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Visie op samenwerking:  

Gemeenschappelijk einddoel 

Volgens de NVVC draagt de samenwerking tussen de (medisch specialistische) beroepsgroep en 
industrie partijen bij aan de ontwikkeling en innovatie in de zorg en de organisatie daarvan. 
Deze samenwerkingen hebben als gemeenschappelijk einddoel een verbetering en/of 
verbreding van diagnostische en behandelmogelijkheden voor de patiënt, betere kwaliteit van 
zorg, betere kwaliteit van leven, maar ook efficiëntere en kosteneffectieve zorg. De industrie 
partijen dragen bij met kennis, ervaring en middelen. De beroepsgroep met de kennis, ervaring 
en expertise van dokters in het onderzoek en de spreekkamer. Samenwerking met 
industriepartijen doet NVVC vanuit heldere uitgangspunten.  

 

Uitgangspunten samenwerking:  

Uitgangspunt voor de NVVC is steeds medisch specialistische topzorg te (blijven) leveren en al 
haar activiteiten ten goede te laten komen aan de patiënt. Hier hoort innovatie1 bij. 
Ontwikkelingen vinden vaak plaats in goede samenwerking met industrie, waarbij de inbreng 
van de (medisch specialistische) beroepsgroep noodzakelijk is. Als samenwerking in dit kader 
plaatsvindt, dan dient deze medisch specialistische inbreng onafhankelijk, dus zonder 
oneigenlijke beïnvloeding door de industrie, plaats te vinden.  

 
Samenwerking tussen NVVC en haar leden en de industrie vindt dan ook plaats: 

1. binnen de kaders van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) 2, de 
Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR) 3 en de Gedragscode 
belangenverstrengeling4; 

2. met als uitgangspunt door de beroepsgroep vastgestelde kwaliteitsdocumenten, zoals 
richtlijnen en leidraden; 

3. via de NVVC, dus collectief, dus alleen na accordering door de NVVC van activiteiten 
door individuele leden;  

4. op basis van een overeenkomst van de NVVC en met betreffende industrie partijen, die 
rekening houdt met de geldende gedragscodes; 

5. samenwerking betekent geen exclusiviteit op het resultaat; 
6. met meerdere industriepartijen in één project of met betrokkenheid van onafhankelijke 

derden. 
 
Toelichting 

Ad 1. Bestaande gedragscodes 

De bestaande gedragscodes zijn voor de NVVC uitgangspunt voor de eigen normen. Deze code 
heeft als doel daarnaast uitgangspunten te formuleren voor de toepassing van deze normen.  

 

 
1 Meer specifiek heeft NVVC een visie op samenwerking binnen de NVVC Procedure Innovatie 
met industriepartijen. Hier gaat het om bepaalde innovaties naar de verzekerde zorg te 
brengen. Deze procedure en visie is te vinden op de website van NVVC. 
2 https://www.gmh.nu/images/pdf/Gedragscode_GMH_-_per_1_januari_2021.pdf 
3 https://www.cgr.nl/nl-NL/Gedragscode-Geneesmiddelenreclame 
4 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/gedragscode-
belangenverstrengeling 
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Ad 2. Medische kennis van de beroepsgroep is leidend 

In gezamenlijke projecten of bij kennisinbreng zijn kwaliteitsdocumenten en is ook andere 
kennis van de beroepsgroep leidend bij te maken keuzes. De NVVC en haar leden zijn 
onafhankelijk in de keuze voor het al dan leveren van inbreng van haar kennis in bepaalde 
activiteiten, projecten en innovatieve ontwikkelingen.  

 

Ad 3. Deelname via de NVVC 

De NVVC streeft ernaar om samenwerking met industrie partijen in het cardiologische veld via 
de beroepsgroep als collectief te laten plaatsvinden. Individuele samenwerking tussen 
cardiologen(groepen) namens de NVVC en industriële partijen bestaan alleen met kennisgeving 
daarvan aan de NVVC. Leden van de NVVC zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan 
verplichtingen die voortvloeien uit de bestaande gedragscodes, zoals het aanmelden van 
financiële relaties met de industrie in het transparantie register zoals de GMH dat voorschrijft. 
Voor alle bestuurlijke functies binnen de NVVC geldt daartoe sinds enkele jaren een jaarlijkse 
verplichte uitvraag.   

 

Ad 4. Overeenkomsten met NVVC 

De afspraken die worden gemaakt aangaande de samenwerking (in ieder geval doelstellingen, 
inzet van mensen en middelen en contactmomenten) worden geformaliseerd tussen de NVVC 
en industrie partij(en) in een overeenkomst. Als in een project of zorginnovatie wordt 
samengewerkt met een of meer industrie partijen, dan vindt dit plaats binnen de kaders van de 
eerder genoemde gedragscodes. In afspraken die in dit kader worden gemaakt tussen de NVVC 
en de industrie wordt rekening gehouden met deze normen, waardoor de onafhankelijke 
inbreng en transparantie optimaal wordt geborgd. 

 

Ad 5 Geen exclusiviteit op resultaat  

Uitgangspunt voor de NVVC is steeds medisch specialistische topzorg te blijven leveren en al 
haar activiteiten ten goede te laten komen aan de patiënt. Dit geldt dus ook voor activiteiten in 
het kader van samenwerking met de industrie. Resultaten van deze samenwerking zullen dan 
ook bekend gemaakt worden binnen de beroepsgroep en indien relevant openbaar gemaakt 
mogen worden door de NVVC. Er kan dus geen exclusiviteit worden geëist ten aanzien van de 
resultaten van een samenwerking met de industrie. 

 

Ad 6 Meerdere industriepartijen of onafhankelijke derden betrekken 

In een project of zorginnovatie streeft NVVC naar samenwerking met meerdere (industrie) 
partijen om zo de onafhankelijkheid, focus op de patiënt en transparantie nog verder te borgen. 
Afhankelijk van de projectdoelstelling worden passende partijen op basis van kennis, ervaring 
en middelen betrokken. Een samenwerking bestaat daarmee uit meerdere industriepartijen 
en/of een (toets van een) onafhankelijke derde partij. Hierbij valt te denken aan een 
patiëntenorganisatie, FMS, Hartstichting, ZonMw, ZiN, ZE&GG. Deze onafhankelijke derde partij 
toetst tenminste de uitgangsvraag en doet eventueel een evaluatie met toetsbare criteria. Er 
kan altijd transparant gemaakt worden welke wegen bewandeld zijn voor het vinden van 
samenwerking partners. 


