
• Om invulling te geven aan een zorgvuldige, transparante en 

verantwoorde samenwerking tussen leveranciers en 

zorgprofessionals zijn gedragsregels vastgelegd in een systeem 

van:

* Wetgeving (Wet op de medische hulpmiddelen en 

Beleidsregels Gunstbetoon medische hulpmiddelen 2018) 

*  Zelfregulering (Gedragscode Medische Hulpmiddelen 2012)

 Per 1-1-2012 alle lidbedrijven van de branches gebonden aan de 

GMH code. Per 1-1-2014 ook alle artsen en ziekenhuizen gebonden 

aan de code

Naar schatting meer dan 95% van het marktvolume is aangesloten. Tot 

op heden alleen compliance problemen vanuit de kleine groep 

freeriders!!

GMH verankering in de wet



GMH verankering in de wet
Wetsartikel is bedoeld om IGJ een titel te geven om toe te 

gaan zien op oneigenlijke beïnvloeding in de medische 

hulpmiddelensector. IGJ heeft de mogelijkheid om:

• zelfstandig bestuurlijke boetes op te leggen

• freeriders aan te pakken

Overtreding van artikel 10h is een strafbaar feit en wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een 
boete uit de derde categorie indien in de daaraan 
voorafgaande vierentwintig maanden tweemaal een 
bestuurlijke boete ter zake van dezelfde gedraging is 
opgelegd.

* productgerelateerde bijeenkomsten nog steeds een 
probleem
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Uitbreiding Transparantieregister

• Per 1 januari 2017 is art. 22 GMH Code aangepast. 
Als gevolg van deze aanpassing moeten in het 
Transparantieregister Zorg worden aangemeld:

• dienstverleningsovereenkomsten (zoals bedoeld in art. 
13 en 14 GMH Code), en

• sponsorovereenkomsten (zoals bedoeld in art. 15 t/m 
17 GMH Code)

• tussen alle leveranciers van medische hulpmiddelen 
en alle medisch specialisten die als arts in het BIG-
register zijn ingeschreven, met uitzondering van 
huisartsen. 
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Uitbreiding transparantieregister

• Bedragen > € 500 die in het kader van alle 

dienstverlenings- en sponsorovereenkomst tussen 

leveranciers en medisch specialisten (incl. 

maatschappen) zijn gefactureerd, moeten bij het 

Transparantieregister Zorg worden gemeld. 

Deze bedragen zijn in 2018 voor het eerst door het 

Transparantieregister Zorg geopenbaard. 
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Uitbreiding transparantieregister

• 2017 - € 11 miljoen opgave medische hulpmiddelen

• 2018 - € 17 miljoen opgave medische hulpmiddelen

• 2017 – 1261 gemelde relaties

• 2018 – 1500 gemelde relaties

Steeds meer leveranciers van medische hulpmiddelen 

melden in het Transparantieregister Zorg (stijging van 

25%). 
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• Kritiek Follow the Money dat contracten niet in het 

Transparantieregister Zorg staan. Vanaf 2017 moet verplicht gemeld 

worden. Voor zover na kunnen gaan betreft het allemaal contracten 

van voor 2017. 

• Kamerlid Ploumen (PVDA): initiatiefwetsvoorstel wettelijke 

meldplicht voor leveranciers van medische hulpmiddelen van 

financiële relaties met medische beroepsbeoefenaren en 

patiëntenverenigingen. Iedere transactie tussen een bedrijf en een 

beroepsbeoefenaar of patiëntenvereniging dienen te worden gemeld 

zodra deze (cumulatief) de waarde van € 50 overschrijdt. 
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Steekproef Inspectie 50 

overeenkomsten

• Alle 50 onderdelen onvoldoende beschreven (zoals 

inhoud, aard, duur, omvang, het te bereiken resultaat 

of doel van de dienst, de vergoeding voor de dienst en 

onkosten). 

• In 22 van de 50 overeenkomsten stond als beloning 

een totaalbedrag zonder opname van het uurtarief en 

het aantal uren van de dienst. De inspectie zal de 

redelijkheid van de (dag)vergoeding toetsen aan de 

duur van de werkelijke dienst (bijvoorbeeld de exacte 

tijd van een lezing zoals opgenomen in het programma 

van de bijeenkomst) en de  voorbereidingstijd. Tevens 

zullen ook de betaalde onkosten en reistijdvergoeding 

bekeken worden.
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Aandachtspunten bij controle Inspectie

• Inhoud, aard, duur, omvang, het te bereiken resultaat 

of doel van de dienst vooraf in één overeenkomst 

schriftelijk vastleggen. 

• Vergoeding voor de dienst en vergoeding van 

eventuele onkosten vooraf in één overeenkomst 

schriftelijk vastleggen.

• Dubbele beloning voor reis- en voorbereidingstijd 

voorkomen.

• Datum en ondertekening van de overeenkomst
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• Medische technologie draagt belangrijk bij aan het stellen van de 

diagnose, preventie, behandeling of compensatie van ziekten, 

verwondingen en beperkingen. 

Samenwerking tussen bedrijven en zorgprofessionals is essentieel

en een belangrijke voorwaarde voor innovatie, kennis uitwisseling 

en onderzoek naar welke behandelingen werken, duurzaam en 

veilig zijn.

Samenwerking essentieel


