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Introductie

1. Programma + doelstelling bijeenkomst 

2. GMH:

• achtergronden transparantie verplichting 

• transparantie fase 1

• uitbreiding per 2017 (fase 2)

3. Transparantieregister Zorg 

• achtergrond register

• aanleveren financiële relaties
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GMH Code bindend voor leden: 
Leveranciers medische hulpmiddelen Zorgprofessionals + instellingen 

DIAGNED KNMG

FHI NVZ

FIREVANED NFU

GAIN

HOLLAND HEALTH TECH

NEFEMED

INDENT

VGT 
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Gedragscode GMH

• Gedragscode bevat van begin af aan regels 
voor interne transparantie:

– zorgprofessional moet gastvrijheid melden bij 
werkgever/raad van bestuur 

• art. 9 lid 3, art. 10 lid 3, art. 11 lid 3

– zorgprofessional heeft voorafgaande toestemming 
werkgever/ Raad van Bestuur nodig voor:

• dienstverlening (art. 13 lid 7)

• sponsoring (art. 15 lid 5)
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Kamerbrief Minister 19 dec 2013

• Interne transparantie alleen niet voldoende 

• Actieve transparantie richting publiek 
ontbreekt

• Van belang voor vertrouwen dat patiënt kan 
stellen in arts en industrie

• Beste manier deze transparantie te bereiken is 
door de sector te vragen zelfregulering op te 
pakken

• Zie farmaceutische sector 
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GMH Plan van Aanpak 
Transparantie 2014

• Externe transparantie moet meerwaarde 
hebben voor het publiek

• Externe transparantie moet niet leiden tot 
onnodige administratieve ballast

• Aansluiten bij bestaande systemen 
(lees: Transparantieregister Zorg)  

• Gefaseerde aanpak + tussentijdse evaluatie
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Stappen tot dusverre:
Transparantie Fase 1 

• Per 1 jan 2015: art. 22 – 27 GMH Code aangepast

• Fase 1: pilot voor beperkte groep interacties

• Jan 2016: gegevens Fase 1 aangeleverd

• April 2016: openbaarmaking gegevens Fase 1 door 
Transparantieregister Zorg 

• Mei/juni 2016: evaluatie + besluitvorming GMH 
bestuur over fase 2
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Fase 1 beperkt tot 
interacties tussen:

Enerzijds

• artsen titel ‘cardiologie’ of 
‘orthopedie’ 

• samenwerkingsverbanden 
van deze artsen

• instellingen waarin deze 
artsen participeren / 
werken

Anderzijs 

• Leveranciers van volgende medische 
hulpmiddelen (implantaten): 

1. ICD’s 

2. pacemakers

3. stents 

4. heup- en knieprothesen
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Fase 1:  2 soorten interacties:

• Dienstverleningsovereenkomsten (art. 13 ev)

• Sponsorovereenkomsten met betrekking tot 
projecten of activiteiten (art. 15 t/m 17)

• > € 500 per kalenderjaar
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Openbaarmaking over 2015

• Aantal meldende bedrijven: totaal 89

– waarvan circa 25% leveranciers van medische 
hulpmiddelen (en diergeneesmiddelen)

• Totale waarde gemelde bedragen: € 51,6 
miljoen

– waarvan aandeel hulpmiddelensector: 
kleine 3% (dienstverlening + sponsoring)
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Evaluatie fase 1 door GMH bestuur
( april/juni 2016)

1. Online enquête, verspreid onder direct betrokken 
leveranciers

2. Vragenlijsten, verspreid onder betrokken 
koepelorganisaties

3. Uitvragen ervaring Transparantieregister Zorg

4. Uitvragen ervaring secretariaat GMH

5. Ontwikkeling scenario’s uitbreiding 
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