeven, wordt het TRZ jaarlijks in opdracht van VWS geëvalueerd door 
het onderzoeksbureau IVM. Onderdeel van deze evaluatie is de gebruiksvriendelijkheid en 
toegankelijkheid. In 2021is daarvoor door proefpersonen een gebruikerstest uitgevoerd. 
Tijdens deze praktijktest trad de foutmelding “zoekactie niet meer geldig” op. Het IVM 
noteert als aandachtspunt dat deze foutmelding moet worden opgelost. Wij zijn hier het 
voorjaar van 2022 mee aan de slag gegaan en hebben onze ICT-partner opdracht gegeven de 
foutmelding te onderzoeken en op te lossen. Een eerste conclusie was dat de melding 
optreedt als een BIG- of KvK-nummer wordt ingevoerd dat niet in het TRZ voorkomt. 
Daarvoor zijn aanpassingen doorgevoerd en zijn checklijsten gepubliceerd met BIG- en KvK-
nummers die in het TRZ voorkomen. Andere oorzaken voor de foutmelding zijn (nog) niet 
gevonden en zijn nog onderwerp van nader onderzoek.  
Wij hebben de melding van Nieuwsuur over het ontbreken van gegevens over 2018 nader 
onderzocht. Financiële gegevens blijven 3 jaar in het TRZ staan, daarna worden deze 
vernietigd. De bewaartermijn van maximaal 3 jaar komt voort uit de AVG. De terugkoppeling 
die wij in juni van onze ICT-partner kregen was dat de gegevens gewoon beschikbaar waren 
en pas in juli 2022 zijn verwijderd (toen de gegevens 2021 zijn gepubliceerd). Deze 
terugkoppeling komt niet overeen met de bevindingen van Nieuwsuur. Om die reden 
hebben wij besloten nader onderzoek te zullen doen.  
 
2. Artsen geven aan dat betalingen ontbreken  
 
Nieuwsuur geeft aan dat uit het onderzoek blijkt dat betalingen in het TRZ ontbreken en dat 
artsen dat na controle ook zelf aangeven. De redenen die Nieuwsuur zag waren dat het 
internationale betalingen betrof van een bedrijf zonder Nederlandse vestiging of dat de 
betaling op naam van een rechtspersoon was gemeld in plaats van de individuele arts (zie 
hieronder punt 4). In een aantal 2  
 



gevallen is het ontbreken van de betaling in het TRZ voor Nieuwsuur onverklaarbaar. Vraag 
van Nieuwsuur is of de STZ een verklaring heeft.  
Reactie STZ:  
Wij hebben contracten nodig met daarin vermelde relatie(s) en actoren om aan de hand van 
de gedragscodes te kunnen nagaan of er meldingen of gegevens terecht of ten onrechte 
ontbreken in het TRZ. In algemene zin is uit eerdere onderzoeken van de IGJ en het IVM juist 
gebleken dat de volledigheid en de juistheid van de meldingen over financiële relaties van 
medici en patiëntenorganisaties met de farmaceutische sector goed zijn. Voor de medische 
hulpmiddelbedrijven geldt dezelfde conclusie.1  
1 Zie ook de brief van de Minister van MZS aan de Tweede Kamer over de evaluatie van het 
TRZ 2020, TK 32620, nr. 266 van 17 december 2020.  
Onze ervaring is dat het TRZ niet onfeilbaar is. Jaarlijks worden rond de 15.000 relaties 
gerapporteerd door circa 250 verschillende bedrijven die relaties hebben met circa 5.000 
personen en rechtspersonen. Als onderdeel van de jaarlijkse evaluatie, onderzoekt het IVM 
op basis van openbare gegevens of het TRZ volledig is. In 2021 zijn circa 150 relaties van 
geneesmiddelenbedrijven onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat in 3 gevallen door een 
technische fout een aantal gegevens van een bedrijf niet in het TRZ terecht te zijn gekomen. 
In één geval bleek sprake van een omissie. Naleving van de regels heeft onze aandacht en in 
geval van geconstateerde omissies, wordt nader onderzoek gedaan, worden tekortkomingen 
hersteld en worden betrokkenen daarop aangesproken. Als wij de concrete 
onderzoeksgegevens van Nieuwsuur met vermeende tekortkomingen ontvangen, zullen wij 
deze nader onderzoeken en daar de nodige actie op ondernemen.  
 
3. Artsen krijgen geen controlemails  
 
Uit het onderzoek van Nieuwsuur is gebleken dat niet alle artsen een controlemail hebben 
ontvangen over betalingen in het TRZ. Er zijn ook geen mails verstuurd aan artsen die geen 
vermeldingen in het TRZ hebben. Nieuwsuur vraagt daarvoor een verklaring.  
Reactie STZ:  
Zoals hierboven aangegeven, doet niet de individuele arts, maar doen de bedrijven opgave 
van de financiële relaties die zijn aangegaan. Uitgangspunt voor de melding is de schriftelijke 
overeenkomst die aan de relatie ten grondslag moet liggen. Dit is een verplichting op grond 
van de Geneesmiddelenwet en de Wet medische hulpmiddelen waar ook de IGJ op toeziet.  
Bedrijven wordt geadviseerd zelf de betrokken artsen en zorginstellingen op de hoogte te 
stellen van de meldingen die zijn gedaan. De bedrijven dienen de financiële relaties jaarlijks 
vóór 1 juni van het opvolgende kalenderjaar te rapporteren. Begin juni krijgen 
(rechts)personen waarvan een financiële relatie is gemeld, vanuit het TRZ een controlemail 
met de opgaven die zijn gedaan. Deze mail wordt verstuurd vanuit het TRZ-systeem. De mail 
wordt verzonden naar het e-mailadres dat in dit systeem bekend is. Als er een algemeen 
emailadres (info@) is gebruikt, wordt de controlemail naar dit algemene adres van een 
zorginstelling gestuurd; dit zorgt in de praktijk wel eens voor miscommunicatie.  
Tot op heden worden alleen de (rechts)personen gemaild van wie een opgave van een 
financiële relatie is gedaan, met de vraag of zij hun relatie(s) willen controleren. Wij zijn naar 
aanleiding van uw onderzoek voornemens om voortaan alle artsen in mei/juni op de hoogte 
te brengen van het aanleveren en/of controleren van hun relaties die relevant zijn voor het 
TRZ. Dit heeft twee voordelen: mogelijke achtergebleven meldingen kunnen door artsen 
alsnog worden gemeld en jaarlijks worden alle artsen alert gemaakt op (de regels rond) 



gunstbetoon en brengen we onze website hoeblijfikonafhankelijk.nl waar alle regels staan 
uitgelegd, onder hun aandacht.  
 
4. Betalingen worden ten onrechte weggeschreven aan rechtspersonen  
 
Nieuwsuur vraagt een verklaring waarom bepaalde betalingen ten onrechte zijn gemeld op 
naam van een rechtspersoon, in plaats van op naam van de arts zelf. Nieuwsuur geeft 3 
voorbeelden waarbij er is gemeld op naam van een rechtspersoon. In één geval heeft het 
bedrijf aangegeven dat de melding inderdaad op het BIG-nummer had moeten gebeuren; dit 
is hersteld.  
Reactie STZ:  
Ook ten aanzien van deze bevindingen van Nieuwsuur geldt dat we contracten nodig hebben 
met daarin vermelde relatie(s) en actoren om te kunnen nagaan of er terecht of onterecht 
meldingen zijn gedaan op naam van een rechtspersoon in plaats van op de arts zelf. De 
gedragscodes van CGR en GMH gaan ervan uit dat wanneer bekend is welke arts feitelijk de 
gecontracteerde diensten uitvoert, deze worden gemeld op naam van de arts, ook al wordt 
de overeenkomst aangegaan met een rechtspersoon. Daarin verschilt Nederland van de 
internationale gedragscodes in Europa, waarbij wordt uitgegaan dat melding plaatsvindt op 
naam van de (rechts)persoon waarmee de overeenkomst is afgesloten. Verder is goed om te 
weten dat leveranciers vaak een contract aangaan met meerdere zorgprofessionals van één 
instelling, waardoor het contract aan de instelling wordt gericht.  
Er is bij de opzet van het TRZ ervoor gekozen dat zoveel mogelijk wordt gemeld op naam van 
degene die de diensten daadwerkelijk heeft uitgevoerd en niet op de naam van degene die 
de betaling daadwerkelijk ontvangt. Het bedrag dat in het TRZ bij een naam staat 
gerapporteerd is een indicatie van de intensiteit van de samenwerking en dus niet wie de 
begunstigde van het betrokken bedrag is. Voor deze opzet is gekozen om de patiënt de 
mogelijkheid te bieden om op te zoeken of zijn zorgprofessional met leveranciers 
samenwerkt. Wanneer sprake is van een dienstverleningsovereenkomst die is aangegaan 
met een rechtspersoon (bijvoorbeeld een ziekenhuis of een uitvoeringsorganisatie) waarbij 
meerdere personen bij de uitvoering zijn betrokken, dan zal op naam van de rechtspersoon 
worden gerapporteerd.  
Zodra wij de nadere onderzoeksgegevens van Nieuwsuur hebben ontvangen, zullen wij 
nader onderzoek doen of de regels goed zijn nageleefd. Als blijkt dat regels onvoldoende 
duidelijk zijn of processen kunnen worden verbeterd, dan zullen wij daartoe overgaan.  
 
Bijlage:  
De Minister van VWS schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2022 het 
volgende over het TRZ:  
“Al vele jaren zijn er samenwerkingsverbanden tussen de zorg en geneesmiddelenbedrijven 
en/of medische hulpmiddelbedrijven. Deze zijn onmisbaar voor kennisoverdracht over 
nieuwe ontwikkelingen, innovaties en ervaringen. Het snel beschikken over innovatieve 
therapieën of behandelmethodes is essentieel voor de hoogwaardige gezondheidszorg die 
Nederland nastreeft. Het is toegestaan voor bedrijven om zorg aanbieders, (medisch) 
beroepsbeoefenaren of patiëntenorganisaties bepaalde tegemoetkoming in de kosten te 
geven voor geleverde diensten. Hier mag echter geen sprake zijn van een ongewenste 
prikkel of beïnvloeding. De patiënt moet altijd kunnen vertrouwen op de best passende zorg 
met de juiste intentie. Daarom is in de Geneesmiddelenwet en in de Wet medische 



hulpmiddelen het verbod op gunstbetoon opgenomen. Gunstbetoon is het aanbieden van 
geld, goederen of diensten met het kennelijke doel het voorschrijven van genees- of 
hulpmiddelen te bevorderen. Bepaalde vormen van gunstbetoon zijn onder voorwaarden 
wel toegestaan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.  
Om transparantie te kunnen bieden over de samenwerking tussen de zorg en bedrijven is in 
2012 Stichting Transparantieregister Zorg opgericht door de Stichting Code Geneesmiddelen 
Reclame (CGR). De CGR beheert de gedragscode voor farmaceutische bedrijven voor 
gunstbetoon. Bij de CGR zijn de koepelorganisaties van fabrikanten, ziekenhuizen, artsen, 
apothekers, verpleegkundigen en physician assistants aangesloten. Voor de medische 
hulpmiddelbedrijven wordt de gedragscode beheerd door de Stichting Gedragscode 
Medische Hulpmiddelen (GMH). Bij de GMH zijn zowel leveranciers en producenten van 
medische hulpmiddelen aangesloten, als ook koepelorganisaties van ziekenhuizen, artsen, 
verpleegkundigen en audiciens. Beide gedragscodes vormen de basis voor de verplichte 
melding van geoorloofde financiële relaties van farmaceutische en medische 
hulpmiddelbedrijven in het TRZ. De IGJ en de CGR hebben samenwerkingsafspraken en 
wisselen informatie met elkaar uit over onder andere het TRZ. De Wet BIG kent sinds 2018 
de verplichting tot jaarlijkse evaluatie van het TRZ.”2  
2 TK 32620, nr. 273 van 31 januari 2022.   

 


