
• 2012 alle lidbedrijven van de branches gebonden aan de GMH 

code. Per 2014 ook alle artsen en ziekenhuizen gebonden aan de 

code

• 2018 Wetgeving (Wet op de medische hulpmiddelen en  

Beleidsregels Gunstbetoon medische hulpmiddelen 2018) 

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.

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



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. 

2017 - € 11 miljoen

2018 - € 17 miljoen

2019 - € 15 miljoen 
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• Per 1 juli 2020 is de code gewijzigd. M.i.v. deze datum moeten 

zorginstellingen sponsor- en dienstverleningsovereenkomsten 

tussen leveranciers en zorgprofessionals niet alleen goedkeuren, 

maar ook administreren.

• FHI volgt per 1 maart 2020 MedTech Europe

• “Commissie van wijzen” bezig onderzoek naar redelijke uurtarieven. 

Het advies wordt voor het einde van dit jaar verwacht. GMH en CGR 

zullen –als gezamenlijke opdrachtgever –zoveel mogelijk eenzelfde 

lijn hanteren.

• Begin 2021 update code en toelichting

Aanpassingen code



• Follow the Money & Argos

• 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. 



Inspectie Gezondheidszorg

• In de periode 2018 - 2020 heeft de Inspectie twee 

onderzoeken uitgevoerd naar 

Dienstverleningsovereenkomsten (Dvo’s).

In het algemeen redelijk op orde maar wel 

aandachtspunten.
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Aandachtspunten DVO’s

• 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. Beloning specificeren met  

uurtarief en het aantal uren.

• Dubbele beloning voor reis- en voorbereidingstijd 

voorkomen.

• Datum en ondertekening van de overeenkomst
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2021 zal IGJ het accent nog meer gaan leggen op de financiële 

administratie van leveranciers. IGJ zal bij leveranciers inzage in de 

boeken vragen om vanuit die invalshoek na te gaan of betalingen aan 

zorgprofessionals en instellingen voldoen aan de regels over 

gunstbetoon

Meer toezicht op freeriders (bedrijven niet aangesloten bij een 

branchevereniging)

Inspectie Gezondheidszorg 2021



• Begin 2020 media aandacht aanwezigheid van medewerkers van 

leveranciers in OK-complexen van ziekenhuizen tijdens operaties. 

Kamervragen door Van Gerven en Ploumen

• Onderzoek GMH-koepels (leveranciers en ziekenhuizen)

Conclusies:

• Industrie structureel aanwezig op OK, CAT-kamers en radiologie;

• Doel is ondersteuning en kennisdeling;

• Aanwezigheid nagenoeg altijd met een vooraf bepaald doel en onder duidelijke 

voorwaarden wordt ingevuld (in relatie tot de afspraken in de GMH code en het 

Convenant Medische Technologie);

• Ziekenhuizen en leveranciers maken hierover structureel afspraken, op basis van 

interne schriftelijke protocollen en als onderdeel van de contractuele verplichtingen 

tussen het ziekenhuis en de leverancier

Industrie op de OK


