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Transparantieregister
e Vraag

e Waarom heeft u de evaluatie van het Transparantieregister Zorg

nog niet naar de Tweede Kamer gezonden?

RJ

e Antwoord

e De evaluatie van het Transparantieregister Zorg loopt op dit moment nog.

Deze wordt uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord

Medicijngebruik.

eo Helaas neemt de evaluatie meer tijd in beslag dan oorspronkelijk was

verwacht. Dit is de reden dat ik de resultaten nog niet naar de Tweede

Kamer heb kunnen sturen.

e |k hoop en verwacht dat ik de resultaten van de evaluatie voor het

kerstreces naar de Tweede Kamer kan zenden. Dit heb ik ook in antwoord

op Kamervragen van het lid Ploumen over de reden van vertraging bij de

evaluatie, schriftelijk aan de Kamer geantwoord.
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To:
12089

Cc:

From: ib (

Sent: Tue 10/16/2018 2:07:36 PM

Subject: FW: evaluatie VWS van het transparantieregister Zorg mbt gunstbetoon

Received: Tue 10/16/2018 2:07:53 PM

Mijn MT is akkoord met een ambtelijk akkoord, dus als je ons de nota stuurt, kunnen wij daar even naar kijken.
5.1.2e

von:INSEE (EXE

Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 11:59

aanECEEEN
Onderwerp: RE: evaluatie VWS van het transparantieregister Zorg mbt gunstbetoon

eens

van:INEGIEER
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 11:41

Aan:IIE (EAFLN) < @minez.nl>

cc: IEEE @minez.n!>;IEE(EE)SEED© minez.n!>
Onderwerp: evaluatie VWS van het transparantieregister Zorg mbt gunstbetoon

EEN
De vorige week hebben en ik gesproken met van VWS over het transparantieregister Zorg.

https://transparantieregister.nl/home

dit register biedt inzicht in bepaalde financiéle relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en bedrijven. Dat geldt dan voor

geneesmiddelen voorschijven en het gebruik van medische hulpmiddelen. De dierenartsen en vet. farmabedrijven doen hier ook

aan mee. Dat is destijds na gedoe in de Kamer over gunstbetoon door de fidin opgepakt.

Dit register is een privaat initiatief en ze hebben per sector een code afgesproken hoe ze omgaan met reclame, gunsthetoon en

financiéle relaties zoals onderzoek, dienstverlening, gastvrijheid etc.

https://www.fidin.nl/over-het-fidin/aanprijzing
De bedrijven/artsen moeten hun financiéle relaties in dit register bijhouden.

Het veterinaire deel is heel erg klein tov het humane geneesmiddelen deel van het register.

De Tweede Kamer zit altijd boven op dit register en heeft afgedwongen dat er elk jaar een evaluatie van dit register gemaakt moet

worden door VWS (terwijl het geen publiek register is) op doelmatigheid en de effecten. Eigenlijk wil de TK dat dit register in

wetgeving wordt opgenomen, want ze is heel gevoelig voor het idee dat artsen beinvloedt worden door de industrie mbt

voorschrijven.

De eerste evaluatie staat nu gepland en VWS is hiermee bezig, en ze willen zich nu eigenlijk concentreren op een evaluatie van de

systematiek van het transparantieregister mbt de humane geneesmiddelen en veterinair en medische hulpmiddelen de volgende
keer of een andere keer mee te nemen. Dan staat de systematiek van de evaluatie en kunnen ze de andere onderwerpen

makkelijker inpluggen.

De vraag aan ons was of wij wilden dat ze veterinair nu meenemen, of dat dat een andere keer kan.

Al pratend konden en ik ons wel vinden in het later meenemen van veterinair, gezien de nieuwe Vo DGM die er aan komt.

Daarin zijn nieuwe artikelen opgenomen mbt reclame en gunstbetoon. Daarnaast hebben wij bij veterinair al vrij goed in beeld wat

we bijvoorbeeld aan antibiotica verkopen en gebruiken in Nederland, toch de meest belangrijkste diergeneesmiddelen als je het

om gunstbetoon en beinvloeding van dierenartsen hebt. Daar zijn wij al heel transparant in naar de Kamer.

Het leek ons dan ook OK om veterinair niet nu maar op een andere keer mee te nemen en ook te bezien wat de nieuwe

verordening gaat betekenen voor de Code en het register.

VWS is een nota hierover aan het opstellen voor hun minister, de vraag is hoe wij die willen afstemmen. Het lijkt mij niet nodig om

dit via de minister LNV af te stemmen maar via een ambtelijk akkoord. Hoe ziejij dit?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
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are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent mn the electronic transmission of messages.

Dit bencht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the

sender and delete the message. The State accepts no lability for damage of any kind resulting from the nsks inherent in the electronic transmission of messages.



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Deze nota wordt met een Kamerbrief meegestuurd: Ja

Deadline: 6 oktober

2022

Aan Minister VWS

Nota Beantwoording Kamervragen

1.Aanleiding
De Kamerleden Kuiken (PvdA) en Ellemeet (GL) hebben Kamervragen gesteld
naar aanleiding van het NOS bericht 'Cardiologen krijgen zonder toestemming

miljoenen euro’s van medische bedrijven'.

2. Geadviseerd besluit

Wij adviseren u om akkoord te gaan met de geformuleerde antwoorden.

3. Kernpunten
In de beantwoording van de Kamervragen gaat u in op de Wet en regels op het

gebied van Gunstbetoon, de zelfregulering en het toezicht van de IG] op de

naleving hiervan.

U geeft aan wat de (wettelijke) rollen van de betrokken partijen zijn en welke

stappen u onderneemt naar aanleiding van de berichtgeving door de NOS.

In uw antwoorden geeft u aan dat u op korte termijn in gesprek gaat met De IG]

en de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen om het toezicht op de

naleving rondom gunstbetoon te verbeteren. Daarnaast geeft u aan dat u nu geen

aanleiding ziet om de eerder aangekondigde maatregelen tegen fraude in de

zorgsector aan te passen.

4. Toelichting

a.Draagvlak politiek
Er zijn over dit onderwerp (gunstbetoon) meerdere Kamervragen gesteld en

beantwoord in de afgelopen jaren. Momenteel worden er ook Kamervragen

(zaaknummers 1034241 en 1034366) beantwoordt rondom de situatie bij de Isala

en het daar lopende onderzoek van de FIOD.

De PvdA is met het initiatiefwetsvoorstel gekomen om van het

Transparantieregister Zorg een overheidsregister te maken. Daarbij moeten dan

alle financiéle relatie moeten worden gemeld (ook onderzoeksgeld).
Dit initiatiefwetsvoorstel staat op de voorraadagenda van de Vaste

Kamercommissie. Dit in afwachting van behandeling in de procedurevergadering

waarbij nog acties openstaan voor de initiatiefnemer.

TER BESLISSING

Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie
Team B

Opgesteld door

51.2

51.2e

Datum

27 september 2022

Kenmerk

3438315-1035229-GMT

Zaaknummer

3438315-1035229-GMT

Bijlage(n)
1
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Datum

27 september 2022

Kenmerk

3438315-1035229-GMT

b.Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

In de afgelopen tijd is er media-aandacht geweest, zoals bij de NOS en

Nieuwsuur.

c. Financiéle en personele gevolgen
n.v.t

d.Juridische aspecten haalbaarheid

n.v.t

e.Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Er heeft afstemming met de directie PZo en de IG] plaatsgevonden over deze

Kamervragen.

f. Gevolgen administratieve lasten

n.v.t

g. Toezeggingen
In lijn met u eerdere toezegging gaat u met de IG] en het veld in gesprek en

informeert u de Kamer daarover in het eerste kwartaal van 2023.

h.Fraudetoets

n.v.t

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t.

a.Motivering
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Pagina 2 van 2
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Ontworpen door 1 21 02
5.12e h

.

"

I

Ministerie van Volksgezondheityrum
Welzijn en Sport 14 December 2020

Kenmerk

1791492-215054-GMT

Zaaknummer

215054

Bijlage(n)
<wvul hier het aantal bijlagen
in=

Afschrift aan

nota
Uw kenmerk

(ter beslissing) aanbieding rapport Transparantieregister Zorg 2020’

Toelichting bij vakje deadline in de koptekst/ briefhoofd

Op welke datum is de beslissing/ reactie van de bewindspersoon of

portefeuillehouder) uiterlijk gewenst? Aub toelichten bij kopje 2.

1 Aanleiding voor deze nota

Wat is de reden om op dit moment een beslissing of reactie te vragen?

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

- Wat moet de bewindspersoon doen met de inhoud van deze nota?

- Wat is het advies?

- Is er alternatief/terugvaloptie? (facultatief veld)
Indien van toepassing, geldt er een specifieke deadline of termijn voor het

stuk en is er eerder een uitstelmededeling gedaan? (neem in geval van

spoed contact op met de betreffende BPZ-adviseur).

3 Samenvatting en conclusies

Een korte samenvatting van de inhoud (maximaal tien zinnen)
Denk hierbij, indien van toepassing, ook aan:

- het toevoegen van een leeswijzer, waaruit blijkt welke delen van het stuk

voor bewindspersonen relevant zijn
- de samenhang met andere relevante stukken die in omloop zijn, zoals

Kamervragen
- het toevoegen van de reden van eventuele vertraging

4 Draagvlak politiek
Wat is de politieke context?

Denk hierbij ook aan aangekondigde debatten of eerder gestelde

Kamervragen of —-brieven, inclusief het betrokken Kamerlid/partij.

Pagina 1 van 2
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Directie Geneesmiddelen

en Medische Technologie

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
_—_

Inclusief: 1791492-215054-GMT

- Communicatie naar betrokken doelgroepen
- Publiciteit, geweest/te verwachten/te initiéren

- Komen de gebruikte cijfers overeen met de cijfers van de Staat van

Volksgezondheid en Zorg (check op StaatVenZ.nl) ? Zo nee, geef dan een

onderbouwing waarom wordt afgeweken. De StaatVenZ is leidend voor

heel het departement.

6 Financiéle en personele gevolgen

(verplicht veld)

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

(verplicht veld)

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
VWS kern, buitendiensten en/of andere ministeries (verplicht veld)
Indien van toepassing: welk ander departement is leidend in dit traject?

9 Gevolgen administratieve lasten

(verplicht veld)

Overige informatie indien noodzakelijk als bijlagen

10. Toezeggingen
Welke nieuwe toezeggingen worden in het stuk gedaan en welke oude

toezeggingen worden afgedaan?

11. Fraudetoets

(alleen verplicht indien sprake is van voorgenomen wet- en regelgeving,
substantiéle wijzigingen in de bekostigingssystematiek of een evaluatie van

beleid en wet- en regelgeving)

Bij voorgenomen wet- en regelgeving of substantiéle wijzigingen in de

bekostigingssystematiek:
- Wat zijn de uitkomsten van de verplichte fraudetoets en hoe zijn deze

verwerkt in het voorstel?

- Indien de verplichte fraudetoets niet is uitgevoerd, geef aan waarom niet.

Bij evaluatie van beleid en wet- en regelgeving:
- Is bij de evaluatie het aspect fraudebestendigheid betrokken? Zo ja,

vermeld dit dan en geef op hoofdlijnen aan wat de uitkomsten ervan zijn
en of dit leidt tot aanpassingen. Zo nee, geef aan waarom niet.

sie)
Senior Beleidsmedewerker

Pagina 2 van 2



Medische Tectinologe
Rh

1 21 05

Ontworpen door

6.12¢

T (EE
v (30)IE

Ministerie van Volksgezondheid immeminyus.
il

Welzijn en Sport Datum;

17 oktober 2018

Minister voor MZS Kenmerk

1429711-182387-GMT

Deadline: z.s.m.
”

Bijlage(n)

nota
(ter beslissing) Evaluatie Transparantieregister Zorg

1. Aanleiding voor deze nota

Op grond van artikel 13a, lid 2, van de Wet BIG geldt sinds 1 januari 2018

een jaarlijkse evaluatieverplichting van Transparantieregister Zorg (TRZ) -

een register van zelfregulerende organisaties - voor de Minister voor MZS.

Met deze nota worden u beslispunten voorgelegd inzake de reikwijdte en

opzet van de eerste evaluatie van het TRZ.

2. Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Ik verzoek u een besluit te nemen aanzien van onderstaande beslispunten
m.b.t. de eerste evaluatie van het TRZ.

- Beslispunt 1: reikwijdte van de evaluatie;
- Beslispunt 2: wettelijk verplichte - of uitgebreide evaluatie;
- Beslispunt 3: onderzoeksvragen;
- Beslispunt 4: vervolgtraject: proces en tijdpad.

Een toelichting op het TRZ treft u aan in onderdeel 3 van deze nota.

Beslispunt 1: Reikwijdte van de evaluatie.

Het TRZ bevat gegevens over financiéle relaties met zorgverleners van drie

sectoren; de farmaceutische industrie (totaal € 59 min), de medische

hulpmiddelen (€ 12 min) en diergeneesmiddelen (minder dan € 2 min).
Advies: Voorgesteld wordt in deze eerste evaluatie uitsluitend de financiéle

relaties in de geneesmiddelensector te evalueren en de medische

hulpmiddelen en de diergeneesmiddelen niet mee te nemen.

Toelichting: Voor de diergeneesmiddelen zijn de argumenten: het geringe
aandeel in het totaal aan financiéle relaties en de omstandigheid dat op dit

moment een nieuwe Europese Verordening inzake het gebruik van

diergeneesmiddelen in voorbereiding is (zie onderdeel 8). Daarnaast is LNV al

Pagina 1 van 6



Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

zeer transparant richting Tweede Kamer bij één van de meest gebruikte Medische Technologie

diergeneesmiddelen (antibiotica) die het meest gevoelig zijn voor RRR aR

gunstbetoon en beinvloeding. Voor de medische hulpmiddelen geldt dat deze  1429711-182387-GMT

sector voor het eerst in zijn geheel (dwz alle bedrijven over alle artsen)

opgave doet in het register: deze sector bevindt zich dus nog in de

ingroeifase. oorgesteld wordt om de medische hulpmiddelensector wel bij de

tweede evaluatie mee te nemen. Dit advies wordt ook ondersteund door de

stichting Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (CGR), Stichting

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), de Inspectie voor de

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ]) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit (diergeneesmiddelen).
Alternatief: Wel meenemen van medische hulpmiddelen en/ of

diergeneesmiddelen-sectoren. In dat geval bestaat het risico dat geen

representatief beeld ontstaat over financiéle relaties in deze sectoren en de

onderlinge verhouding.

Beslispunt 2: Wettelijk verplichte - of uitgebreide evaluatie.

De eerste evaluatie kan beperkt blijven tot wettelijk verplichte onderdelen of

kan uitgebreider worden opgezet. Artikel 13a lid 2 van de Wet BIG (zie
onderdeel 3 van deze nota) schrijft voor dat de evaluatie zich dient te richten

op de doeltreffendheid (onderzoeksvraag 1) en de (neven)effecten

(onderzoeksvraag 2) van het TRZ.

Bij een meer uitgebreide evaluatie worden naast de wettelijk voorgeschreven

onderzoeksvragen ook andere aspecten/ onderzoeksvragen meegenomen.

Het kan hierbij gaan om vragen die leven over het TRZ in de samenleving

en/of bij politieke partijen. Voorbeeld daarvan is de vraag of financiéle

relaties bij geneesmiddelenonderzoek in het register opgenomen moeten

worden. Deze worden nu niet vermeld. Een ander voorbeeld is welke

beroepsgroepen in het TRZ moeten worden meegenomen en de wijze waarop

financiéle relaties over samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals met

de industrie worden gepubliceerd.

Advies: Voorgesteld wordt vooralsnog te kiezen voor de wettelijk verplichte
evaluatie.

Toelichting: Doel van het TRZ is om oneigenlijke beinvioeding van artsen

door de farmaceutische industrie tegen te gaan. De vraag is nog open of het

TRZ een daarvoor een geschikt instrument is. Om die reden ligt de voorkeur

voor een eerste focus op de doelmatigheid en effecten van het register.
Gelet op de frequentie van de wettelijke verplichting (ieder jaar) is het ook

vanuit proportionaliteit raadzaam om de eerste evaluatie niet op voorhand al

breder op te zetten dan de wet voorschrijft. Op basis van de uitkomsten van

de eerste evaluatie kan er alsnhog aanleiding zijn om een volgende evaluatie

uit te breiden. Bovendien: Nederland is één van de weinige Europese landen

met een TRZ en is dus vooruitstrevend bij het transparant zijn over financiéle

relaties tussen voorschrijvers en de farmaceutische industrie.

Alternatief: Kiezen voor een uitgebreide evaluatie. Het ligt dan voor de hand

dat de evaluatie over de komende jaren ook weer uitgebreid zal moeten

worden. Een uitgebreide evaluatie kan ook de indruk wekken dat u dit

instrument nu al omarmt, terwijl de doelmatigheidsvraag nog niet

beantwoord is.
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Beslispunt 3: Onderzoeksvragen RRR aR

1429711-182387-GMT

Advies: Voorgesteld wordt om subvragen a tot en met c (zie hieronder)
onderdeel te laten zijn van de onderzoeksvraag 1 naar de doeltreffendheid

van het TRZ. Alle drie de subvragen zijn ook vragen die leven bij de Tweede

Kamer en die vaak worden gesteld in de media bij het bekend worden van

nieuwe bedragen uit het TRZ (in juli ieder jaar).
Toelichting: Er is geen wettelijke verplichting om opgave te doen in het TRZ.

Bedrijven hebben zich (slechts) contractueel verplicht in hun gedragscodes.

Gevolg hiervan is dat waarschijnlijk niet alle bedrijven opgave doen of alle

financiéle relaties worden opgegeven. Om welke aantallen dit gaat, is niet

bekend. Het ontbreken van een wettelijke verplichting is voor de Tweede

Kamer een belangrijk kritiekpunt op het register. Het lid Ploumen (PvdA)
heeft een motie ingediend over het invoeren van een wettelijke verplichting.
Deze motie is aangehouden. De behoefte van de TK aan meer informatie over

de werking van het TRZ was reden om de jaarlijkse evaluatieverplichting in

de wet (Wet BIG) op te nemen. Daarnaast bestaat al langer kritiek dat het

register moeilijk toegankelijk is omdat uitsluitend op zorgverlener/ instelling
en niet op farmaceutische bedrijven of leveranciers van medische

hulpmiddelen, gezocht kan worden.

Onderzoeksvraag 1 naar de ‘doeltreffendheid’ van het register heeft

betrekking op de vraag in hoeverre het register aan zijn (oorspronkelijke)
doel (= tegengaan van oneigenlijke beinvloeding van zorgprofessionals)
beantwoordt. Bij het formuleren van de onderzoeksvragen zal wel al rekening
moeten worden gehouden met de omstandigheid dat de medische

hulpmiddelensector wel onderdeel zal zijn van een volgende evaluatie.

De vraag naar de ‘doeltreffendheid’” kan worden uitgesplitst in de volgende

subvragen:

Subvraag a) Zijn de gegevens van het TRZ volledig; doen alle bedrijven die

opgave moeten doen over alle zorgprofessionals ook daadwerkelijk opgave in

het register van de financiéle gegevens?

Subvraag b) Zijn de gegevens van het TRZ actueel en juist?

Subvraag c) Hoe toegankelijk/ gebruikersvriendelijk is het TRZ ?

Onderzoeksvraag 2 naar de (neven)effecten van het TRZ.

Advies: Voorgesteld wordt om de effecten (en onbedoelde neveneffecten) op

de doelgroepen van het register te onderzoeken in de evaluatie. Via de

Stichting CGR voor farmaceutische bedrijven, via de koepelorganisatie van

artsen (KNMG) en via de Patiéntenfederatie kan uitvraag gedaan worden naar

het gedrag van deze groepen.

Toelichting: Openbaarmaking van (financiéle) relaties kan gevolgen hebben

voor het gedrag van de doelgroepen van het register, te weten; zorgverleners,

(farmaceutische) bedrijven en patiénten. Er zijn signalen bekend dat

zorgverleners ernaar streven dat over hen geen financiéle relaties in het TRZ

hoeft te worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door geen financiéle relaties aan

te gaan die in totaal boven de € 500,- per jaar liggen. Een ander voorbeeld

van effecten van het TRZ kan zijn dat publicatie van financiéle gegevens van

een specialist voor patiénten aanleiding vormt om daarover vragen aan de

specialist te stellen of om te kiezen voor een andere specialist. Een ander
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effect kan zijn dat zorgverleners onderling financiéle gegevens uit het register  medische Technologie

vergelijken met hun eigen vermelding. Niet eerder onderzocht is wat de Rehan

effecten van publicatie in het TRZ zijn op het (professionele) gedrag van de 1429711-182387-GMT

doelgroepen van het TRZ.

Beslispunt 4: Vervolgtraject: proces en tijdpad.

Advies: Voorgesteld wordt om in te stemmen met het informeren van de

Tweede Kamer (eind 2018) over het moment waarop het verslag van de

evaluatie naar de Tweede Kamer wordt gezonden en in te stemmen met het

voorgestelde vervolgtraject.

Toelichting: De evaluatieverplichting geldt met ingang van 1 januari 2018 en

houdt in dat de Minister voor MZS uiterlijk 31 december 2018 het

evaluatieverslag naar de Tweede Kamer (TK) dient te zenden. Dit traject
wordt niet gehaald. De voorbereiding van de evaluatie heeft meer tijd gevergd
dan was voorzien. Bij brief van 19 september 2018 heeft u de TK al bericht

dat de evaluatie van het TRZ eind 2018 van start kan gaan. Eind 2018 zal de

TK geinformeerd worden wanneer het evaluatieverslag naar de TK zal worden

gestuurd.

Het vervolgtraject is als volgt:

-  Terugkoppeling van opzet en onderzoeksvragen van de eerste evaluatie

aan betrokken partijen: Stichting CGR/ en IG]/ Stichting GMH en KNMG en

Patiéntenfederatie: zsm uiterlijk 1 november;
-  Voorbereiden en opstarten aanbestedingsprocedure met de HIS: medio

november tot en met medio december;
- Gunning aanbesteding: januari 2019;
- Start eerste evaluatieonderzoek: zsm na gunning (eerste kwartaal 2019)
-  Informeren TK over de resultaten van de eerste evaluatie: zsm na

afronding evaluatieonderzoek naar verwachting: medio 2019.

3 Samenvatting en conclusies

Het TRZ is een online-register van de zelfregulerende brancheorganisaties:

namelijk de Stichting Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (CGR) voor

geneesmiddelen, de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen voor

medische hulpmiddelen (GMH) en de Commissie Aanprijzing van Veterinaire

Producten (CAVP) voor diergeneesmiddelen. In het TRZ worden bepaalde
financiéle relaties van de farmaceutische industrie en van leveranciers van

medische hulpmiddelen met zorgprofessionals gepubliceerd. Het

oorspronkelijke doel van het TRZ is het tegengaan van oneigenlijke

beinvloeding van artsen door farmaceuten door middel van het transparant

zijn over financiéle relaties. Keuzes voor geneesmiddelen of medische

hulpmiddelen moeten

immers gebaseerd zijn op objectieve informatie. Het TRZ is sinds 2012

operationeel; de werking van het register is nog niet eerder geévalueerd.
Sinds 1 januari 2018 geldt voor de Minister voor MZS een jaarlijkse

evaluatieverplichting van de werking van het TRZ. De verplichting is als

gevolg van een amendement van het lid Ellemeet (GL) in de wet (Wet BIG)

opgenomen en luidt als volgt:

Artikel 13a, tweede lid, van de Wet BIG, luidt:
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‘Bij toepassing van het eerste lid, zendt Onze Ministerjaarlijks aan de Staten  medische Technologie

- Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het in kenmerk

het eerste lid bedoelde register (TRZ). 1429711-182387-GMT

4 Draagvlak politiek
Politieke context: Vooral de PvdA (Ploumen), GL (Ellemeet) en de SP (Van

Gerven) zijn kritisch op het TRZ met name op het ontbreken van een

wettelijke verplichting tot opgave. Men wil weten of het register wel compleet
is en heeft behoefte aan duiding van de bedragen en onderwerpen uit het

register.
In het AO Geneesmiddelen van 21 juni 2018 heeft het lid Ploumen een motie

ingediend (medeondertekend door Ellemeet en Van Gerven) waarin de

regering wordt verzocht een wettelijke verplicht TRZ in te voeren voor iedere

BIG-geregistreerde. Deze motie is (tot nader order) aangehouden.
Naar aanleiding van berichtgeving in de media (Volkskrant) over de nieuwe

bedragen in het TRZ en in reactie op een discussie in de TK (bij Regeling van

werkzaamheden) over berichtgeving in de media daarover, heeft u de TK een

brief gestuurd. In de brief van 19 september 2018 heeft u erop gewezen dat

de eerste evaluatie van het register eind dit jaar van start kan gaan. U heeft

tevens aangegeven niet vooruit te willen lopen op de resultaten van de

evaluatie en niet op voorhand wijzigingen in het register aan te (laten)

brengen.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Bij publicatie van de jaarlijkse cijfers uit het TRZ ontstaat iedere keer de

maatschappelijke discussie/ verontwaardiging over de totaalbedragen die van

de farmaceutische industrie betaalt aan artsen. Deze bedragen stijgen ieder

jaar opnieuw (oa door bredere deelname van sectoren) en door verbeterde

opgave door bedrijven in het register. De discussie heeft zich altijd beperkt
tot de geneesmiddelensector.

6 Financiéle en personele gevolgen
N.v.t.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

Op grond van artikel 13a, tweede lid, van de Wet BIG is het verzenden van

een jaarlijks evaluatieverslag aan de Tweede Kamer verplicht.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De reikwijdte en de onderzoeksvragen zullen worden afgestemd met

betrokken brancheorganisaties (Stichting CGR en GMH) en de IG]. IG] is

akkoord met de keuze om in de eerste evaluatie uitsluitend de

geneesmiddelensector mee te nemen.

Met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft -

op ambtelijk niveau - (ivm de CAVP voor diergeneesmiddelen) afstemming

plaatsgevonden over het excluderen van de diergeneesmiddelensector bij de

eerste evaluatie van het TRZ.

LNV is ambtelijk akkoord met het niet meenemen van diergeneesmiddelen in

de eerste evaluatie van het TRZ
, gezien de nieuwe verordening inzake

(onder meer) het gebruik van diergeneesmiddelen - thans in voorbereiding -,

waarin bepalingen over gunstbetoon en reclame zijn opgenomen en die in
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2021 geimplementeerd moet zijn. Andere overweging is dat bij een van de

meest gebruikte diergeneesmiddelen (antibiotica) LNV al zeer transparant is

richting TK. Bij een volgende evaluatie van het TRZ zal opnieuw worden

overwogen of diergeneesmiddelen dan aanhaken.

Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10 Toezeggingen
N.v.t.

11 Fraudetoets

N.v.t.
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Ministerie van Volksgezondheid®
SHIRASS

Welzijn en Sport

Minister voor MZS Deadline: voor het

Kerstreces

(ter beslissing) Evaluatie Transparantieregister Zorg

dGMT DGCZ

1 Aanleiding voor deze nota

U heeft toegezegd de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar de evaluatie

van het Transparantieregister Zorg (TRZ) toe te zenden.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Ik verzoek u bijgaande brief aan de Kamer te ondertekenen. De evaluatie is

als bijlage bij de brief gevoegd. U wordt geadviseerd op dit moment

terughoudend te zijn bij het geven van een inhoudelijke appreciatie over het

TRZ. Dit wordt toegelicht onder 4. Wel spreekt u waardering uit over het TRZ

en roept u partijen bij het TRZ op om met de aanbevelingen aan de slag te

gaan.

NB: voor verzending worden de opgemaakte versies van de IVM rapporten

bijgevoegd.

3 Samenvatting en conclusies

Volgens de Wet BIG moet het TRZ jaarlijks worden geévalueerd. De evaluatie

is uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Kort

gezegd vindt het IVM de werkwijze van het TRZ doeltreffend en effectief,
maar kan het register toegankelijker en gebruikersvriendelijker. Daartoe doet

het IVM een aantal aanbevelingen. Daarnaast doet het IVM enkele

aanbevelingen over onderwerpen die lagen buiten de corspronkelijke

onderzoeksvraag.
Het IVM heeft op uw verzoek ook de eerste ervaringen met het verbod (sinds

2018) op gunstbetoon en het TRZ in de hulpmiddelensector onderzocht, aan

de hand van interviews met koepelorganisaties en een aantal leveranciers van

hulpmiddelen. Omdat de sector zeer divers en omvangrijk is, kunnen hieruit

nog geen algemene conclusies worden getrokken.

Datum Document

12 december

Kenmerk

1626133-199986-GMT

Bijlage(n)
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Het verbod op gunstbetoon is betrekkelijk *geruisloos’ ingevoerd omdat Medische Technologie

partijen al werkten met een vergelijkbare gedragscode. Het wettelijk verbod Rehan

gaat op onderdelen wel verder dan de code. 1626133-199986-GMT

Er is nog niet een eenduidig beeld over de mate waarin hulpmiddelbedrijven

dienstverleningsovereenkomsten en sponsorcontracten melden bij het TRZ. Er

is nog sprake van een ‘leerproces’. Een Actieplan GMH 2019 voorziet hierin.

Ten slotte geeft u aan dat u een bestuurlijk overleg met de CGR zult plannen.

4 Draagvlak politiek

Transparantie over geldstromen in de zorg en daarmee ook het TRZ staan

sterk in de belangstelling. Mevrouw Ploumen (PvdA) heeft hierover al enige

tijd een initiatiefwetsvoorstel in voorbereiding, waarin een TRZ wettelijk wordt

verplicht, onder verantwoordelijkheid van en in beheer bij de minister voor

MZS (de internetconsulatie van dit voorstel is geweest, maar het is nog niet

ingediend bij de Tweede Kamer). Er zijn verschillende redenen om op dit

moment van uw kant niet al te inhoudelijk in te gaan op de bevindingen uit

de evaluatie:

- Naar verwachting zal mevrouw Ploumen haar initiatiefvoorstel hoe dan

ook doorzetten, ongeacht (uw appreciatie van) de evaluatie. Het is uit dat

oogpunt verstandig uw kruit niet te vroeg te verschieten.

- De Minister voor MZS is, u bent, nu weliswaar politiek verantwoordelijk en

aanspreekbaar op het TRZ, maar het register berust op zelfregulering; u

stuurt het TRZ niet aan. De aanbevelingen zijn ook niet aan u gericht.
- Bij initiatiefvoorstellen wordt de desbetreffende vakminister pas geacht

zijn standpunt daarover kenbaar te maken na afstemming in de

Ministerraad, bij de mondelinge behandeling in de Kamer.

Om deze redenen is de bijgaande aanbiedingsbrief aan de Kamer overwegend

feitelijk van aard, en terughoudend met kwalificaties en beleidsvoornemens.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Het IVM en de CGR zullen niet actief in de openbaarheid treden als de

evaluatie wordt aangeboden aan de Kamer. Wel worden reacties voorbereid

voor het geval dat vragen worden gesteld.

6 Financiéle en personele gevolgen
nvt

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

nvt

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Afgestemd met IG].

9 Gevolgen administratieve lasten

nvt

10. Toezeggingen
Met deze brief komt u de toezegging na om de Tweede Kamer voor het eind

van het jaar de evaluatie van het TRZ toe te zenden. U kondigt aan een

bestuurlijk overleg over het TRZ te organiseren.
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11. Fraudetoets
__

nvt 1626133-199986-GMT
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Kenmerk

1345543-176683-GMT

Zaaknummer

176683

lline: 13 juni 2018 Bijlage(n)
1

Minister MZS

Afschrift aan

nota
Uw kenmerk

(ter beslissing) Reactie op initiatiefnota 'Big farma: niet gezond!' van de PvdA,

GroenlLinks en SP

1 Aanleiding voor deze nota

In het AO Geneesmiddelenbeleid van 22 november 2017 heeft u toegezegd
een reactie te sturen op de Initiatiefnota 'Big farma: niet gezond!’ van de

PvdA, GroenLinks en SP. Deze brief hangt sterk samen met de brief over de

uitwerking van de maatregelen uit het Regeerakkoord met betrekking tot de

genees- en hulpmiddelen (‘de regeerakkoordbrief’). U heeft de Kamer

toegezegd beide brieven uiterlijk 31 mei naar de Kamer te zenden.

De regeerakkoordbrief staat op dit moment gepland voor de ministerraad van

15 juni, waarna deze verzonden zal worden aan de Kamer. In dat geval dient

ook bijgevoegde brief (met uw reactie op de initiatiefnota) op 15 juni naar de

Kamer verzonden te worden.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

+ Wilt u bijgevoegde brief, met daarin uw reactie op de initiatiefnota

van de oppositie, parallel aan de regeerakkoordbrief, naar de Tweede

Kamer sturen?

+ Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 13 juni zodat eventuele

opmerkingen nog verwerkt kunnen worden ten behoeve van

verzending 15 juni.

3 Samenvatting en conclusies

In de initiatiefnota doen de PvdA, GroenLinks en de SP 68 voorstellen om,

zoals zij stellen, de macht van de farmaceutische industrie te doorbreken en

daarmee de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen te

waarborgen. In uw brief reageert u puntsgewijs op alle voorstellen. Zij

hebben deze voorstellen onder gebracht onder de volgende thema’s:
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1. Het doorbreken van de macht van de farmaceutische industrie, waarbij Kenmerk
voorstellen worden gedaan omtrent: 1345543-176683-GMT

— Het loskoppelen van ontwikkeling en in de handel brengen, inclusief

een nationaal fonds geneesmiddelenontwikkeling en een nationaal

fonds geneesmiddelenonderzoek
— Misbruik economische machtspositie
— Beinvloeding voorschrijven en gebruik
— Transparantieregister Zorg
— Octrooirecht

— Dwanglicenties
2. Toelating van geneesmiddelen, waarbij voorstellen worden gedaan

omtrent:

— Registratie
— Magistrale bereidingen
— Extra voorwaarden voor de sluis

3. Prijs en vergoeding van medicijnen, waarbij voorstellen worden gedaan
omtrent:

—  Aanscherpen Wgp
— GVS herberekening
— Off label gebruik
— Financiéle arrangementen
— Inkoopmacht
— Overhevelingen
— \Vergoeding dure geneesmiddelen

4. Gebruik van geneesmiddelen, waarbij voorstellen worden gedaan
omtrent:

—  Voorschrijfinformatie
— Gepast gebruik

Een deel van de maatregelen die de oppositie voorstelt in de initiatiefnota

sluiten aan bij uw eigen plannen zoals uitgewerkt in de regeerakkoordbrief

buiten verzoek

buiten verzoek

een deel zit het daar tussen in, bijvoorbeeld omdat het veld aan zet is, omdat

u dit nu nog niet gaat doen, of omdat u aan de slag gaat met een deel van

het voorstel.

Draagvlak politiek
De initiatiefnota is geschreven door de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en

SP.

De voorstellen van de oppositie die u niet overneemt en die het meest

gevoelig liggen zijn:
Het instellen van een nationaal fonds geneesmiddelenontwikkeling. In

buiten verzoek

Pagina 2 van 4

12108



12108

Directie Geneesmiddelen

en Medische Technologie

- Het instellen van een nationaals fonds geneesmiddelenonderzoek. In
Kenmerk

1345543-176683-GMT

buiten verzoek

- Transparantie over prijsonderhandelingen. In algemene termen is uw

buiten verzoek

Transparantieregister Zorg. In algemene termen is uw reactie dat u geen

aanleiding ziet om het transparantieregister verplicht te maken en dat de

zelfrequlering al een voldoende verplichtend karakter heeft, dat het

register eenmaal per jaar wordt gelipdate om administratieve lasten te

voorkomen en dat u aandacht blijft vragen voor de verdere verbetering
van de wijze van dataverzameling en een zo optimaal mogelijke

weergave.
- Aanscherpen Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). In algemene termen is

buiten verzoek

GVS herberekening. Uw reactie is dat u aan de slag gaat met een

modemnisering van het GVS, waarbij u voor de inhoud daarvan verwijst
naar de RA-brief.

Er staat een AQ Geneesmiddelenbeleid gepland op donderdag 21 juni (14:00-
17:00 uur) waarin zeer waarschijnlijk verder gesproken zal worden over de

brief met uw reactie op de initiatiefnota (en over de regeerakkoordbrief).

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

buiten verzoek

Financiéle en personele gevolgen
Niet van toepassing.

Waar gesproken wordt over projecten die door VWS worden gesubsidieerd
betreft dat lopende projecten waarvoor al financiéle dekking is.
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7 Juridische aspecten en haalbaarheid
: i’ Kenmerk

Niet van toepassing. 1345543-176683-GMT

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De brief is op specifieke onderdelen afgestemd met de directies: CZ, I, PZo,

WIZ en Z.

Daarnaast is de brief op specifieke onderdelen afgestemd met: de

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument en Markt (ACM),
de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IG] i.0.), instituut

voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Zorginstituut Nederland (ZiN).

De gehele brief is verder afgestemd met het ministerie van Economische

Zaken en Klimaat (EZK). Daarnaast is een conceptversie van de brief

vertrouwelijk toegezonden aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de

Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IG] i.0.) en het

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

9 Gevolgen administratieve lasten

Niet van toepassing.

10. Toezeggingen

buiten verzoek

11. Fraudetoets

- Niet van toepassing.
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Minister MZS Deadline: 10 juli 2021
Years

Ontworpen door

T

IEEEe minvws.nl

Datum

29 juni 2021

Kenmerk

NO a 1011275-GMT

Zaaknummer

(ter beslissing) Verhoging uurtarieven gunstbetoon Bijlagen

2

Paraaf directeur Paraaf DGCZ

1 Aanleiding voor deze nota

Medische beroepsbeoefenaren verlenen soms diensten aan commerciéle

partijen (bijv. bijscholingen of spreken op congressen). Dit is wettelijk

toegestaan gunstbetoon. De bezoldiging voor deze diensten is vastgelegd in

vaste uurtarieven. Deze tarieven worden door de sector zelf vastgesteld en

vastgelegd in hun gedragscodes. Dit is een zelfregulerend systeem.

Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en Stichting Gedragscode
Medische Hulpmiddelen (GMH) hebben een onafhankelijke adviescommissie

gevraagd of de huidige uurtarieven (uit 2012) kunnen worden herzien en

gevalideerd naar expertise. Het adviesrapport is afgerond en naar VWS

gestuurd (zij bijlage). CGR en GMH vragen of VWS bezwaren heeft bij een

nieuwe indexering van uurtarieven en willen afspraken maken over een

redelijke termijn voor de invoering van de geindexeerde tarieven. Het heeft

de voorkeur van de GMH en GCR de geindexeerde uurtarieven per 1 januari
2022 te laten ingaan en dit zo spoedig mogelijk bekend te maken, zodat de

veldpartijen daar bij het vastleggen van afspraken over dienstverlening in

2022 vast rekening mee kunnen houden. VWS gaat hier formeel niet over,

maar de beleidsregels rond het verbod op gunstbetoon (Geneesmiddelenwet
en de Wet op de Medische Hulpmiddelen) verwijzen in algemene zin wel naar

de gedragscodes waarin de uurtarieven staan. En de IG] gebruikt deze

uurtarieven, in haar handhavingstaak. Het opvolgen van het advies over de

indexering betekent dat alle medisch beroepsbeoefenaren een hogere

vergoeding zullen krijgen (zie onderstaande tabel 1).

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

We adviseren u akkoord te gaan met de insteek dat VWS geen bezwaar

maakt tegen de indexering, met uitzondering van het tandarts-tarief, omdat

dit tarief niet conform OVA-ruimte is (zie onder 3 voor uitleg). Indien

akkoord, dan zal dit gecommuniceerd worden in het bestuurlijk overleg met

de CGR, GMH en de IG] van 12 juli.
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Tabel 1. Vastgestelde tarieven 2012 en geindexeerde tarieven 2021

Dagelijkse functie zorgprofessional Uurtarief (€) Uurtariefna indexatie (€)

Gespecialiseerd verplesgkundige / verpleegkundig 75 93

specialist / physician assistant

Verloskundige 75 93

Tandarts 85 123

Apotheker 100 123

Huisarts 100 123

Ziekenhuisapotheker 140 173 De beleidsregels

Medisch specialist 140 173 hoeven niet te

Hoogleraar 200 247
worden

aangepast.

We zullen de Kamer informeren na het zomerreces, nadat het Bestuurlijk

overleg met de CGR en GMH heeft plaatsgevonden.

3 Samenvatting en conclusies

In de Geneesmiddelenwet (Gnm-Wet) en in de Wet op de Medische

Hulpmiddelen (Wmh) is het verbod op gunstbetoon opgenomen. In de

beleidsregels van deze wetten zijn de vier uitzonderingen op het verbod op

gunstbetoon uiteengezet; 1. honorering dienstverlening, 2. korting/bonus op

inkoop, 3. geven/ontvangen geschenken en 4. genieten van gastvrijheid.
Onderaan deze nota is in een bijlage het onderwerp gunstbetoon schematisch

weergegeven.

In de beleidsregels wordt de uitzondering '1. honorering dienstverlening’
omschreven als; ‘het aanbieden of aannemen van geld of op geld
waardeerbare diensten of goederen met een tegenprestatie door de

beroepsbeoefenaar™. oorbeelden hiervan zijn; het spreken door een

medisch specialist op een internationaal congres over het werken met een

bepaald type medisch hulpmiddel; het verrichten van medisch

wetenschappelijk onderzoek; of het zitting nemen in een adviesraad door een

arts bij een farmaceutisch bedrijf.
In de beleidsregels staat, dat de dienstverlening schriftelijk vastgelegd dient

te worden en hierbij wordt voor de vaststelling van een redelijk uurtarief

verwezen naar de gedragscodes van de CGR en de GMH. De IG] houdt

toezicht op deze dienstverlening. De IG] kan contracten van bedrijven

opvragen en houdt hierbij de tarieven van de CGR en GMH aan als richtlijn
voor de maximale beloning.

De huidige uurtarieven dateren uit 2012. Vanwege de stijging van (on)kosten was

de vraag vanuit het veld aan de CGR en de GMH om de uurtarieven te herzien. In

het adviesrapport wordt geadviseerd de huidige uurtarieven jaarlijks te indexeren

op basis van de NZa-index (OVA-ruimte?) voor personele kosten, zoals weergeven

in tabel 1. In het adviesrapport heeft de indexatie geresulteerd in onderstaande

uurtarieven. Dit is een eenmalige indexatie t.o.v. 2012. Het adviesrapport
adviseert de zelfregulerende partijen CGR en GMH de tarieven jaarlijks te

indexeren volgens de OVA-ruimte. Naast tabel 1 vindt u de percentuele stijging
van het uurtarief per beroepsgroep.

De indexatie voor het beroep van tandarts wijkt af. VWS zal tijdens het

bestuurlijk overleg vragen om de indexering voor tandartsen evenredig toe te

passen aan de hand van de OVA-ruimte. Volgens het berekeningsmodel

(zoals gebruikt in het adviesrapport) komt dat neer op een uurtarief van

afgerond €105.

!

Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018
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Tabel 1. Vastgestelde tarieven 2012 en geindexeerde tarieven 2021

Dagelijksefunctie zorgprofessional Uurtarief(€) Uurtariefna indexatie (€)

Gespecialiseerd verpleegkundige / verpleegkundig 75 93

2:| specialist / physician assistant

Verloskundige 75 93

2:[Tandarts 85 123

4.| Apotheker 100 123
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Ziekenhuisapotheker 140 173
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Medisch specialist 140 173
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Tabel 1 uit Adviesrapport Commissie redelijke beloning zorgprofessionals, april 2021 Team A

Naast het verhogen van de uurtarieven was de vraag van uit het veld om de kenmerk

inschaling van expertise anders te valideren dan de huidige wijze. De huidige  1011275-GMT

wijze kent een eendimensionale inschaling van 8 beroepskwalificaties. In het

adviesrapport (bijlage) is een voorstel gedaan hoe expertise ingeschaald kan

worden, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit aan

(zorg)beroepen, het type dienstverlening en (wetenschappelijke) kennis en

kunde van de zorgprofessional. Over deze aanvullende manier van honorering
en de uitvoering daarvan hebben de CGR en GMH nog geen overeenstemming
bereikt. Het is belangrijk dat inschaling valide en transparant kan, zodat de

inspectie hierop kan toezien. Dit is een verantwoordelijkheid van de CGR en

de GMH. Op dit moment ligt dus alleen de vraag voor of VWS bezwaren heeft

bij de indexering van de uurtarieven.

4 Draagvlak politiek
Het betalen van (medisch) beroepsbeoefenaren door de farmaceutische e/o

medisch hulpmiddelen industrie is een politiek gevoelig onderwerp.
Mevrouw Ploumen (PvdA) heeft een initiatiefwetsvoorstel ‘Wet

Transparantieregister Zorg’ ingediend. De behandeling zal naar verwachting
dit najaar plaatsvinden. Dit initiatiefvoorstel verlangt zichtbaarheid van alle

financiéle relaties (ook honorering dienstverlening) in een overheidsregister.

Op dit moment is een groot gedeelte van de financiéle relaties al publiekelijk
zichtbaar in een register, dat beheerd wordt door CGR en GMH. De

achterliggende gedachte van de initiatiefwet is dat meer transparantie over

financiéle relaties tussen bedrijven en zorg(professionals) nodig is. De

indexering van de huidige uurtarieven over (toegestane) financiéle relaties,

leidt niet tot meer of minder transparantie. Het feit dat de bezoldiging hoger

wordt, zou door mevrouw Ploumen e.a. wel gezien kunnen worden als het

aantrekkelijker maken van dienstverlening aan commerciéle bedrijven door

bijvoorbeeld artsen, met het risico op meer oneigenlijke beinvlioeding. De

aandacht van de Tweede Kamer voor transparantie over financiéle relaties,

geeft aanleiding om de Tweede Kamer actief te informeren over de

indexering.
De indexatie van uurtarieven uit 2012 op basis van de NZa-index (OVA-

ruimte?) voor personele kosten is uitlegbaar. De (on)kosten zijn de afgelopen
10 jaar gestegen en het percentage OVA-ruimte is bedoeld om zorgberoepen
een handvat te geven, wat percentueel redelijk is om te stijgen.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De media heeft in het verleden veel aandacht geschonken aan financiéle

relaties van zorgprofessionals met bedrijven. De CGR en de GMH zullen dit

adviesrapport openbaar maken wanneer VWS geen bezwaar maakt.

De verwachting is, dat er media-aandacht voor het adviesrapport kan gaan

komen. Dit in relatie tot het ingediende initiatiefwetsvoorstel van mevrouw

Ploumen en dat betalingen door de industrie aan zorgprofessionals politiek en

maatschappelijk gevoelig liggen. De strekking van de aandacht kan zijn dat

een hogere bezoldiging het aantrekkelijker maakt om samen te werken als

voorschrijver met de industrie. Mogelijk kan deze samenwerking leiden tot

het beinvloeden van een arts of verpleegkundige door bedrijven om bepaalde

producten juist te gebruiken. Oneigenlijke beinvioeding is ongewenst. De

inspectie houdt toezicht op financiéle relaties tussen zorg en industrie, dit

3

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling
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voorkomt perverse financiéle prikkels. De uurtarieven, vastgesteld door de Team A

zelfregulering, zijn bedoeld om gemaakte kosten proportioneel te dekken. Een

groot deel van de financiéle relaties tussen zorg en industrie moeten worden  kenmerk

gemeld in het Transparantieregister Zorg. Hierdoor zijn de financiéle relaties 1011275-GMT

tussen zorg en industrie niet alleen voor de inspectie, maar ook voor het

publiek transparant.

Door de te verwachten media-aandacht zal VWS daarom in het aanstaande

bestuurlijk overleg bij de CGR en GMH aangeven, dat het persbericht
helderheid moet geven over de implementatie van het adviesrapport. Waarbij
de CGR en GMH hebben aangegeven dat de uitwerking van het onderdeel

‘inschaling naar expertise” uit het adviesrapport nog moet plaatsvinden en in

de komende periode nader besproken wordt binnen de respectievelijke
besturen alvorens deze eenduidig geimplementeerd kunnen worden in de

gedragscodes. De CGR en GMH geven aan hier ook graag over van gedachten
te wisselen met VWS.

6 Financiéle en personele gevolgen
N.v.t.

7 Juridische aspecten haalbaarheid

De indexatie van de uurtarieven heeft geen invloed op de huidige wetgeving en

beleidsregels voor het verbod op gunstbetoon. De beleidsregels hoeven niet

worden aangepast, omdat de bedragen van de uurtarieven hier niet zijn

opgenomen. De beleidsregels verwijzen naar de toelichting in de

gedragscodes van de CGR en de GMH, hierin staan de maximum bedragen als

uurtarief (zoals in tabel 1) vermeld.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De inspectie is op de hoogte van de inhoud van deze nota.

9 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10 Toezeggingen
N.v.t.

11

12

Fraudetoets

N.v.t.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
N.v.t.

5.1.2e

5.1.2e
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Bij lage Team A

Toelichting op het verbod op gunstbetoon en het huidige transparantieregister via

zelfregulering. Kenmerk

ei
1011275-GMT

Wettelijke kaders

In de Geneesmiddelenwet en Wet op de Medische Hulpmiddelen is het verbod op

gunstbetoon opgenomen. Er zijn vier uitzonderingen waarbij financiéle relaties

tussen bedrijven en zorgprofessionals/instellingen of patiéntenorganisaties wel

toegestaan zijn; bijvoorbeeld een onkostenvergoeding voor het spreken op een

congres. Ook is het toegestaan om als voorschrijver reclame over geneesmiddelen
te ontvangen. De uitzonderingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels. De IG]

houdt hier toezicht op.

Gunstbetoon is het door een leverancier in het vooruitzicht stellen,

aanbieden of toekennen van geld of op geld waardeerbare diensten of

goederen aan een natuurlijke persoon die betrokken is bij de toepassing

van een medisch hulpmiddel of aan een instelling of zorgverzekeraar met

het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen.

Zelfregulering
Om de wet en beleidsregels juist toe te passen heeft het veld (bedrijven en

zorgkoepels) striktere duiding van de regels opgesteld in gedragscodes.

Wetgev > Beleidsre » gedragscode
ing gels Ss

De gedragscodes worden beheerd door St. Code Geneesmiddelreclame (CGR) en

St. Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Dit zijn de instanties die de

zelfregulering organiseren en uitvoeren. De CGR en GMH hebben regulier overleg
met de inspectie; bij overtreding van de gedragscodes informeren zij in

voorkomende gevallen de IG].

Aangesloten bij de CGR zijn de koepelorganisaties van fabrikanten, alle

ziekenhuizen, artsen, apothekers, verpleegkundigen en physician assistents. Bij de

GMH zijn zowel leveranciers en bedrijven van de medische hulpmiddelen
aangesloten, als ook koepelorganisaties van ziekenhuizen, artsen,

verpleegkundigen en audiciéns.

Schematisch overzicht huidige wettelijk kaders en de zelfregulering:

Wettelijk kader gunstbetoon
Inhoud wet: Uitzondering op verbod op Verantwoordelijk:

gunstbetoon in wet en beleidsregels:
Geneesmiddelen- Verbod op 1. honorering dienstverlening
wet gunstbetoon 2. verlenen en genieten gastvrijheid VWS, Toezicht:

& beleidsregels 3. geven en ontvangen geschenken IG]

4. kortingen en bonussen

Wet op Verbod op 1. vergoeding dienstverlening
Medische gunstbetoon 2. vergoeding deelnamekosten VWS, Toezicht:

Hulpmiddelen & beleidsregels 3. aanbieden geschenken IG]

4. kortingen en bonussen
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Uitwerking beleidsregels in gedragscodes

Zelfregulering door de CGR, GMH

Kenmerk

1011275-GMT

Stichting: Stelt op:

Code gedragscode voor relaties tussen

Geneesmiddelen farmaceutische bedrijven en

Reclame (CGR)  zorgprofessionals/zorginstellingen/

patiéntenorganisaties

Gedragscode gedragscode voor relaties tussen

Medische medische hulpmiddel bedrijven en

Hulpmiddelen zorgprofessionals/zorginstellingen/

(GMH) patiéntenorganisaties

In gedragscodes is het

maximum uurtarief voor

dienstverlening door een

(medisch)

beroepsbeoefenaar

vastgesteld. Beleidsregels

verwijzen hiemaar. De IG]

hanteert deze bedragen bij
het toezicht.
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To: EEIRER FI @minvws.nl]
Cc: CARLIN SERIA FL A) min vws.ni]
From: LEE. van (EARLY)

Sent: Thur 11/29/2018 1:11:08 PM

Subject: RE: Nota ter informatie Notaoverleg 10 december

Received: Thur 11/29/2018 1:11:09 PM

Concept Spreektekst Nota-overleg MvR.docx

Nota ter informatie Notaoverleg 10 december (003) MvR.docx

Hierbij alvast mijn wijzigingen op deze stukken.

Verzonden: donderdag 29 november 2018 13:21

Aan: ) SEE @minvws.nl>
CC: @ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Nota ter informatie Notaoverleg 10 december

|siz}
Hierbij de spreektekst en nota inclusief de opmerkingen van El. De Q&A's zitten al in je inbox.

Verzonden: woensdag 28 november 2018 20:11

Aan: [ESETESESHIESEDN© minvws >;[ESECHIN)SEREDN© minvws.ni>
Onderwerp: Nota ter informatie Notaoverleg 10 december

Prima nota! Zie nog enkele aanvullingen en suggesties,

12113



12118

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie

Minister MZS

Ontworpen door

51.2e

M 5.1.2e

BEeninvwsn

M

NO a EEE: ninvws.nl

yoy
Datum

(ter voorbereiding van een overleg) 1 november 2019

Betreft AO Geneesmiddelenbeleid

Vergaderdatum en -tijd 6 november 2019 14:00 - 17:00

Vergaderplaats Tweede Kamer

Paraaf DGCZ

1 Aanleiding en doel overleg
In aanloop naar de AO Geneesmiddelenbeleid op woensdag 6 november 2019,

14.00-17.00 - ontvangt u hierbij het voorbereidingsdossier. Er zijn twee

voorbesprekingen gepland:

« Maandag 4 november 2019, 11:00-12:30, ruimte A 05.43

= Woensdag 6 november, 09:45-11:30, ruimte A 05.43

In het dossier (bijlage 1) vindt u factsheets, Q&A's en/of spreeklijnen op de meest

prominente en actuele thema’s. Voor sommige thema’s is gekozen om een

uitgebreide factsheet aan te leveren, voor andere thema’s is gekozen om slechts

gerichte QA’s of spreeklijnen aan te leveren. Deze keuze is gemaakt op basis van

de complexiteit van de thema’s, de (politieke) aandacht voor de betreffende

thema’s en de ontwikkelingen sinds het vorige AQ. Desgewenst kan nog extra

informatie in de vorm van factsheets worden toegevoegd aan het dossier. De

thema’s zijn:

Medicatiebeoordelingen

Transparantieregister

1. Geneesmiddelentekorten

2. Recente terugroepacties i.v.m. verontreiniging met nitrosaminen

3. Verantwoord Wisselen van geneesmiddelen
4. Verspilling
5. Onderling uitwisselen geneesmiddelen door apothekers
6. Opioiden
Z.

8.
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9. Toekomstbestendigheid werkwijze ZIN

10. Voorwaardelijke toelating geneesmiddelen
11. Toegang geneesmiddelen (doorlooptijden sluis, longkanker)
12. Transparantie prijs
13. PrEP

14. Casuistiek (spreeklijnen):

“Te
moap
oo

Priadel

Paracetamol, vitaminen en mineralen

Vitamine D

Spinraza
CDCA

Zolgensma
CART

Taperingstrips

Fampyra

Verder bevat het dossier:

een algemene spreektekst waarmee u in kunt gaan op de ex durante

beleidsevaluatie van de geneesmiddelenvisie; u kondigt hierin ook een

visiebrief aan in het voorjaar (een soort midtermreview van de

geneesmiddelenvisie);
een lijst met Kamerstukken sinds het vorige AO Geneesmiddelenbeleid (6

juni 2019);
een overzicht van de stand van zaken van de toezeggingen die zijn

gedaan tijdens het vorige AO Geneesmiddelenbeleid (6 juni 2019) en de

moties die zijn aangenomen tijdens het vorige VAO Geneesmiddelenbeleid

(18 juni 2019).

Naast bovengenoemde thema’s bereiden wij op basis van de convocatie (zie

bijlage 2) en actualiteiten een uitgebreider dossier voor, dat wij ‘onder de arm’

meenemen naar het AO. Dit extra dossier bevat in ieder geval de onderwerpen:

Dwanglicenties
Magistrale bereidingen
SOMO/WEMOS-rapport
Maatschappelijk Verantwoord Licenseren

Vervalsingen
Brexit

Gentherapie en ggo-regelgeving
Wet geneesmiddelenprijzen (WGP)
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
Platform Inkoopkracht

Integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid

en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen (IPAM)
Biosimilars

Biomarkers en Hartwig Foundation

Overhevelingen
Verpakkingen
Pallas

Medicinale Cannabis

Casuistiek: Lutathera

Aanschaf pokkenvaccin Imvanex

2 Deelnemers en proces AO
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Aan tafel wordt u in eerste instantie ondersteund door IEEE
(directeur GMT), (MT-lid GMT), (MT-lid GMT)
en een of twee beleidsmedewerkers. Verdere ondersteuning vindt plaats
vanuit een ambtenarenkamer (Marcus Bakkerkamer). Mogelijk schuiven er

nog extra beleidsmedewerkers aan tijdens de schorsing o.b.v. de vragen in de

eerste termijn, t.b.v. de beantwoording in de tweede termijn.

3 Te bespreken punten vooroverleg
Dossier

Insteek evt. spreekteksten (algemeen en per thema)
Eventuele actualiteiten/input (veld)partijen
Proces aan tafel
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister MZS

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft Inontvangstname gedragscode VIG

vergaderdatum en -tijd 24 januari 2020 9:30 - 10:00 uur

Vergadeiplants Ministerskamer

Paraaf directeur Paraaf DGCZ

1 Aanleiding en doel overleg
De Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) heeft een gedragscode

opgesteld waaraan de leden van de VIG zich committeren en heeft een

codecommissie ingesteld die het gedrag van de leden moet toetsten.

De VIG wil u de code aanbieden en dit gebaar aangrijpen om de code

publicitair uit te dragen.

De bijeenkomst is een ‘koffiemoment’ met de codecommissie. Na een kort

informeel rondje neemt u de code in ontvangst en wordt een foto gemaakt.

2 Deelnemers overleg
Namens de VIG:

voorzitter van het adviescollege

BEEF. id van het adviescollege

Namens GMT:

- IEEE.

3 Te bespreken punten

IEEE. id van het adviescollege (internist-oncoloog, onder

meer directielid Hartwig foundation, bestuurder DICA).

Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie

Ontworpen door

5.1.2e

,

:

EEE@ minvws.nl

Datum

20 januari 2020

Kenmerk

1639696-201095-GMT

Zaaknummer

201095
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- Waardering voor de code uitspreken; maar wel met teleurstelling over het

algemene karakter.

- Duidelijk maken dat de code iets van de sector zelf is en u zich er niet aan

wilt verbinden.

- Het gemis van een echt scherpe code en duidelijke normatieve kaders

aanstippen.
- Vragen naar motivatie voor deelname aan codecommissie aan de leden

- Hoop uitspreken dat de commissie door kritisch te zijn en de eigen

uitspraken de code ontwikkelt tot een instrument dat ook echt een

verandering teweegbrengt.

Kenmerk

1639696-201095-GMT

4 Advies en toelichting

De code - inhoudelijk

De code is heel globaal van aard en rept nauwelijks tot niet over de thema’s

waarover het echt gaat als er een appel wordt gedaan op de

maatschappelijke verantwoordelijkheid van de industrie, of als zich excessen

voordoen.

De code kent 4 thema’s:

1. Integriteit
Het gaat hierbij onder meer om de volgende bepalingen:
- Ons gedrag is open, betrouwbaar en verantwoord

- Kwalitatief hoogwaardige informatie voor patiénten en stakeholders

- Wij behartigen belangen met eerlijke en betrouwbare informatie

- Wij onthouden ons van ongewenste beinvloeding
- Wij beschikken over compliance programma’s.

2. Transparantie
De code doelt hierbij alleen op zaken die al staande praktijk zijn of wettelijk

verplicht, zoals:

- Informatie over veiligheid
- Registreren van klinische studies in openbaar register
- Inzicht in financiéle relaties met behandelaren via het

Transparantieregister.

De code zegt niets over andere vormen van transparantie, zoals inzicht in

prijsopbouw, in publiek aandeel in R&D investeringen, of transparantie over

prijzen in de verschillende landen.

3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Daarbij gaat het onder meer om zaken als:

- Bij tekorten tijdig melden aan het meldpunt geneesmiddelentekorten
- Toezien op goede arbeidsomstandigheden en inzet op milieu

- Faciliteren van goede doelen

- Constante dialoog over de invulling van het maatschappelijk beleid

- Geen melding van aandeel in (financiéle) duurzaamheid en

toegankelijkheid van zorg.

4, Kwaliteit
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Dat omvat bepalingen rond onder meer:

- Het centraal stellen van de patiént
5. Het betrekken van patientorganisaties bij de verbetering van producten

en dienstverlening.

Kenmerk

1639696-201095-GMT

De code hanteert algemene invulling van normen: integriteit,

verantwoord gedrag en eerlijke lobby. Maar biedt geen normen voor

gedragingen rond bijvoorbeeld prijsvorming en ander (ongewenst gedrag),
dat juist voor u van groot belang is.

Handhaving vindt plaats door het adviescollege, waarbij men jaarlijks

verslag doet, met daarin een beschrijving van de bevindingen over de

naleving van de Code, van de adviesoordelen die zijn gegeven, van de

adviezen over de verdere ontwikkeling van de Code en een verantwoording
van de uitvoering van de taken van het college in het voorafgaande jaar. Het

jaarverslag wordt uitgebracht aan de algemene ledenvergadering van de

Vereniging en zal worden gepubliceerd.
De uitspraken van het adviescollege vinden zonder namen en rugnummers

plaats!

Spreekpunten
6. Het is van groot belang dat bedrijven hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid nemen als het gaat om betaalbaarheid en

duurzaamheid van ons zorgsysteem op lange termijn.
7. Het is goed dat de sector zich heeft voorgenomen kritisch te willen zijn op

het eigen handelen.

8. Door een adviescommissie in te stellen die achter de voordeur van

fabrikanten mag kijken.
9. Qok verdient het een compliment dat de leden van de VIG hebben

gekozen voor een commissie van naam en faam.

10. Mensen met een kritische, zelfstandige houding, maar ook met een

onafhankelijke reputatie die zij hoog te houden hebben.

11. Zoals eerder ook aan de Kamer is gemeld, bent u voorstander van

zelfregulering, maar vindt ook dat het geen papieren tijger moet zijn.
12. Daarnaast is een gedragscode ook echt iets van de sector zelf.

13. Als minister zult u zich echter altijd een eigen blijven vormen van het

gedrag en de misstanden in de sector.

14. De code zoals die er ligt is nog algemeen en bevat weinig echte

vernieuwende en krachtige elementen.

15. U mist ook een echt normatief kader, waaraan de commissie misstanden

in de sector kan toetsen: Wanneer is iets een buitensporige prijs? Of

misbruik van de positie van een fabrikant?

16. Ook is het jammer dat het oordeel en de overwegingen van de commissie

over vermeende individuele misstanden nooit openbaar zijn.
17. Een algemene terugblik over het jaar (deden bedrijven het goed?) is wat

u betreft erg vaag.

18. Een grote onzekerheid is en blijft het feit dat alleen VIG-leden gebonden

zijn aan de code, maar dat de ‘cowboys’ lang niet altijd lid zijn.
19. En zelfs niet alle grote bedrijven, zoals Novo Nordisk.

20. Voor hen geldt de code niet.

21. Sterker nog: de VIG kan haar ongenoegen over gedrag van niet-leden

niet uiten, omdat daarop mogelijk juridische stappen kunnen volgen.
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22. De opdracht aan de codecommissie: Wees onafhankelijk, wees kritisch en

durf een straf normatief kader te ontwikkelen met uw uitspraken. Zorg
ervoor dat de code ook echt leidt tot verantwoord gedrag en waar leden

uit de bocht vliegen, een echte vangrail vormt.

Politiek

De Tweede Kamer heeft u regelmatig gevraagd naar uw mening over de

code. Men is met name benieuwd of de code een hoog 'Slager keurt eigen
vlees’ gehalte heeft en de minister, door zich te binden aan een dergelijke

code, zijn handen bindt aan de uitspraken van een commissie.

5.1.2e

Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie

Kenmerk

1639696-201095-GMT
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Ministerie van Volksgezondheic
Welzijn en Sport

°atum document

Kenmerk

1599976-197458-GMT

i.

Deadline: 25-10-2019 Siflage(n)

Minister voor MZS 1

(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft Overleg Initiatiefwetsvoorstel Transparantieregister Zorg

Vergaderdatum en tijd

Maandag 28 oktober 2019, 8. 30 - 9. 30 uur

vergaderplaats Kamer Minister MZS

Paraaf directeur

1 Aanleiding en doel overleg

Op verzoek van de minister verkenning alternatieve mogelijkheden voor

Initiatiefwetsvoorstel Transparantieregister Zorg.

2 Deelnemers overleg
De Directie GMT:

wiz:

De 163: en

3 Te bespreken punten

Welke alternatieve mogelijkheden zijn er voor het Initiatiefwetsvoorstel

Transparantieregister Zorg (Initiatiefnemer het lid Ploumen (PvdA).

4 Advies en toelichting
In bijgevoegde notitie (bijlagen) zijn twee andere mogelijkheden (varianten)
met daarbij behorende gevolgen uitgewerkt.
Advies: variant 2 is naar verwachting de variant die het meeste kans van

slagen heeft.

De notitie is afgestemd de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
en met WIZ.
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Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
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Medische Technologie

Ontworpen door

5.1.2e

.. . . 7 (IEEE
Ministerie van Volksgezondhei, : 3)EEE
Welzijn en Sport IEEE cminvws.nl

Datum document

22 januari 2019

Kenmerk

Minister MZS Deadline: 25-01-2019
1467750-185933-GMT

Bijlage(n)
x

nota
(ter voorbereiding van een overleg)

Betreft Overleg Stichitng GMH over Transparantieregister Zorg
en gunstbetoon

vergaderdatum en tijd Dinsdag 29 januari 2019 van 12 uur

=12.30 uur

Vergaderplaats - Ministerie van VWS, Kamer minister MZS

Paraaf directeur GMT

1 Aanleiding en doel overleg

Berichtgeving in de media en Kamervragen over de invloed van leveranciers

van medische hulpmiddelen op het voorschrijven door artsen en medisch

specialisten.

2 Deelnemers overleg
Namens VWS:

Minister voor MZS, en

(beleidsmedewerker)

Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (Stichting GMH):

(voorzitter Stichting GMH) en (secretaris

Stichting GMH).

3 Te bespreken punten
-  Berichtgeving Follow The Money (FTM) over geheime contracten tussen

medische hulpmiddelenleveranciers en artsen;
- Transparantieregister Zorg (Transparantieregister) op basis van

zelfregulering;
-  Ervaringen van de Stichting GMH met het wettelijk verbod op

gunstbetoon. Ervaren problemen door de Stichting GMH.

4 Advies en toelichting
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De Stichting GMH is een onafhankelijke stichting die sinds 2012 de Medische Technologie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen uitvoert (zelfregulering). In de

gedragscode zijn regels gesteld aan financiéle relaties tussen artsen en

leveranciers van medische hulpmiddelen om ongewenste beinvioeding te

voorkomen. De Nederlandse gedragscode is mede gebaseerd op een

Europese gedragscode. De ontwikkelingen van dergelijke codes in de

MedTech industrie is sinds een aantal jaren in ontwikkeling en is veel later op

gang gekomen dan bijvoorbeeld bij geneesmiddelen. Onderdeel van de code

in Nederland is de openbaarmaking van (bepaalde) financiéle relaties tussen

artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen in het

Transparantieregister (dit is ook een initiatief van de zelfregulering maar tot

stand gekomen met steun van VWS).
Daarnaast geldt sinds 1 januari 2018 het wettelijk verbod op gunstbetoon
voor deze sector. Dit verbod geldt al langer in de geneesmiddelensector.

Kenmerk

1467750-185993-GMT

De afgelopen maanden is er negatieve berichtgeving over de ‘druk’ van de

medische hulpmiddelensector op artsen (teveel marketing en financiéle

banden onderling) en over het Transparantieregister (vrijblijvendheid

register).
U heeft de Directie GMT laten weten dat u een gesprek wenst met de

Stichting GMH. Voor dit gesprek zijn de volgende actuele onderwerpen van

belang:

1. Online berichtgeving van FTM (13 december 2018) ‘verborgen
deals van topartsen met de hulpmiddelenindustrie’.

Toelichting
FTM heeft via een WOB-verzoek 50 consultancycontracten van UMC's

onderzocht. FTM stelt in het bericht dat er honderden geheime

consultancycontracten zijn tussen artsen van UMC's en leveranciers van

medische hulpmiddelen. Deze contracten bevatten geheimhoudingsclausules
en geen van deze 50 contracten staan vermeld in het Transparantieregister

(dit is in strijd met de gedragscode). Ook zouden ziekenhuizen niet op de

hoogte zijn van deze contracten.

(bericht FTM: https://www.ftm.nl/artikelen/verborgen-deals-medische-

hulpmiddelen?share=1&utm source=Follow%20the%20Money&utm campaig

n=84a8f56ece-

EMAIL CAMPAIGN 2018 12 12 06 54&utm medium=email&utm term=0 4

571d2c3f6-84a8f56ece-241193465)

De Stichting GMH heeft op haar website een reactie geplaatst (20 december

2018) naar aanleiding van het artikel van FTM. Hierin stelt de Stichting GMH

dat als de berichtgeving door FTM juist is, dat dit verontrustend is. De

Stichting GMH gaat de berichtgeving van FTM nader onderzoeken en zo nodig

maatregelen nemen om naleving van de code te bevorderen.(bericht GMH:

http ://www.gmh.nu/index.php?option=com content&view=article&id=178:ge

dragscode-medische-hulpmiddelen-integriteit-en-patientbelang-staan-

voorop&catid=39&Itemid=264).

Dhr. Van Gerven (SP) heeft Kamervragen gesteld over de FTM-berichtgeving.
De antwoorden op de Kamervragen zijn 21 januari j.I. naar de Tweede Kamer

verzonden. Deze treft u bij deze nota aan (bijlage).
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Advies: in het gesprek kunt u vragen om een nadere toelichting door de Medische Technologie

Stichting GMH op het artikel van FTM en de nadere stappen die Stichting GMH

gaat zetten om er ook voor te zorgen dat het Transparantieregister alle

gegevens bevat die daarin vermeld zouden moeten zijn.
Kenmerk

1467750-185993-GMT

2. Transparantieregister Zorg op basis van zelfregulering

Toelichting
In het Transparantieregister worden bepaalde financiéle relaties tussen artsen

en leveranciers van medische hulpmiddelen vermeld. De basis voor opgave in

het register ligt in de gedragscode die koepelorganisaties van artsen en

leveranciers van medische hulpmiddelen hebben ondertekend.

De laatste tijd is er veel kritiek op het Transparantieregister van de kant van

de Tweede Kamer (Kamervragen Ploumen/ Initiatiefnota Big Farma) en in de

media. Opgave en vermelding in het register zou te vrijblijvend zijn; een

wettelijke verplichting ontbreekt. Toezicht door de Stichting GMH (op basis

van klachten) is niet toereikend. Ploumen (PvdA) heeft laten blijken met een

initiatiefwetsvoorstel over het Transparantieregister te willen komen.

Opgave in het register is gefaseerd ingevoerd: per 1 januari 2017 zijn een

eerste tranche medische hulpmiddelen in het register opgenomen en in 2018

zijn voor de eerste keer alle leveranciers van medische hulpmiddelen

gehouden opgave te doen in het register. Dit is ook de belangrijkste reden

waarom deze sector geen onderdeel uitmaakt van de eerste evaluatie van het

Transparantieregister. Sinds 1 januari 2018 geldt voor de minister voor MZS

een jaarlijkse wettelijke verplichting om de werking en de effecten van het

register te evalueren en naar de Tweede Kamer te zenden (op basis van een

aangenomen motie van Mw. Ellemeet (GL)). Op dit moment de loopt de

aanbestedingsprocedure voor de eerste evaluatie van het register.

Advies: in het gesprek kunt u vragen naar de wijze waarop de Stichting GMH

toezicht houdt op het Transparantieregister.

3. Ervaringen van de Stichting GMH met het wettelijk verbod op

gunstbetoon
4.

Toelichting
Sinds 1 januari 2018 geldt er een wettelijk verbod op gunstbetoon voor de

medische hulpmiddelensector met wettelijke voorwaarden voor uitzondering

op het verbod. We zijn nu precies één jaar verder. U heeft eerder aangegeven

dat u benieuwd bent naar de bevindingen/ ervaringen van de Stichting GMH

met dit verbod in de praktijk. Is het verbod voldoende duidelijk? Wordt het in

de praktijk nageleefd? Etc.

De Stichting GMH heeft bij VWS begin dit jaar aangedrongen op wijziging van

de nieuwe beleidsregels in verband met de voorwaarden voor het vergoeden
van reiskosten door leveranciers van medische hulpmiddelen: deze zouden

niet-toereikend zijn en in strijd met het Europese recht. In reactie op de

wijziging van de beleidsregels op dit punt, heeft u laten weten dat u ‘niet veel

voelt’ voor deze wijziging en daarmee de wijziging van de beleidsregels op dit

onderdeel afgewezen.
De Stichting GMH zal dit punt mogelijk opnieuw bij u ter sprake brengen in dit

overleg.
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Medische Technologie

Ontworpen door

CEE)

+IEE

Ministerie van Volksgezondheic
Welzijn en Sport Datum

14 november 2018

Kenmerk

1443043-183703-GMT

Zaaknummer

183703

minister voor MZS Deadline: 23-11-2018 Bijlage(n)

nota

(ter beslissing) omkoping van artsen door een bedrijf voor medische

hulpmiddelen

dGMT DGCZ

De beantwoording van de Kamervragen dient uiterlijk 23 november 2018

naar de Tweede Kamer te worden gezonden.

1 Aanleiding voor deze nota

Er zijn Kamervragen gesteld aan het lid Ploumen (PvdA) over omkoping van

artsen door een medische bedrijf in medische hulpmiddelen.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Ik adviseer u in te stemmen met de concept-antwoorden op de vragen van

het lid Ploumen.

3 Samenvatting en conclusies

Het lid Ploumen (PvdA) heeft de laatste maanden meerdere Kamervragen

gesteld over het Transparantieregister Zorg. Ook in deze zaak waarbij de

FIOD een bedrijf in medische hulpmiddelen heeft bezocht en een

strafrechtelijk onderzoek is gestart, stelt Ploumen vragen over het

Transparantieregister Zorg. Een deel van de antwoorden liggen op het terrein

van de Minister van Veiligheid en Justitie, die tegelijkertijd wordt gevraagd in

te stemmen met de concept-antwoorden.
De vragen over het Transparantieregister Zorg liggen op uw terrein.

4 Draagvlak politiek
Met name de PvdA (lid Ploumen) heeft de laatste maanden kritische

Kamervragen gesteld over het Transparantieregister Zorg. In de

beantwoording van deze nieuwe vragen van het lid Ploumen, wordt tevens

verwezen naar de eerdere beantwoording van die vragen.

Er wordt mogelijk nog een (niet gepland) dertigledendebat gepland over
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sponsoring door de farmaceutische industrie, waarbij het gaat over het Medische Technologie

Transparantieregister Zorg. Reha

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De PvdA is een warm voorstander van het wettelijk verplicht maken van het

Transparantieregister Zorg. De vermelding van financiéle relaties in het

register is nu niet wettelijk verplicht maar partijen hebben in hun

gedragscode afgesproken welke financiéle relaties in het register gemeld
moeten worden.

6 Financiéle en personele gevolgen
N.v.t.

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

Ambtelijk Justitie en Veiligheid is akkoord met de concept-antwoorden.
De Minister van Justitie en Veiligheid is tegelijkertijd met u gevraagd om in te

stemmen met de concept-antwoorden.

9 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10. Toezeggingen
N.v.t.

11. Fraudetoets

N.v.t.

ECE.
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Ontworpen door

Ministerie van Volksgezondheic
Welzijn en Sport

Datum

13 september 2018

Kenmerk

1416843-180670-GMT

Zaaknummer
Minister MZS .

180670

Deadline: z.s.m.

Bijlage(n)

¥

Afschrift aan

nota

(ter beslissing) het bericht dat de farmaceutische industrie meer sponsort

dGMT DGCZ

Toelichting bij vakje deadline in de koptekst/ briefhoofd

Zo spoedig mogelijk, ter voorkoming van een dertigledendebat op korte

termijn.

1 Aanleiding voor deze nota

In het ordedebat van 4 september 2018 heeft het lid Ellemeet (GL) en andere

leden gevraagd om een debat met de Minister van MSZ over een artikel in de

Volkskrant (van juli 2018) over meer sponsoring door de farmaceutische

industrie. Er was steun voor een dertigledendebat en tevens was er behoefte

aan een brief van de Minister van MSZ.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Ik verzoek u bijgaande brief aan de Tweede Kamer te ondertekenen.

Alternatief/ terugvaloptie:
Afzien van een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer kan ertoe leiden dat

snel een dertigledendebat volgt.

3 Samenvatting en conclusies

In het krantenbericht (Volkskrant) van juli 2018 wordt gewezen op het steeds

hogere totaalbedrag van het Transparantieregister Zorg (TRZ) (€ 71,5 min).
In juli 2018 zijn de cijfers van het TRZ gepubliceerd; dit vindt eenmaal per

jaar plaats.

Daarnaast wordt gewezen op kritiekpunten van het TRZ, namelijk: niet alle

financiéle gegevens zijn vermeld (geen onderzoeksgelden) en het ontbreken

van een wettelijke verplichting om opgave te doen in het TRZ. Deze

kritiekpunten zijn ook in het AO Geneesmiddelenbeleid (zomer 2018) door -
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met name het lid Ploumen (PvdA) -

naar voren gebracht. Medische Technologie

In de brief aan de Tweede Kamer wordt een verklaring gegeven voor de Kenmerk

stijging van het totaalbedrag (bedragen uit de hele sector medische
1416545-180070-GUT

hulpmiddelen voor het eerst meegenomen). Ook wordt ingegaan op de

kritiekpunten van het ontbreken van onderzoeksgelden en van het ontbreken

van een wettelijke verplichting.
U wijst in de brief op de evaluatie van het TRZ (deze is wettelijk verplicht
sinds 1 januari 2018) die op dit moment door VWS wordt voorbereid.

U stelt in de brief eerst de evaluatie af te wachten alvorens ingrijpende

wijzigingen in het TRZ worden aangebracht. Evaluatie gaat uiterlijk voor het

einde van 2018 van start (aanbesteding is noodzakelijk).

In de brief zegt u toe dat de resultaten naar de Tweede Kamer worden

gestuurd, zodra de evaluatie is afgerond zonder daarbij een concrete

uiterlijke datum of termijn te nhoemen. De verwachting is dat dit in het

voorjaar van 2019 zal zijn.

Draagvlak politiek
In het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid (zomer 2018) is met name

de mogelijkheid om het TRZ wettelijk verplicht te stellen, door de PvdA - en

eerder door het Lid Ellemeet (GL) - aan de orde gesteld.

In het ordedebat van 4 september 2018 vond dit bijval van veel politieke

partijen: GL (Ellemeet), het CDA (Van den Berg), de PvdA (Ploumen), DENK

(Kuzu), Partij voor de Dieren (Van Kooten-Arissen), D66 (Dijkstra), SP (Van

Gerven), en 50PLUS (Sazias) gaven steun aan een dertigledendebat en

vroegen tevens om een brief.

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Voor meer openheid/ transparantie over (dure) geneesmiddelen en de

geldstromen van de farmaceutische industrie bestaat in toenemende mate

maatschappelijk draagvlak.

De publiciteit naar aanleiding van het uitbrengen van de bedragen in het TRZ

was in de zomer niet bijzonder groot: alleen de Volkskrant heeft hierover

gepubliceerd.

Financiéle en personele gevolgen
N.v.t.

Juridische aspecten en haalbaarheid

N.v.t.

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De inhoud van de brief aan de Tweede Kamer is informeel afgestemd met de

secretaris van de Stichting Gedragscode Geneesmiddelenreclame en van de

Stichting Transparantieregister Zorg.

Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.
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10. Toezeggingen
In de brief wordt toegezegd dat de resultaten van de evaluatie van het TRZ

naar de Tweede Kamer zullen worden gezonden.

11. Fraudetoets

N.v.t.

12126

Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie

Kenmerk

1416843-180670-GMT
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Minister voor MZS Deadline: 19-08-2019

Medische Technologie

Ontworpen door

Ministerie van Volksgezondheic
Welzijn en Sport

Datum

29 July 2019

Kenmerk

1562619-193699-GMT

Zaaknummer
193699

Bijlage(n)

¥

Afschrift aan

nota
A.

2019215429

(ter beslissing) het artikel ‘Zorg ontvangt tientallen miljoenen van de

industrie’

DGCZ

Aanleiding voor deze nota

Op 29 juli 2019 zijn de nieuwe cijfers uit het Transparantieregister Zorg (over
het jaar 2018) bekend gemaakt door de Stichting Transparantieregister Zorg.

Naar aanleiding van de stijging ten opzichte van vorig jaar heeft het lid Van

Gerven (SP) vragen gesteld.

Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Ik adviseer u in te stemmen met de antwoorden op de Kamervragen door

middel van het ondertekenen van de aanbiedingsbrief.

Samenvatting en conclusies

Het totaalbedrag in het Transparantieregister Zorg bedraagt bijna 80 miljoen

euro; vorig jaar was dit bedrag 72 miljoen euro.

De stijging heeft verschillende oorzaken: meer bedrijven melden, meer

financiéle relaties en stijging van de gemiddelde waarde van deze relaties.

In de Kamervragen komt ook de evaluatie van het Transparantieregister Zorg
aan de orde.

Draagvlak politiek
Zowel het lid Van Gerven (SP), als het lid Ploumen (PvdA) heeft in de

afgelopen twee jaar meerdere malen Kamervragen gesteld over het

Transparantieregister Zorg. Zij zijn kritische volgers van het

Transparantieregister Zorg: het lid Ploumen heeft een Initiatiefwetsvoorstel

voor het verplicht stellen van het register ingediend.
Het Initiatiefwetsvoorstel is nog in voorbereiding (internetconsultatie is

afgerond). Dit voorstel gaat pas na de evaluatie van het register (najaar

2019) voor advies naar de Raad van State.
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Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Uit de samenleving en de media volgen kritische geluiden over beinvloeding
van artsen door de farmaceutische industrie en door de medische

hulpmiddelensector. Het Transparantieregister Zorg heeft als doel, door

middel van transparantie van financiéle relaties, deze beinvloeding tegen te

gaan.

Financiéle en personele gevolgen
Niet van toepassing.

Juridische aspecten en haalbaarheid

Niet van toepassing.

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Niet van toepassing.

Gevolgen administratieve lasten

Niet van toepassing.

10. Toezeggingen
Niet van toepassing.

11 Fraudetoets

Niet van toepassing.

IEEE.IEEE de Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie

Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie

Kenmerk

1562619-193699-GMT
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Medistie Tectinologe
Rh

1 21 28

Ontworpen door

EEEED.mee EEN

Ministerie van Volksgezondheic
Datum

Welzijn en Sport 10 March 2021

Kenmerk

1841949-219556-GMT

Zaaknummer

219556

Bijlage(n)

Deadline: zsm y

Min voor MZS

Afschrift aan

Nn 0td Uw kenmerk

2021204397

(ter beslissing) het bericht *Hartklepfabrikanten misleiden

hartchirurgen en patiénten’

dGMT DGCZ

1 Aanleiding voor deze nota

Het voormalig Kamerlid Van Gervan (SP) heeft schriftelijke vragen gesteld
naar aanleiding van een onderzoek van Argos en Follow the Money over

maatvoering op de verpakking van hartkleppen.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Wij adviseren u om akkoord te gaan met de beantwoording van de

Kamervragen.

3 Samenvatting en conclusies

In het artikel wordt door Argos en Follow the Money gesteld dat er

misleidende informatie door fabrikanten op de verpakkingen van hartkleppen
wordt vermeld. Dit punt over onjuiste maatvoering wordt gesteld door de

chirurg Ebels (UMCG).

In het verleden is er vanuit VWS meermaals contact geweest met

over dit onderwerp. In de beantwoording geeft u aan dat het punt over het

vermelden van de juiste maatvoering op de verpakking is echter een

onderwerp tussen fabrikant en beroepsgroep, aangezien dit een inhoudelijke
discussie vergt over welke informatie nodig is voor de praktijk. Dit is ook

meermaals gemeld aan en zou hij verder oppakken. Hij verwachtte

ook geen specifieke actie van VWS.

Daarnaast geeft u aan dat tot op heden standaardmaten op de verpakking
worden vermeld. Voor onder andere de eisen over de verpakking worden

normen (invulling van wettelijke vereisten) opgesteld in Europese en
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Directoraat-Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

internationale normcommissies. Deze normen worden gebruikt door notified Medische Technologie

bodies om te toetsen of een product aan de wettelijke vereisten voldoet. Retinal

1841949-219556-GMT

In de beantwoording geeft u aan dat aangezien de wet niet was overtreden

door fabrikanten, en na gesprek met de Nederlandse Vereniging voor

Thoraxchirurgie (NVT), er voor de IG] geen aanleiding om verdere

maatregelen in deze casus te nemen. Ook zijn er geen signalen dat

onduidelijkheid over de maatvoering in de praktijk tot problemen heeft geleid.
De NVT liet weten dat het uiteindelijk maatwerk blijft en een afweging per

patiént welke hartklep het meest geschikt is. Daarbij wordt ook rekening

gehouden met het verschil in maatvoering tussen verschillende hartkleppen.
Inmiddels heeft er een aanpassing van de norm plaatsgevonden, waarmee de

onduidelijkheid over de maatvoering verholpen moet worden.

Als antwoord op de vragen over normcommissies, onder andere de

samenstelling en internationale afvaardiging, geeft u aan verder met de NEN

(Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) en de IG] in gesprek
te gaan om te kijken waar nog verbeteringen in het systeem van normen zijn

aan te brengen.

Overige vragen gaan over gunstbetoon en Transparantieregister Zorg,
waarover u meldt dat beiden de beinvloeding van fabrikant moet voorkomen

en meer inzicht moet geven in eventuele contracten tussen zorgverleners en

fabrikant. Daarnaast gaan er nog twee vragen in op kwaliteitsregisters

(kwaliteit van zorg) en het Landelijk Implantatenregister (traceerbaarheid),

waarbij u duidelijk onderscheidt maakt waar elk register voor wordt gebruikt
en wat de laatste stand van zaken is.

Draagvlak politiek
De veiligheid van implantaten wordt nauwlettend gevolgd door de Kamer,

vooral sinds de uitzending van Trosradar over ‘The implant files’. Kamerlid

Kuiken (PvdA) heeft over dezelfde casus ook Kamervragen gesteld.

Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

De NVT heeft naar aanleiding van eerdere berichtgeving (artikel Telegraaf)
over hetzelfde onderwerp een bericht geplaatst op haar website. Dit bericht is

bedoeld om patiénten te informeren over deze kwestie en hoe er in de

praktijk wordt gewerkt met deze hartkleppen.

Financiéle en personele gevolgen
N.v.t.

Juridische aspecten en haalbaarheid

N.v.t.

Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
De Kamervragen zijn afgestemd met de IG] en RIVM.

Daarnaast is de beantwoording ook afgestemd met de NEN en de NVT en

Nederlandse Hart Registratie.
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Directoraat-Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie

9 Gevolgen administratieve lasten Rar

N.v.t. 1841949-219556-GMT

10. Toezeggingen
N.v.t.

11. Fraudetoets

N.v.t.

EGEEEN SE)
Senior beleidsmedewerker
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Medische Technologie

Ontworpen door

Ministerie van Volksgezondheic
Welzijn en Sport

minister voor MZS Deadline: 16-10-2019

nota

(ter beslissing) de reden van de vertraging bij
de evaluatie van het Transparantieregister Zorg

dGMT DGCZ

Toelichting bij vakje deadline in de koptekst/ briefhoofd

Het lid Ploumen heeft gevraagd of de minister deze vragen voor

16 oktober 2019 wil beantwoorden en naar de Tweede Kamer kan sturen.

Aanleiding voor deze nota

Het lid Ploumen heeft Kamervragen gesteld over de reden van vertraging bij
de evaluatie van het Transparantieregister Zorg.

Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

Ik adviseer u in te stemmen met de antwoorden op de Kamervragen en deze

voor 16 oktober 2019 naar de Tweede Kamer te zenden.

Samenvatting en conclusies

De resultaten van de evaluatie van het Transparantieregister Zorg zijn nog

niet beschikbaar: de evaluatie loopt nu nog. De deadline is verschoven van

zomer 2019, naar najaar 2019: dit is ook in antwoorden op eerdere

Kamervragen van Ploumen (Kamervragen van 6 juni 2019) gemeld aan de

Tweede Kamer.

Helaas blijkt ook najaar 2019 - lees voor de begrotingsbehandeling - niet

haalbaar: Het IVM is nog bezig met analyse van de data en het schrijven van

het rapport. Ook moet de Begeleidingscommissie nog kennis kunnen nemen

van het concept-evaluatierapport (nb: dit staat niet in de antwoorden aan de

TK).
In het antwoord op deze Kamervragen van het Lid Ploumen gaat u in op de

reden van de vertraging, de termijn waarop de evaluatie wél is afgerond

(voor het kerstreces) en op de onderzoeksvragen van de evaluatie.

Datum

10 oktober 2019

Kenmerk

1596254-197200-GMT

Zaaknummer
197200

Bijlage(n)

¥

Afschrift aan

Uw kenmerk

2019219192
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Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie

4 Draagvlak politiek RRR ER

Meerdere malen zijn Kamervragen (Ploumen en Van Gerven) gesteld over 1596254-197200-GMT

wanneer de evaluatie van het Transparantieregister Zorg is afgerond.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Het Transparantieregister Zorg komt regelmatig in de media.

6 Financiéle en personele gevolgen
N.v.t.

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
N.v.t.

9 Gevolgen administratieve lasten

Nv.t.

10. Toezeggingen
N.v.t.

11. Fraudetoets

N.v.t: Het Transparantieregister Zorg is een register van de zelfregulering en

ziet dus niet op evaluatie van beleid of wet- en regelgeving.
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Curatieve Zorg

Ontworpen door

Ministerie van Volksgezondheic
Welzijn en Sport

Datum

13 December 2018

Kenmerk

1461733-185590-GMT

Zaaknummer
185590

Deadline: 24-01-2019

Min voor MZS ByilEgec)

i}

nota

(ter beslissing) verborgen deals van topartsen met de hulpmiddelenindustrie

DGMT DGCZ

Aanleiding voor deze nota

Gestelde Kamervragen van het lid Van Gerven (SP) over consultancy
contracten tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen.

Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

In verband met het Kerstreces is eerder een uitstelbrief verzonden naar de

Tweede Kamer. Ik adviseer u in te stemmen met de concept-antwoorden.

Samenvatting en conclusies

De Kamervragen hebben betrekking op een online-artikel van Follow The

Money over consultancy contracten (met geheimhoudingsclausules) tussen

artsen van UMC's en leveranciers van medische hulpmiddelen. Deze

contracten zijn niet vermeld in het Transparantieregister Zorg.
In de beantwoording wordt onder meer ingegaan op de vraag of dit is

toegestaan en hoe dit zich verhoudt tot het Transparantieregister Zorg.

Op 16 januari a.s. (van 13 tot 13.30 uur) heeft u een overleg met de

Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen onder meer over het

Transparantieregister Zorg voor de medische hulpmiddelensector. Ten

behoeve van de voorbereiding van dit overleg wordt u bij separate nota

geinformeerd. Deze Kamervragen worden naar de Tweede Kamer verzonden

nadat het overleg van 16 januari heeft plaatsgevonden.

Draagvlak politiek
Vanuit verschillende politieke partijen (PvdA/SP) is kritiek geuit op het

Transparantieregister Zorg; dit zou te vrijblijvend zijn. Het lid Ploumen (PvdA)
heeft aangekondigd dat met een Initiatiefwetsvoorstel voor het wettelijk

verplicht stellen het Transparantieregister Zorg te zullen komen.
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Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

Directoraat Generaal

Curatieve Zorg

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Zie punt 4. Kenmerk

1461733-185590-GMT

6 Financiéle en personele gevolgen
N.v.t.

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

N.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Antwoord op vraag 6 is afgestemd met de Stichting Gedragscode Medische

Hulpmiddelen en de KNMG

9 Gevolgen administratieve lasten

N.v.t.

10. Toezeggingen
N.v.t.

11. Fraudetoets

N.v.t.
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Stichtin

arantieregister

VOhanady ari ok
Minister voor Medische Zorg en Sport

wig

De heer Mr. Drs. B. Bruins
20 DEC. 201/

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
SCANPLA.-:

15 december 2017

Excellentie,

Als onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Transparantieregister Zorg
(hierna: STZ), treed ik graag nader met u in overleg over het uitvoeren van een beleidsevaluatie van

het Transparantieregister Zorg. Ter toelichting, het volgende.

De STZ is in 2012 opgericht door de koepelorganisaties van zorgaanbieders en farmaceutische

bedrijven. Vanuit de traditie van zelfregulering, heeft de sector het verzoek van toenmalig Minister Ab

Klink ingewilligd om, in navolging van de Amerikaanse Sunshine Act, transparant te zijn over de

onderlinge samenwerkingen. Alle deelnemende partijen zien deze transparantie als hun

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In samenspraak met uw Ministerie, is gekozen voor de opzet van een publiek toegankelijk register,
waarin inzicht wordt gegeven in de intensiteit (uitgedrukt in een financiéle waarde) van de relaties die

individuele zorgaanbieders hebben met farmaceutische bedrijven (ongeacht de vraag of de individuele

zorgaanbieder ook de begunstigde is van het geld). Gezamenlijk is vastgesteld welke financiéle

relaties in het register worden opgenomen, rekening houdend met vertrouwelijkheid (reden om

klinisch onderzoek buiten het register te houden) en proportionaliteit (reden van de ondergrens van

€ 500 (cumulatief) om jaarbasis). Het Ministerie heeft de initi€le kosten voor de opzet van het register

gedragen en heeft vanuit het oogpunt van de bescherming van persoonsgegevens, de wettelijke basis

gecreéerd om de registratie van individuele zorgaanbieders te laten plaatsvinden door gebruik van het

BIG-nummer. De sector zelf heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de verdere

uitvoering en onderhoud.

De afgelopen 5 jaar heeft het Transparantieregister Zorg veel bereikt. Naast een sector brede deelname

vanuit de farma en zorgaanbieders, zijn inmiddels ook de medische hulpmiddelen en

diergeneesmiddelensector aangesloten. Nederland loopt hierin voorop in Europa. Het register geeft een

actueel beeld van samenwerkingen tussen (individuele) zorgaanbieders en bedrijven in de zorg,

inclusief de betalingen vanuit buitenlandse hoofdkantoren of indirecte vergoedingen via derde partijen.

Ondanks alle inspanningen, treedt de buitenwereld het Transparantieregister Zorg helaas met argwaan

tegemoet. Bij de behandeling van de wettelijke grondslag voor verplicht gebruik van het BIG-

nummer, is een amendement aangenomen op grond waarvan de Minister jaarlijks een verslag aan de

Tweede Kamer moet sturen over de doeltreffendheid en de effecten van het register (artikel 13a lid 2

Wet BIG). In de recente Initiatiefnota “Big Farma, niet gezond” van de PvdA, GroenLinks en SP,

wordt het Transparantieregister Zorg weggezet als “een wassen neus door de vrijblijvendheid en het

gebrek aan mogelijkheden tot opsporing en handhaving”. Er wordt kritiek geuit op de complexiteit van

het zoeken van individuele zorgaanbieders middels het BIG-nummer, terwijl dit een eis is die de

wetgever stelt. De STZ onderkent overigens dat de wijze van zoeken makkelijker zou moeten gaan en

gaat na hoe, met behoud van de overeengekomen uitgangspunten, dat kan worden gerealiseerd.

12133



Het negatieve imago van het Transparantieregister Zorg heeft ook zijn consequenties voor de

farmaceutische sector zelf.! Veel zorgaanbieders zijn terughoudend geworden bij het aangaan van —

voor de zorg waardevolle en noodzakelijke — samenwerkingen met farmaceutische bedrijven vanwege

de registratie (op hun naam) van de daarmee gemoeide honoraria, terwijl zij in veel gevallen niet zelf

de begunstigde zijn van de honoraria (maar bijvoorbeeld het ziekenhuis waar de zorgaanbieder
werkzaam is). Voorkomen moet worden dat de mogelijkheid op een toename van samenwerkingen in

Nederland door de komst van de EMA naar Amsterdam, hierdoor wordt beperkt.

Bovengenoemde geluiden vragen om een beleidsevaluatie of het Transparantieregister Zorg
beantwoordt aan de doelstellingen die u als Minister voor ogen heeft. Namens de STZ pleit ik ervoor

dat deze beleidsevaluatie op korte termijn namens de Minister wordt uitgevoerd. Van onze zijde
leveren wij graag input voor een dergelijk evaluatie.

Ik verneem graag van u.

pp
=

. - - - .

Voorzitter raad van Toezicht Stichting Transparantieregister Zorg

! Gezien de datum van toetreding, zijn deze consequenties voor de medische hulpmiddelensector op dit moment

nog niet vast te stellen.
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12142
To: @minvws.nl]
Cc: @minvws.nl]
From: . van (EAE)

Sent: Thur 12/12/2019 8:32:18 AM

Subject: RE: Aanbieding 'Evaluatie Transparantieregister Zorg (zaaknummer: 199986)

Received: Thur 12/12/2019 8:32:00 AM

Aanbieding evaluatie TRZ 10 12 MvR.docx

|S12}
Twee puntjes in de brief (Zie file).
Het is toch zo dat alleen voor het hulpmiddelen deel er nog geen definitieve tekst is? In de nota blijkt dit niet heel duidelijk, is

net of het geheel nog niet af is.

Verder akkoord.

Je kunt mij uit de lijn halen maar wel vermelden in het opmerkingenveld in marjolein dat ik per mail akkoord ben.

vor:IIE
Verzonden: woensdag 11 december 2019 13:23

Onderwerp: Aanbieding 'Evaluatie Transparantieregister Zorg (zaaknummer: 199986)’

|size]
Bijgaand concept aanbiedingsnota en aanbiedingsbrief aan de TK

Wellicht heb je vandaag gelegenheid al wat suggesties hierop te doen, dat bespoedigt het doorzetten uiterlijk
morgenochtend (afgesproken metEE.

Het IVM heeft nog niet een versie geleverd die morgen meekan naar de minister. Ik verwacht dat in de loop van de dag.

Gr IEEE

Beste Collega,

Bijgaand treft u ter informatie documenten / linkje naar de zaak aan, betreffende

'Evaluatie Transparantieregister Zorg (zaaknummer: 199986)’

Indien de linkjes in dit emailbericht niet functioneren, is het mogelijk dat de stukken zich bevinden onder een vertrouwelijk
dossier waarvan u geen dossierwerker bent. Neem in dat geval contact op met de dossiereigenaar.

Klik hier om naar de zaak te gaan

Met
SEid



To: 5.1.2e
. EAR 5.1.2e @minvws.nl]

From: 5.1.2e - BD/DJOA/JBOZ

Sent: Wed 11/14/2018 12:14:27 PM

Subject: RE: Kamervragen Omkoping artsen

Received: Wed 11/14/2018 12:14:30 PM

Prima wijziging. lk zal de set zo de lijn in doen hier!

Groet,

51.2e |
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden

Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP RLY

@minvws.nl]

Verzonden: woensdag 14 november 2018 12:46

Aan: IENFEIN- ©D/DIOA/IBOZ

Onderwerp: RE: Kamervragen Omkoping artsen

Urgentie:Be
EN
Dank voor je mail. Ik heb even naar het antwoord gekeken.

12144

lk kan instemmen met dit antwoord met 1 kleine verandering: in plaats van ‘ongeacht of deze thuishoren in het Transparantieregister

Zorg’ : dit tekstdeel opnemen:

‘ongeacht of deze vermeld moeten worden Transparantieregister Zorg’.
Is dit akkoord? Ik neem stuurje de aangepaste set antwoorden waar dit antwoord al in is opgenomen.

Zodra ik jouw akkoord heb, doe ik de set de lijn in. Ik hoor graag even van je.

Van:

a]80/D10A/1B0Z[EI@ minvenj.ni]
Verzonden: woensdag 14 november 2018 10:33

Aan:IAIN
Onderwerp: FW: Kamervragen Omkoping artsen

Het FIU was niet akkoord jouw conceptantwoord. Zij doen in plaats daarvan een nieuw voorstel dat beter aansluit bij de vraag (zie hieronder).
Akkoord zo?

Groet,

IETS)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Juridische & Operationele Aangelegenheden

Afd. Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 (Noord-Toren, 19e etage)
2511 DP EERIE]

M. 5.1.2¢

Aanwezig van maandag tot en met donderdag

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 14 november 2018 10:01

Aan:IEEE- 2o/010A/180Z;[EXE - 60/DRC/FO

Onderwerp: RE: Kamervragen Omkoping artsen

5.1.2e

lk heb dit nog even bij FIU gecheckt. Het antwoord is niet juist, dus het is niet akkoord.

In reactie op de tekst uit de mail :

Wat FIU — net als iedere burger — wel kan doen is het Transparantieregister Zorg raadplegen of het bedrijf in kwestie (zonder de

naam te noemen) te checken of zij in 2017 gegevens hebben aangeleverd aan het Transparantieregister. Zie onderstaande link. Dat

lijkt me het minste wat FIU zou moeten doen.



12144
Als er geen aanleiding is in het Transparantieregister te kijken, doet FIU dit niet. In algemene zin: FIU onderzoekt of ongebruikelijke transac...2

verdachte transacties zijn en beslist welke bronnen voor dit doel wel en niet relevant zijn. Soms zijn andere bronnen voldoende en soms is

anderszins geen aanleiding om te kijken.
De voorgestelde tekst is niet juist. Daarom een nieuw voorstel, dat volgens mij ook beter aansluit bij de vraag. Hopelijk is dit akkoord.

Het Transparantieregister Zorg kent verschillende categorieén financiéle relaties, die in contracten zijn vastgelegd en die in het register vermeld

kunnen worden, zoals dienstverleningsovereenkomsten. Indien de financiéle relatie niet valt onder één van deze categorie&n dan hoeft hiervan

geen opgave gedaan worden in het Transparantieregister Zorg.

De FIU-Nederland bekijkt meldingen van ongebruikelijke transacties, ongeacht of deze thuishoren in het Transparantieregister Zorg. Gezien de

status van deze transacties, die staatsgeheim zijn, kan ik geen uitspraken doen over andere transacties die door de FIU-Nederland zijn bekeken.

Kan je me de definitieve set toesturen als deze de lijn in gaat.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verhand houdt met risica's verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan informatie bevatten die met voor u 1s bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security
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)
Sent: Thur 11/1/2018 12:27:05 PM

Subject RE: Kamervragen Ploumen over betalingen aan artsen en onderzoekers

Received: Thur 11/1/2018 12:27:06 PM

EEN,
Wij zijn akkoord met de voorgestelde beantwoording.

’

ver:IEE
Verzonden: donderdag 1 november 2018 12:52

) ; _Dienstpostbus IG) Parlementaire Zaken

Onderwerp: RE: Kamervragen Ploumen over betalingen aan artsen en onderzoekers

Urgentie: BE]
EEN
Dank voor je snelle reactie! Ik kan me vinden in jullie — vooral tekstuele - wijzigingen. Ik ga ervanuit dat de eerste alinea

en derde alinea van onderstaand antwoord akkoord wel al 1s (deze tekst is ongewijzigd en was IGJ al akkoord mee).
Voor alle duidelijkheid: De totale tekst van het antwoord ludt dan als volgt:
Antwoord op vraag 4 en 6

Nee, voor het antwoord op vraag 4 verwijs ik naar mijn brief van 19 september 2018 (Kamerstukken Tweede Kamer,

vergaderjaar 2018 — 2019, 32 620, nr. 210) waarin ik heb toegelicht dat niet alle financiéle relaties van zorgverleners met
farmaceutische bedrijven zijn opgenomen. Zo is klinisch geneesmiddelenonderzoek niet in het register opgenomen.
Wat betreft het daadwerkelijjk vermelden van alle financiéle transacties die in het Transparantieregister Zorg vermeld

moeten worden, wil ik erop wijzen er geen wettelijke regeling omtrent het Transparantieregister Zorg is (zie ook het

antwoord op vraag 8). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een eigenstandige toezichttitel die gebaseerd 1s

op artikel 94 van de Geneesmiddelenwet en op de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet. Hiermee kan de IGJ

nagaan of de vermelde financiéle relaties voldoen aan de Geneesmiddelenwet en de daarop gebaseerde beleidsregels voor

gunstbetoon. De IGJ maakt daar — op basis van risicogestuurd toezicht — ook gebruik van. De gegevens uit het

Transparantieregister zijn daarbij een belangrjk instrument.

De IGJ heeft in haar rapport ‘Transparantieregister Zorg 2015” onderzock gedaan naar de betalingen aan

beroepsbeoefenaren met de hoogste totaalbedragen uit het Transparantieregister Zorg. Dit rapport heb ik met mijn
standpunt daarop bij brief van 22 december 2017 aan de Tweede Kamer gezonden. In dit standpunt heb ik de Tweede

Kamer bericht dat IGJ heeft geconcludeerd dat bij het merendeel van de onderzochte betalingen een onderbouwing is

gegeven die conform de regels voor gunstbetoon in de Geneesmiddelenwet zijn.
Graag nog jullie akkoord hierop, zodat ik de mail met deze geakkoordeerde tekst in kan verwerken.

Groetenote)
van:ICEETN

Verzonden: donderdag 1 november 2018 12:12

cc: . IEEE (B55); _Dienstpostbus IG] Parlementaire Zaken

Onderwerp: RE: Kamervragen Ploumen over betalingen aan artsen en onderzoekers

Hallo BEER.
We hebben naar de beantwoording gekeken en zijn niet akkoord met de voorgestelde tekst. Hieronder ons voorstel:

Wat betreft het daadwerkelijk vermelden van alle financiéle transacties die in het Transparantieregister Zorg vermeld

moeten worden, wil ik erop wijzen dat er geen wettelijke regeling omtrent het Transparantieregister Zorg is (zie ook het

antwoord op vraag 8). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een eigenstandige toezichttitelheeftDeze-

toezichttitel die is gebaseerd op artikel 94 van de Geneesmiddelenwet en op de Beleidsregels gunstbetoon
Geneesmiddelenwet.erhHiermee kan de IGJ nagaan of de vermelde financiéle relaties voldoen aan de

Geneesmiddelenwet en de daarop gebaseerde beleidsregels voor gunstbetoon. De IGJ maakt daar — op basis van

risicogestuurd toezicht — ook gebruik van. De gegevens uit het Transparantieregister zijn daarbij een belangrijk
instrument.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Domein Geneesmiddelen, Medische Technologie, Producten en Mondzorg



Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stadsplateau 1| 3521 AZ | Utrecht

Postbus 2680 | 3500 GR | Utrecht

igj.nl

https: //www.igj.nl
Twitter: @IGInI

Zie en hoor het IGZ-verhaal: Gezond vertrouwen

von:IEEE
Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 11:36

Aan: ICAEDS SR
Urgentie:

EEE oci.n>; IEEE. van der (IR) HEEEMGzn>
Onderwerp: Kamervragen Ploumen over betalingen aan artsen en onderzoekers

12145

De antwoorden op de Kamervragen (voor jullie met name het antwoord op vraag 4 en 6) zijn hier in de liyn aangepast.
Daarom leg ik het aangepaste antwoord opnieuw aan jullie voor.

Kan je — gezien de deadline voor de antwoorden — uiterlijk donderdag 1 nov om 12 uur jullie akkoord geven?
Eventuele wijzigingen in de tekst van het antwoord aanbrengen graag.

Dank alvast!

Groeten[IRE
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