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❖ Deadline aanleveren gegevens Transparantieregister Zorg: 31 mei a.s.
Let op: de deadline om financiële relaties die in 2018 zijn aangegaan te melden bij het
Transparantieregister Zorg sluit op 31 mei 2019.
Leveranciers van medische hulpmiddelen die in 2018 dienstverlenings- en/of
sponsorovereenkomsten met medisch specialisten zijn aangegaan met een totale waarde van meer
dan € 500, dienen deze uiterlijk voor de genoemde datum te melden bij het Transparantieregister.
Medisch specialisten die dienstverlenings- en/of sponsorovereenkomsten aangaan met in het
buitenland gevestigde leveranciers of leveranciers die niet zijn aangesloten bij de GMH: let op! Tenzij
anders is overeengekomen, zult u zelf moeten melden bij het Transparantieregister.
Heeft u vragen over het melden van gegevens bij het Transparantieregister Zorg? In de GMH
nieuwsbrief van 8 april jl. vindt u veel praktische én nuttige informatie. Kijk ook op www.gmh.nu en
www.transparantieregister.nl of stel uw vraag via info@gmh.nu (voor inhoudelijke vragen) of via
transparantieregister@transparantieregister.nl (voor technische vragen).
Dit jaar zal de GMH voor het eerst een wat uitgebreidere uitleg bij de publicatie van de gegevens over 2018
door het Transparantieregister geven. Dit gebeurt op dezelfde wijze als de CGR al een aantal jaar doet,
namelijk door een beperkt onderzoek te doen naar de inhoud van een aantal financiële relaties, klik hier
voor de voorbeelden. De bedoeling is dat een nadere toelichting kan worden gegeven op deze relaties,
zodat beter inzicht kan worden gegeven welke vormen van samenwerking in de sector bestaan en hoe deze
zich verhouden tot de zelfregulering. De toelichting zal vanuit de GMH worden verzorgd in samenspraak
met betrokken partijen, waarbij geheimhouding van commercieel gevoelige informatie en de privacy van
natuurlijke personen zal worden gewaarborgd. Er zullen geen gegevens worden gepubliceerd die naar
bedrijven en/of natuurlijke personen herleidbaar zijn. De selectie van relaties vindt plaats aan de hand van
een steekproef. De betreffende partijen worden hierover begin juni benaderd.
❖ GMH Actieplan 2019
Het bestuur van de GMH heeft een actieplan 2019 opgesteld om de bekendheid van de regels over
gunstbetoon en transparantie te vergroten en de positie en werking van de zelfregulering te verstevigen.
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Dit werkplan is besproken met VWS en IGJ en op 12 april jl. door minister Bruins toegezonden aan de
Tweede Kamer.
Het actieplan richt zich op 4 hoofdthema’s:
1. het bevorderen van de naleving van de regels over interne transparantie (dwz het melden van of
toestemming vragen voor gastvrijheid, dienstverlening en sponsoring door zorgprofessionals aan raden
van bestuur
2. het bevorderen van de naleving van de regels over externe transparantie (dwz het melden van
dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten door leveranciers van medische hulpmiddelen bij het
Transparantieregister Zorg).
3. het vergroten van de kennis over de regels voor gunstbetoon in de dagelijkse praktijk (in samenwerking
met de CGR wordt een voorlichtingscampagne gericht op zorgprofessionals voorbereid)
4. het vergroten van de zichtbaarheid van de GMH

Meer gedetailleerde informatie vindt u in het Actieplan 2019 en in de bijbehorende algemene introductie.
❖ GMH zoekt voorzitter
Het bestuur van de stichting GMH is op zoek naar een voorzitter. Kandidaten die voldoen aan het bijgaande
profiel, kunnen hun interesse vóór 13 mei a.s. kenbaar maken via info@gmh.nu

❖ Bijeenkomst voor Codecommissie en besturen aangesloten organisaties op 24 juni a.s.
De GMH organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor de leden van de Codecommissie/Commissie van Beroep
en de besturen van de aangesloten organisaties. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats op maandag 24 juni
van 15.30-18.00 uur in Utrecht. De uitnodigingen volgen binnenkort. Ook geïnteresseerd in deelname aan
de bijeenkomst? Neem contact op met info@gmh.nu.

❖ GMH trainingen
Ook dit jaar organiseert de GMH trainingen voor bedrijven en zorgprofessionals die willen weten hoe zij de
gedragscode GMH in de praktijk moeten toepassen. De belangstelling voor deze trainingen is groot. De
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eerstvolgende gelegenheid waarop nog plaatsen beschikbaar zijn is 2 oktober 2019 (09.30 -12.30 uur). De
training vindt plaats bij Van der Valk Hotel Houten.
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