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Aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst   

 

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS 

over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels 

voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar 

aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon 

op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.  

Wanneer de aangepaste tekst van de Beleidsregels in de Staatscourant zal verschijnen, valt nog niet met 

zekerheid te zeggen. De invoerdatum van 1 januari 2019 zal in ieder geval niet meer gehaald worden. De 

verwachting is wel dat de publicatie van de aangepaste tekst spoedig in het nieuwe jaar zal kunnen 

plaatsvinden. In aansluiting daarop zal ook de GMH Code worden aangepast, zodat de wettelijke regels en 

de gedragscode weer naadloos op elkaar aansluiten. 

Uiteraard zullen wij u over de ontwikkelingen blijven informeren. Zodra de gewijzigde tekst van de 

Beleidsregels Gunstbetoon is gepubliceerd in de Staatscourant, informeren wij u daarover. Vervolgens 

passen wij de GMH code aan en informeren wij u ook hierover. 

GMH Trainingen in 2019 

Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? In 2019 vinden er wederom interactieve 

trainingen plaats, die vooral zijn gericht op de vertaling van de regels uit de code naar de toepassing en de 

consequenties daarvan in de praktijk. Ook worden de wettelijke regels (Beleidsregels gunstbetoon 

medische hulpmiddelen) behandeld.  Leveranciers, inkopers, zorgprofessionals en ieder ander die te maken 

heeft met de code is welkom. 
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De trainingen zijn gepland voor de volgende woensdagen:  

▪ 23 januari 2019 

▪ 15 mei 2019 

▪ 2 oktober 2019  

De training duurt een dagdeel (09.30 -12.30 uur) en vindt plaats bij Van der Valk Hotel Houten. 

Hier vindt u meer over de inhoud van de training. Klik hier om u aan te melden. 

 

Voorlichtingscampagne over gunstbetoon door IGJ 

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een voorlichtingscampagne gestart over de regels 

voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen. Een groot aantal koepelorganisaties heeft een brief 

ontvangen waarin de regels voor gunstbetoon en de rol van IGJ bij het toezicht op de naleving 

daarvan nader worden uitgelegd. Speciaal voor dit doel is ook een flyer met een aantal vragen 

ontwikkeld. Hiermee kunt u kijken of u de wet en de Beleidsregels Gunstbetoon op de juiste wijze 

interpreteert. Klik hier om de flyer te bekijken. De flyer is ook online beschikbaar: 

www.igj.nl/gunstbetoon-hulpmiddelen. 

 

Nieuwe benoemingen leden Codecommissie GMH  

 

Het bestuur van de GMH is verheugd te kunnen melden dat recentelijk de volgende nieuwe leden 

van de GMH Codecommissie zijn benoemd: 

 

▪ de heer Adriaan Buyserd 

▪ mevrouw Angja Poll 

▪ mevrouw Elma Cruts 

▪ mevrouw Hansje van den Noort  

▪ de heer Jan Rothuizen 

▪ de heer Jeroen Hopman 

▪ de heer Marc van der Spoel 

▪ De heer Martin Schalij 

▪ mevrouw Mieke Bil 

▪ mevrouw Sandra Numan-Ruberg 

▪ de heer Willibrord Driessen  

▪ mevrouw Zohreh Aghajamali 

 

 

Met deze nieuwe benoemingen is de Codecommissie weer op volle sterkte. Dit is van extra belang nu 

in het kader van de werkafspraken tussen IGJ en GMH is vastgelegd dat meldingen van overtredingen  

bij de inspectie in beginsel ter afhandeling worden doorverwezen naar de GMH. Met de nieuwe 

benoemingen is ook de expertise vanuit de zorgprofessionals weer goed vertegenwoordigd in de 

Codecommissie. 

 

http://gmh.nu/images/Aankondiging_GMH_trainingen_2019.pdf
https://lejeune131.typeform.com/to/Xaq6Fw
http://www.gmh.nu/images/Flyer_IGJ.pdf
http://www.igj.nl/gunstbetoon-hulpmiddelen
http://www.gmh.nu/images/Werkafspraken_IGZ-GMH_getekend.pdf
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De regels over transparantie in 2019 ongewijzigd 

 

In 2018 zijn voor het eerst op grote schaal interacties tussen leveranciers van medische 
hulpmiddelen en medisch specialisten openbaar gemaakt in het Transparantieregister Zorg. In 2019 
blijven de regels over de verplichte openbaarmaking ongewijzigd. Dit betekent dat over het jaar 2018 
de volgende gegevens bij het Transparantieregister moeten worden gemeld: 
 

▪ 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 zorgprofessionals die als arts in het 
BIG-register zijn ingeschreven, met uitzondering van huisartsen. Wilt u weten welke medisch 
specialismes voorkomen in het BIG-register klik hier. 

 
Voor melding in het Transparantieregister Zorg wordt een drempelbedrag gehanteerd. De 
verplichting geldt als het totaalbedrag, dat op jaarbasis door een leverancier in het kader van deze 
overeenkomsten aan een arts wordt betaald, hoger is dan € 500. Als ijkpunt hiervoor geldt de datum 
van facturatie. 
 
Let goed op: onder artsen worden ook verstaan de samenwerkingsverbanden, waarin zij werkzaam 
zijn. Dit betekent dat ook dienstverlenings- of sponsorovereenkomsten die met maatschappen van 
artsen worden afgesloten, of met de zorginstellingen waar de artsen werkzaam zijn of in participeren 
onder de verplichting vallen.  
 
Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot onderzoek waar de Wet Medisch-
wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is zijn uitgezonderd van 
openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg. 

 
De termijn voor het aanleveren van deze gegevens bij het Transparantieregister sluit op 1 juni 2019.  

 

 

http://www.gmh.nu/images/nieuwsbrief/Specialismes-in-BIG-register.pdf

