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Transparantie over sponsormiljoenen in de zorg 
groeit licht 
Het aantal bedrijven dat bekendmaakt hoeveel geld zij steken in het sponsoren van artsen en 

zorginstellingen, is in 2018 met 12% gegroeid. Uit een rapport van het Tranparantieregister 

Zorg blijkt dat farmaceutische bedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen hier 

vorig jaar bijna €80 mln aan uitgaven.  

De groei is vooral te danken aan de bereidheid van steeds meer bedrijven om openheid van 

zaken te geven. Dat waren er 152, 24 meer dan vorig jaar. Het meeste sponsorgeld, €71 mln, 

ging naar instellingen en organisaties. Artsen ontvingen een kleine €9 mln. 

Incompleet beeld 

Hoewel steeds meer bedrijven hun sponsorgelden in het register laten opnemen, is het beeld 

dat het register schetst verre van compleet. Melding gebeurt op vrijwillige basis.  

In bijvoorbeeld België is melden wel verplicht, en daar ligt het geregistreerde bedrag aan 

sponsorgelden veel hoger dan in Nederland. Alleen al artsen ontvingen daar vorig jaar €26 

mln van bedrijven. In België moeten anders dan in Nederland ook heel lage bedragen gemeld 

worden, en de meldingsplicht geldt bovendien voor meer zorgverleners, bijvoorbeeld ook 

opticiens.  

Volgens Frederik Schutte, secretaris van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame, die 

verantwoordelijk is voor het transparantieregister, is de meldingsbereidheid bij Nederlandse 

bedrijven erg groot. 'Maar als uit de evaluatie blijkt dat niet alles wordt gemeld, dan kan een 

wettelijke verplichting helpen', zegt hij in De Volkskrant.  

Het transparantieregister bestaat sinds 2012. Het idee is dat transparantie de invloed die 

bedrijven proberen uit te oefenen op zorgprofessionals beperkt. Of het daadwerkelijk helpt, is 

onduidelijk. Na de zomer wordt het register geëvalueerd in de Tweede Kamer.  

Contracten onder de loep 

Journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money onderzocht vorig jaar de banden tussen 

artsen met de industrie. Het nam vijftig contracten tussen artsen in universitaire medische 

centra en farmaceuten en fabrikanten van medische hulpmiddelen onder de loep. Van die 

contracten waren er slechts twee gemeld bij het Transparantieregister Zorg.  
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