
Bevindingen op hoofdlijnen

1. Algemene beeld: geen bijzonderheden/problemen

2. Leveranciers benadrukken belang goede/tijdige 

voorlichting

3. Beperkte opzet pilot: 

1. afbakeningsvraagstukken 

2. zekere mate van ongelijkheid/willekeur 

3. biedt mogelijkheid tot ontwijking regels

4. Uitbreiding verplichting praktisch mogelijk
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Besluit GMH bestuur:
uitbreiding per 1 januari 2017

• Aanzienlijke uitbreiding transparantie miv 
1 januari 2017 (Fase 2)

• Reikwijdte: alle leveranciers van medische 
hulpmiddelen - alle zorgprofessionals 
ingeschreven als arts (muv huisartsen) 

• Dienstverlening- en sponsorovereenkomsten 
> € 500 per kalenderjaar
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Welke interacties?

• Onder meldplicht vallen: 

– dienstverleningsovereenkomsten 
(art. 13 en 14 GMH Code)

– sponsorovereenkomsten 
(art. 15 t/m 17 GMH Code)

• Let op: sponsoring van een bijeenkomst (art. 8 tt/m 12 GMH 
Code) valt er niet onder!

• Uitgezonderd van meldplicht: dienstverleningsovereenkomst 
waar Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen 
(WMO) op van toepassing is 
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Drempelbedrag

• Totale bedrag (een of meerdere interacties) tussen een 
bepaalde leverancier en een bepaalde zorgprofessional 
hoger dan € 500 per kalenderjaar

• Bepalend: datum facturatie
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Welke zorgprofessionals 

• Zorgprofessionals die onder de titel ‘arts’ zijn opgenomen in 
het BIG-Register 

• Uitgezonderd: van artsen die zijn ingeschreven onder het 
specialisme huisartsengeneeskunde of 
‘huisartsengeneeskunde met apotheek’
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Samenwerkingsverbanden

• Als interacties plaatsvinden via de instellingen 
waarin artsen participeren dan wel werkzaam 
zijn  instellingen melden 

• Als overeenkomst niet rechtstreeks op naam 
van arts of leverancier staat (bijvoorbeeld 
door inschakeling 3e partij)  regels van 
toepassing alsof deze 3e partij er niet tussen 
zit

– Voorbeeld: congresbureau contracteert spreker, 
ipv leverancier 7



Wie meldt?

• Hoofdregel: leverancier meldt (art. 21 lid 1)

• Uitzondering:

1. leveranciers is buiten Nederland gevestigd 

2. leverancier is niet aangesloten bij aan GMH 
deelnemende koepel

 in dat geval moet zorgprofessional of 
instelling melden (tenzij contractueel anders 
afgesproken)
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Privacy  

• Afspraken stichting Transparantieregister Zorg 

• Aanpassing Registratiebesluit BIG 

– nodig om BIG nummers van zorgprofessionals te 
mogen gebruiken voor doel opname in 
Transparantieregister Zorg 

– afgestemd met College Bescherming 
Persoonsgegevens
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Vervolg GMH 

• Nu: voorlichting + zo nodig duiding 

• Eerste openbaarmaking Fase 2 door 
Transparantieregister Zorg in april 2018 

– over kalenderjaar 2017

• Let op: verplichtingen Fase 1 lopen gewoon 
door

– melden ook over kalenderjaar 2016

• Tweede kwartaal 2018: evaluatie Fase 2 +  
voorbereiding besluitvorming eventuele 
uitbreiding
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Vastleggen in overeenkomsten

• Sponsoring + dienstverlening altijd schriftelijk

• Aparte clausule over transparantie 

• Dienstverlening: in beginsel op naam van degene die 
overeenkomst uitvoert

• Sponsoring: naam begunstigde (is altijd een 
samenwerkingsverband)
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Transparantieregister Zorg 

Hoe werkt het en wat moet u weten over aanleveren gegevens 
en alles wat daar verder bij komt kijken:

BJÖRN EUSSEN

TRANSPARANTIEREGISTER ZORG  

13


