
BETRANSPARENT.BE : EEN NIEUW CENTRAAL EN PUBLIEK TOEGANKELIJK 
TRANSPARANTIEPLATFORM 
Medische vooruitgang en de best mogelijke zorg en behandeling voor de patiënt zijn hoekstenen van ons gezondheidszorgsysteem. 
Een efficiënte samenwerking tussen de farmaceutische industrie, de medische technologieën industrie en u, als zorgverstrekker, 
speelt hierbij een essentiële rol.

De farmaceutische en de medische technologieën industrie hechten veel belang aan transparantie, ook in hun relaties met 
zorgverstrekkers en –instellingen. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van de 
koepelverenigingen. Als belangrijke stap naar een grotere transparantie, hebben de bedrijven uit deze industrieën in nauwe 
samenwerking met verschillende verenigingen van zorgverstrekkers en -instellingen een gemeenschappelijk publiek toegankelijk 
transparantieplatform ontwikkeld. 

Dit platform, www.betransparent.be, beheerd door Mdeon vzw, zal bepaalde waardetransfers tussen bedrijven en zorgverstrekkers op 
bevattelijke wijze in kaart brengen. Het gaat om transfers van waarden verricht ten voordele van zorgverstrekkers (artsen, apothekers, 
verpleegkundigen, vroedvrouwen, paramedici, …) en gezondheidszorginstellingen (ziekenhuizen, artsenvennootschappen, ...). 

EEN DUIDELIJK ENGAGEMENT 
TOT TRANSPARANTIE
betransparent.be is het resultaat van een sterk engagement 
vanuit de farmaceutische en de medische technologieën 
industrie enerzijds en de zorgverstrekkers anderzijds, om hun 
relaties tot op een nog hoger niveau te tillen. Hierbij werd, 
los van enige wettelijke verplichting, resoluut geopteerd voor 
zelfregulering.

TWEE SLEUTELWOORDEN: INTEGRITEIT EN EERLIJKE 
VERGOEDING
Uw integriteit als zorgverstrekker om onafhankelijk op basis van klinische gegevens 
de best mogelijke behandeling te kiezen voor uw patiënt, is één van de pijlers van ons 
gezondheidszorgsysteem. Tegelijk spreekt het voor zich dat u als beroepsbeoefenaar 
een eerlijke vergoeding dient te ontvangen voor uw tijd en expertise. Om uw 
onafhankelijkheid te waarborgen en naar buiten toe uit te dragen, namen de 
farmaceutische en de medische technologieën industrie het initiatief hun relaties met 
zorgverstrekkers en –instellingen transparant te maken door bepaalde waardetransfers 
te publiceren.

« De wederzijdse contacten tussen beroepsbeoefenaars 
uit de gezondheidssector en vertegenwoordigers van de 
industrie gebeuren in het belang van de patiënten. 
De publicatie van deze gegevens via betransparent.be, met 
inachtneming van het recht op privacy, bewijst dat de sector 
in volledige transparantie wil handelen. » 
Catherine Rutten, CEO pharma.be

« Om te kunnen samenwerken, 
moet er vertrouwen zijn. Om elkaar 
te kunnen vertrouwen, moet er 
transparantie zijn. »
Stefan Gijssels, Vice-President 
Communications & Public Affairs, 
EMEA bij Janssen, Pharmaceutical 
Companies of Johnson and 
Johnson

TRANSPARANTIE 
BEVORDEREN
in het voordeel van de patiënt

« Deze ontwikkeling wordt waargenomen elders in Europa en in de wereld. 
We kunnen als het ware spreken van het ontstaan van een nieuw paradigma. Zoals dit geldt bij elke wijziging, geeft 
deze ontwikkeling aanleiding tot weerstand, maar tegelijk ook goede hoop. Het is aan de beroepsbeoefenaars uit de 
gezondheidssector om hier verstandig mee om te gaan ». 
Dr. Thomas Orban – Algemene Geneeskunde - Ondervoorzitter van de Société Scientifique de Médecine Générale 
(SSMG) en Hoofdredacteur van Revue de la Médecine Générale.



WAT WORDT ER OPENBAAR GEMAAKT  
VIA BETRANSPARENT.BE?
Op individuele, nominatieve basis worden bekendgemaakt 
- voor zover conform met de Belgische wetgeving inzake de 
verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”): 

•	  vergoedingen voor verstrekte diensten (vb. consultancy en 
lezingen) 

•	  bijdragen in de kosten voor of deelname aan congressen 
en andere wetenschappelijke bijeenkomsten (registratie-, 
verblijfs- en reiskosten) 

•	  schenkingen en toelagen ten voordele van een gezondheids-
zorginstelling

Op geaggregeerd niveau, dus zonder vermelding van de 
identiteit van de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar of –
instelling, worden bekendgemaakt: 

•		vergoedingen	 in	 het	 kader	 van	 onderzoek	 en	 ontwikkeling,	
zoals klinische studies

•		al	wat	niet	op	individueel	niveau	kan	worden	bekendgemaakt	
om wettelijke redenen – bv. in afwezigheid van toestemming 
door de betrokken persoon.

Hieronder vindt u een duidelijk overzicht van welke 
categorieën waardetransfers via betransparent.be worden 
bekendgemaakt. 

WANNEER EN HOELANG WORDEN  
DEZE GEGEVENS OPENBAAR GEMAAKT ?
•	  In een eerste fase in juni 2016 zullen de bedrijven 

die lid zijn van pharma.be (Algemene Vereniging van de 
Geneesmiddelenindustrie) de waardetransfers verricht in 
2015 publiceren. Daarna zullen zij jaarlijks in de loop van de 
maand juni de waardetransfers verricht in het voorafgaande 
jaar publiceren. 

•	  In een tweede fase in juni 2017 zullen de bedrijven 
uit de sector van de medische technologieën die lid zijn 
van Unamec (Belgische Federatie van de Industrie van 
de Medische Technologieën) de waardetransfers verricht 
in 2016 publiceren. Daarna zullen ook zij jaarlijks in de 
loop van de maand juni de waardetransfers verricht in het 
voorafgaande jaar publiceren.

•	  In een latere fase zullen ook de farmaceutische bedrijven 
die lid zijn van FeBelGen (Koepelvereniging van de Belgische 
Generieke en Biosimilaire Geneesmiddelenindustrie) en 
BACHI (Belgische Koepelvereniging van de Industrie van 
Voorschriftvrije Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
verkocht in apotheek) aansluiten. 

De openbaargemaakte gegevens blijven drie jaar publiek 
raadpleegbaar. Daarna worden ze verwijderd van het platform. 

OVERZICHTSTABEL VAN GEPUBLICEERDE TRANSFERS VAN WAARDEN EN TYPE GEGEVENS
CATEGORIËEN GEPUBLICEERDE TRANSFERS VAN WAARDEN TYPE GEGEVENS

Onderzoek & 
Ontwikkeling

Transfers van waarden (TvW) ten voordele van organisaties uit de gezondheidszorg/zorgverstrekkers met betrekking tot:

a.  Niet klinische studies 
(zoals gedefinieerd in de Principles of Good Laboratory Practice van de OECD - Organization for Economic Co-
operation and Development)

b.  Klinische proeven 
(zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn 2001/20/EC)

c. Niet interventionele studies

Geaggregeerde 
gegevens
(geen details)

Organisaties  
uit de 
gezondheidszorg
(zoals ziekenhuizen, 
artsen-
vennootschappen, …)

Schenkingen & toelagen 

Bijdragen in de kosten van wetenschappelijke bijeenkomsten
a.  Sponsoringcontracten met gezondheidszorgorganisaties/derden aangeduid door een gezondheidszorgorganisatie om 

een wetenschappelijke bijeenkomst te beheren
b. Inschrijvingskosten
c. Reis- & verblijfskosten

Honoraria voor diensten & consultancy
a. Honoraria
b. Kosten overeengekomen in de overeenkomst

Individuele gegevens
(nominatief per 
organisatie)
voor zover conform
met privacy wetgeving

Zorgverstrekkers
(zoals artsen, 
verpleegkundigen, …)

Bijdragen in de kosten van wetenschappelijke bijeenkomsten
a. Inschrijvingskosten
b. Reis- & verblijfskosten

Honoraria voor diensten & consultancy
a. Honoraria
b. Kosten overeengekomen in de overeenkomst

Individuele gegevens
(nominatief per 
individu)
voor zover conform
met privacy wetgeving

DEELNEMENDE PARTNERS
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