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betransparent.be: nieuw publiek platform bevordert de transparantie van
financiële interacties van de farmaceutische industrie en de industrie van de
medische technologieën naar de zorgverstrekkers in België
Via het online platform “betransparent.be” kan het grote publiek vanaf juni 2016 de
financiële interacties van de farmaceutische industrie en de industrie van medische
technologieën naar de zorgverstrekkers in België consulteren. betransparent.be is een
uniek platform dat resulteert uit een vrijwillig partnerschap tussen de farmaceutische
en medische technologieën sector en de zorgverstrekkers in België. Dit bijzonder
initiatief is een duidelijk engagement tot transparantie en kwam volledig tot stand door
zelfregulering.
Samenwerking als stuwkracht voor medische vooruitgang
Een hechte samenwerking en uitwisseling van informatie en kennis tussen de industrie en de
zorgverstrekkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, vroedvrouwen, paramedici, …) en
zorginstellingen (ziekenhuizen, artsenvennootschappen, ...) is essentieel voor medische
vooruitgang en de beste patiëntenzorg. Zo houden enerzijds farmaceutische en medische
technologieën bedrijven de zorgverstrekkers op de hoogte van nieuwe therapieën die op de markt
komen. Als eerste contactpersoon voor de patiënt, beschikken de zorgverstrekkers anderzijds
over een onschatbare expertise en praktijkervaring op het vlak van de behandeling van ziekten.
Het delen van deze kennis en expertise draagt enorm bij aan de therapieën en hulpmiddelen die
de bedrijven ontwikkelen voor de patiënt.
De relaties tussen de industrie en de zorgverstrekkers zijn op zich al strikt geregeld door
wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. Om hun relatie transparanter te
maken en de onafhankelijkheid en integriteit van de zorgverstrekkers nog sterker uit te dragen,
sloegen de betrokken partijen op eigen initiatief de handen in elkaar om het
transparantieplatform betransparent.be te ontwikkelen.
betransparent.be is samengesteld uit de volgende 26 verenigingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 verenigingen van de industrie: pharma.be, Unamec, FeBelGen en Bachi
6 verenigingen van artsen: BVAS, SSMG, Kartel, Domus Medica,VBS, SVH
5 verenigingen van apothekers: APB, IPSA, OPHACO, SSPF, BVZA
3 verenigingen van dierenartsen: Formavet, UPV, VDV
1 vereniging van tandartsen: VBT
1 vereniging van verpleegkundigen: AUVB
2 verenigingen van paramedici: FBP, UCBA
1 vereniging van kinesitherapeuten: AXXON
2 verenigingen van ziekenhuistechnici: VVZ, Afiteb
en tot slot het deontologisch platform Mdeon.

Transparantie: een duidelijke stap voorwaarts
betransparent.be is een gemeenschappelijk platform dat welbepaalde financiële interacties van de
farmaceutische en medische technologieën bedrijven verricht ten voordele van zorgverstrekkers
en –instellingen in kaart zal brengen. Op individuele, nominatieve basis zullen de volgende
waardetransfers vanuit de industrie naar zorgverstrekkers op betransparent.be bekendgemaakt
worden, voor zover dit conform is 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-, verblijf- en reiskosten)
schenkingen en toelagen ten voordele van een gezondheidszorginstelling

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

waardetransfers in het kader van onderzoek en ontwikkeling, zoals o.a. klinische studies
al wat niet op individueel niveau kan worden bekendgemaakt om wettelijke redenen – bv.
bij afwezigheid van toestemming door de betrokken persoon

Stapsgewijze lancering vanaf juni 2016
De eerste publicaties via betransparent.be zullen gebeuren in 2016 voor de waardetransfers die
in 2015 werden verricht.
In een eerste fase in juni 2016 zullen de bedrijven die lid zijn van pharma.be, de Algemene
Vereniging van de Geneesmiddelen-industrie, 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, de 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.
Ook FeBelGen (de Koepelvereniging van de Belgische Generieke en Biosimilaire
Geneesmiddelenindustrie) en BACHI (de Belgische Koepelvereniging van de Industrie van
Voorschriftvrije Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verkocht in apotheek) bekijken op dit
ogenblik de implementatie van de transparantie regels via betransparent.be, rekening houdend
met de recente internationale en nationale initiatieven in dit verband.
De openbaargemaakte gegevens blijven drie jaar publiek raadpleegbaar. Daarna worden ze
verwijderd van het platform.
Een kader voor huidige en toekomstige samenwerking
De intensieve samenwerking en uitwisseling van informatie tussen bedrijven en zorgverstrekkers
heeft in het verleden de ontwikkeling mogelijk gemaakt van tal van innovatieve therapieën in het
voordeel van de patiënt. Ook vandaag en in de toekomst vormt deze kruisbestuiving het
fundament voor medische vooruitgang. betransparent.be verstevigt het kader voor de
samenwerking tussen de sector en de zorgverleners, waarvan de patiënt zal kunnen genieten.
Voor meer informatie:
secretariaat@betransparent.be
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