Aan de leveranciers van medische hulpmiddelen die
vallen onder de Transparantie fase 1
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende berichten.
Termijn voor aanleveren gegevens bij Transparantieregister Zorg sluit op 19 februari a.s.
Langs deze weg herinneren wij u eraan dat de termijn voor het aanleveren van gegevens
over het jaar 2015 sluit op 19 februari a.s. Mocht uw bedrijf de gegevens nog niet hebben
aangeleverd, verzoeken wij u dit uiterlijk aan het einde van deze week te doen. Als dit om
enigerlei reden niet mogelijk is raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met het
Transparantieregister Zorg.
Het aanleveren van gegevens is verplicht voor dienstverleningsovereenkomsten en
sponsorovereenkomsten mbt projecten of activiteiten tussen leveranciers van de volgende
medische hulpmiddelen (implantaten): ICD’s, pacemakers, stents, heup- en knieprothesen
en artsen met de titel ‘cardiologie’ of ‘orthopedie’, dan wel de samenwerkingsverbanden
van deze artsen of de instellingen waarin deze artsen participeren/werken. De verplichting
geldt alleen voor zover het totaal bedrag van deze overeenkomsten op jaarbasis hoger is dan
€ 500.
Ook andere interacties kunnen op basis van vrijwilligheid bij het Transparantieregister Zorg
worden gemeld.
Facturatie datum is bepalend!
Meerdere malen is de vraag gesteld hoe moet worden omgegaan met overeenkomsten die
langer dan een jaar duren of al vóór 2015 zijn aangegaan, maar nog niet voor die datum zijn
afgerond. Voor de goede orde herhalen wij dat als meetmoment wordt gehanteerd het
tijdstip van facturatie. Om te bepalen of betalingen in het kader van dienstverlenings- of
sponsorovereenkomsten dienen te worden meegenomen in de rapportage over 2015 is de
datum van de factuur bepalend.
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Evaluatie fase 1: werk mee aan onze enquête!
Zoals u weet zal het bestuur van de GMH voor de zomer een principebesluit nemen over
uitbreiding van Transparantie Fase 1 per 2017. Bij deze besluitvorming zullen
vanzelfsprekend de ervaringen met Fase 1 worden meegenomen. De GMH zal daartoe onder
meer een enquête uitzetten onder de bedrijven, die met Transparantie Fase 1 te maken
hebben gehad.
De planning rond deze enquête is strak. De enquêtes worden uitgezet op 21 maart; de
procedure rond de melding van gegevens over 2015 is dan vrijwel geheel afgerond. De
enquêtes kunnen tot 28 maart worden ingeleverd. Deze termijn is relatief kort, maar hangt
samen met het feit dat de resultaten van de enquête zullen worden meegenomen tijdens de
bestuursvergadering van de GMH op 11 april.
Wij zullen het zeer op prijs stellen als u straks aan de enquête wilt meewerken en tijd kunt
vrijmaken om deze tijdig in te vullen. Overigens zal het principe besluit van het bestuur over
de uitbreiding van Transparantie Fase 1 per 2017 in de periode mei - juni worden besproken
met de GMH aangesloten partijen. Het definitieve besluit zal dan naar verwachting direct na
de zomerperiode worden genomen. Daarna zal ook de voorlichting aan alle betrokkenen
starten.

Den Haag, 12 februari 2016
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