
30 augustus 2022 

Beste meneer Van Campen, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek zet ik hierbij mijn vragen op de mail.  

NOS en Nieuwsuur onderzoeken dus 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 moet 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 deze betalingen aan 
cardiologen. De BV of stichting is niet bij het bestuur bekend en/of cardiologen hebben geen 
aantoonbaar 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 inhoudelijk vraag is: waarom hebben de bij Nefemed aangesloten bedrijven overeenkomsten 
gesloten met artsen en aan hen betalingen gedaan, zonder dat die voorafgaande toestemming van 
het bestuur aantoonbaar aanwezig was? 

De praktische vraag is of Nefemed op camera wil reageren. 

De bedrijven waarmee de cardiologen voornamelijk zaken doen zijn alle bij jullie aangesloten, 
daarmee zijn jullie de logische partij. Aankomende donderdag zou ons het beste uitkomen. Ik hoor 
graag uiterlijk morgen. Indien er verdere toelichting gewenst is, ben ik bereikbaar op + 31 6 XXXXXXX. 

Met groet, 

Anna Pruis 

31 augustus 2022 

Beste Anna,  
N.a.v. je onderstaande vragen, geef ik graag de volgende reactie.  

• GMH is zoals bekend een stichting waarin zowel zorgvertegenwoordigers als 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zitting hebben, met een onafhankelijke voorzitter. 
Wij zijn mede initiator van de GMH. Nefemed leden hebben zich gecommitteerd aan de 
GMH-code en zijn wettelijk verplicht zich hieraan te houden. De zelfregulering van de GMH is 
aangesloten bij het Transparantie Register Zorg (TRZ). Specifieke interacties, die vermeld zijn 
in de GMH-code, tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgverleners (danwel 
de samenwerkingsverbanden of zorginstellingen waarvoor zij werkzaam zijn) moeten 



verplicht in dit register worden vermeld.  De hoofdregel is dat leveranciers verantwoordelijk 
zijn voor de jaarlijks opgave in de TRZ.  

Hierop zijn twee uitzonderingen. Indien afspraken worden gemaakt over sponsoring, 
dienstverlening of gastvrijheid met  

- Leveranciers die buiten Nederland zijn gevestigd 
- Leveranciers die geen lid zijn van een van de brancheorganisaties die is aangesloten bij 

de Stichting GMH. 

In dat geval dient de zorgverlener die deze afspraak maakt, zelf zorg te dragen voor melding 
bij het TRZ. Nefemed heeft geen zicht op de interne processen binnen de ziekenhuizen / 
zorgverleners.  
   

• Wij hebben geen zicht op de individuele contracten met de specifieke voorwaarden van onze 
leden met de zorgverleners. Vragen hierover zullen gericht moeten worden aan de 
desbetreffende bedrijven. Wij houden dat niet centraal bij en kunnen hier alleen inzicht in 
vergaren als we er nader onderzoek naar doen. En in dat geval moeten we ons ook terdege 
bewust zijn van mededinging- en privacyaspecten.  

• De GMH Code is bedoeld om belangenverstrengeling en ongewenste beïnvloeding tegen te 
gaan. Daarom zijn dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten alleen onder strikte 
voorwaarden toegestaan. Daarbij wordt veel belang gehecht aan transparantie. 
Committering en naleving ervan zijn sowieso voorwaarden voor het lidmaatschap van 
Nefemed, en wij leggen hier continue nadruk op. Wij beschouwen het als een adequaat 
middel voor dit voornoemde doel. Uiteraard kunnen wij alleen spreken voor bij ons 
aangesloten leden.  

• Indien het desondanks toch zo mocht zijn dat er in individuele gevallen geen aantoonbare 
voorafgaande goedkeuring is verkregen, wil dat overigens niet zeggen dat de 
overeenkomsten als zodanig dus niet aan de inhoudelijke voorwaarden van de GMH Code 
voldoen. Uit het feit dat de overeenkomsten wel in het TRZ gemeld zijn, kan worden afgeleid 
dat partijen aan de verplichting voldoen hun  financiële relaties volledig transparant te laten 
zijn.  

Ik hoop dat dit aangeeft hoe we als Nefemed en de aangesloten bedrijven naar de GMH kijken en er 
mee om gaan. 
 
Mocht je nog vragen of verduidelijking wensen, aarzel niet me even te bellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michiel van Campen 
Directeur Nefemed 

 


