
30 augustus 2022 

Beste mevrouw Stäbler en mevrouw Timmerman, 
 
NOS en Nieuwsuur onderzoeken de transparantie van wetenschappers en artsen met betrekking tot 
hun banden met commerciële partijen. In het bijzonder kijken we naar het Transparantieregister 
Zorg, waarin een deel van de relaties tussen bedrijven en zorgverleners gemeld moeten worden.   
 
Op basis van de verkregen cijfers uit het Transparantieregister Zorg trekken we de volgende 
conclusies: 

• Cardiologen krijgen van alle medische specialisten het meeste geld binnen van 
farmaceutische bedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen 

• Vooral stichtingen en bv’s die gelieerd zijn aan (maatschappen van) cardiologen in niet-
academische ziekenhuizen vallen op: zij halen ten opzichte van de ziekenhuizen zelf veel geld 
binnen 

• Bij navraag blijkt bij meerdere ziekenhuizen geen zicht te zijn op de betalingen aan 
cardiologen. De BV of stichting is niet bij het bestuur bekend en/of cardiologen hebben geen 
voorafgaande toestemming gevraagd voor sponsoring van en dienstverlening voor 
leveranciers van medische hulpmiddelen. Dit gaat in tegen de afspraken zoals vastgelegd in 
de GMH-gedragscode.   

• Volgens experts is er hierdoor een groot risico op belangenverstrengeling en zelfs omkoping. 
 
De vraag aan de NVVC is of jullie hier op camera op willen reageren. Aankomende donderdag zou ons 
het beste uitkomen. Ik hoor graag zo snel mogelijk. Indien er verdere toelichting gewenst is, ben ik 
bereikbaar op + 31 6 XXX 
 
Met groet, 
 
Anna Pruis 
Redacteur 

31 augustus 2022 

Beste mevrouw Pruis,  

Dank u voor de uitnodiging om te reageren op uw vragen over het Transparantieregister Zorg. Wij 
kiezen ervoor om schriftelijk op uw vragen te reageren. 

Het Transparantieregister is een belangrijk instrument om financiële relaties tussen industriële en 
onderzoeks/zorgpartijen inzichtelijk te maken. De NVVC vindt het Register om die reden een 
waardevol instrument. 

Aangaande uw conclusies: 

Bullet 1: De cardiologie is bij uitstek een vakgebied met veel innovaties, zowel m.b.t. 
medicamenteuze therapieën als ook medische hulpmiddelen.  

Veelal is samenwerking met medische experts noodzakelijk om tot toepassing te komen in de 
klinische praktijk. Voor de inzet van professionals wordt in bepaalde situaties betaald en dat wordt 
inzichtelijk gemaakt via het Transparantieregister.  



Niet alle medische disciplines gebruiken zo’n breed pallet aan geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen en zullen om die reden dus ook minder in het Register te vinden zijn.  

Bullet 2: In perifere ziekenhuizen worden grote aantallen patiënten behandeld om de voorliggende 
vragen goed en snel te onderzoeken. Om die reden zullen deze dan ook vaak voorkomen in het 
Register. 

Bullet 3 en 4: Hoe maatschappen, individuele artsen en/of ziekenhuisafdelingen de vergoeding 
hiervoor regelen is aan hen om met hun eigen ziekenhuis of maatschap af te spreken.  

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd,  

Met vriendelijke groet,  

Wia Timmerman, directeur NVVC 


