Nieuwsbrief GMH
Uitbreiding Transparantie per 2017
2017 wordt een belangrijk jaar voor de transparantie rond interacties tussen leveranciers van
medische hulpmiddelen en medisch specialisten en zorginstellingen.
Zoals de GMH reeds eerder heeft aangekondigd is de transparantieverplichting in het kader van de
GMH Code met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid.
Vanaf die datum is het verplicht om dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten tussen alle
leveranciers van medische hulpmiddelen en alle medisch specialisten die als arts in het BIG-register
zijn ingeschreven (met uitzondering van huisartsen) openbaar te maken in het Transparantieregister
Zorg als de totale waarde op jaarbasis meer dan € 500 bedraagt.
De GMH heeft hierover in oktober 2016 een nieuwsbrief verstuurd.
In deze nieuwsbrief komen wij terug op een aantal specifieke vragen.
Presentaties voorlichtingsbijeenkomsten 30 november en 2 december 2016
Op 30 november en 2 december jl. hebben twee goedbezochte voorlichtingsbijeenkomsten over de
uitbreiding van de transparantieverplichting plaatsgevonden. De sheets van de presentaties die
tijdens deze bijeenkomsten zijn gehouden door de GMH en het Transparantieregister Zorg vindt u
hier.
Engelse vertaling GMH Code
Door meerdere partijen is gevraagd naar de Engelse vertaling van de GMH Code (en de toelichting
daarop), zoals deze per 1 januari 2017 luidt. Deze Engelse vertaling is inmiddels gereed. U vindt deze
Engelse vertaling overigens ook terug op de website van de GMH (www.gmh.nu), evenals de meest
actuele Nederlandse versie van de GMH Code en de toelichting daarop.
Valt de kaakchirurg ook onder de transparantieverplichting?
Deze vraag kwam op tijdens een van de voorlichtingsbijeenkomsten en het antwoord is: ja. Een
kaakchirurg is in het BIG-register geregistreerd als arts en kaakchirurg en valt daarmee onder de
uitbreiding van de transparantieverplichting. Dit betekent dat dienstverleningsovereenkomsten (als
bedoeld in art. 13 en 14 GMH Code) en sponsorovereenkomsten (als bedoeld in art. 15 t/m 17 GMH
Code) tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en kaakchirurgen vanaf 2017 in het
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Transparantieregister Zorg moeten worden opgenomen als de totale waarde van het bedrag dat de
kaakchirurg op grond van de overeenkomsten ontvangt op jaarbasis hoger is dan € 500.
Welke onkosten vermelden bij dienstverlening?
Bij dienstverlening kunnen partijen overeenkomen dat naast een honorering van de te verrichte
werkzaamheden ook bepaalde onkosten worden vergoed. Dit is toegestaan, voor zover daarbij wordt
voldaan aan de voorwaarden die in art. 13 GMH Code wordt gesteld. In het Transparantieregister
Zorg worden deze beide componenten van de dienstverlening afzonderlijk gemeld. Dit betekent dat
in het kader van dienstverlening bij het Transparantieregister Zorg moet worden aangeleverd:
-

het bedrag dat is overeengekomen als honorering voor de werkzaamheden, en
het bedrag dat is overeengekomen als vergoeding voor redelijke onkosten.

Bij de vergoeding van onkosten dient te worden gedacht aan reiskosten. Indien in het kader van
deelname aan een adviesraad wordt overeengekomen dat de arts deelneemt aan een bijeenkomst
buiten Nederland en de daarmee samenhangende reis- en verblijfskosten worden vergoed, zullen
ook die kosten moeten worden vermeld in het Transparantieregister Zorg onder de noemer onkosten
bij dienstverlening.
Als u vragen heeft over de voorwaarden die aan honorering en kostenvergoeding bij dienstverlening
heeft klik hier voor een toelichting op art. 13 GMH.
Standaardclausules
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten is gevraagd of er vanuit de GMH standaardclausules inzake
transparantie worden opgesteld, die gebruikt kunnen worden in overeenkomsten die leveranciers van
medische hulpmiddelen met zorgprofessionals of zorginstellingen afsluiten. Inmiddels zijn deze
standaardclausules beschikbaar, klik hier.
Wat is er m.i.v. 1 januari 2017 precies veranderd met betrekking tot transparantieverplichting voor
medische hulpmiddelen?
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)
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tussen alle leveranciers van medische hulpmiddelen en alle medisch specialisten 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 medisch specialist wordt betaald, hoger is dan € 500. Als ijkpunt hiervoor
geldt de datum van facturatie.
Let goed op: onder medisch specialisten worden ook verstaan de samenwerkingsverbanden, waarin
zij werkzaam zijn. Dit betekent dat ook dienstverlenings- of sponsorovereenkomsten onder de
verplichting vallen die met maatschappen van medisch specialisten worden afgesloten, of met de
zorginstellingen waarin de medisch specialisten werkzaam zijn of waarin zij participeren.
Dienstverleningsovereenkomsten met betrekking tot onderzoek waar de Wet Medischwetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is, zijn uitgezonderd van de plicht
tot openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg.
De uitbreiding van de transparantie verplichting geldt met ingang van januari 2017. Dit betekent dat
alle bedragen (> € 500), die onder deze verplichting vallen en die in 2017 worden gefactureerd,
moeten worden bijgehouden en na afloop van het kalenderjaar 2017 bij het Transparantieregister
Zorg moeten worden gemeld. Deze bedragen zullen dus in 2018 voor het eerst door het
Transparantieregister Zorg worden geopenbaard.
Overigens loopt de pilot die in 2015 is gestart met betrekking tot de openbaarmaking van
dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten die in 2016 zijn gesloten tussen leveranciers van ICD’s,
pacemakers, stents en heup- en knieprothesen en orthopeden/cardiologen gewoon door. Dit
betekent voor deze groep bedrijven en artsen dat de bedragen die in 2016 zijn gefactureerd na
afloop van het kalenderjaar 2016 wederom bij het Transparantieregister Zorg moeten worden
gemeld en in april 2017 zullen worden geopenbaard.
Hoe kom ik aan een inlogcode om gegevens in het Transparantieregister Zorg te kunnen invoeren?
Leveranciers van medische hulpmiddelen kunnen een inlogcode aanvragen via de website van het
Transparantieregister Zorg. U krijgt de benodigde gegevens per email toegestuurd. Het
Transparantieregister Zorg stelt per bedrijf slechts aan één contactpersoon de inloggegevens
beschikbaar.
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