Het verbod op gunstbetoon in de
medischehulpmiddelen sector?
Hoe zit dat?
Vanaf 1 januari 2018 gelden artikel 10h van de Wet op de medische hulpmiddelen en de
beleidsregels daarover. Dit betekent dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
actief let op gunstbetoon in de medische hulpmiddelen sector.
Gunstbetoon gaat om het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke
doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Het gaat bijvoorbeeld om
het geven van cadeaus of het vergoeden van diners, (dienst)reizen en deelnamekosten
aan congressen.
Gunstbetoon is verboden, op een paar uitzonderingen na. De keuze van een medisch
hulpmiddel mag niet gebaseerd zijn op een andere reden dan het gezondheidsbelang van
de patiënt.

Kent u deze wetgeving?
Kunt u de volgende vragen beantwoorden?
1
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Weet u wat het verbod op gunstbetoon inhoudt en welke uitzonderingen er zijn?
In welke gevallen is de vergoeding van deelnamekosten voor bijeenkomsten 			
(bijvoorbeeld congressen) toegestaan?
Wanneer mag u een vergoeding voor dienstverlening aannemen of aanbieden?
Welke geschenken mag u ontvangen of geven?
Zijn kortingen en bonussen bij de inkoop van medische hulpmiddelen toegestaan?
Wanneer mag u een vergoeding voor sponsoring accepteren of aanbieden?

De regels zijn wederkerig: wat een gever niet mag geven, mag een ontvanger niet aannemen.
Bij overtreding van de Wet op de medische hulpmiddelen bent u strafbaar en kan een
boete volgen.
Waren enkele vragen nog onbekend of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan op
onderstaande website:
www.igj.nl/gunstbetoon-hulpmiddelen

Het verbod op gunstbetoon in de
geneesmiddelensector?
Hoe zit dat?
De inspectie let al lang actief op o.a. gunstbetoon in de geneesmiddelensector op grond
van artikel 94 van de Geneesmiddelenwet.
Gunstbetoon gaat om het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke
doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel te
bevorderen. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van cadeaus of het vergoeden van
diners, (dienst)reizen en deelnamekosten aan congressen.
Gunstbetoon is verboden, op een paar uitzonderingen na. De keuze van een medicijn mag
niet gebaseerd zijn op een andere reden dan het gezondheidsbelang van de patiënt.

Kent u deze wetgeving?
Kunt u de volgende vragen beantwoorden?
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Weet u wat het verbod op gunstbetoon inhoudt en welke uitzonderingen er zijn?
Mag u de geboden gastvrijheid bij een bijeenkomst (bijvoorbeeld een congres) altijd 		
aannemen of aanbieden?
Wanneer mag u een vergoeding voor dienstverlening accepteren of aanbieden?
Welke geschenken mag u ontvangen of geven?
Zijn kortingen en bonussen bij de inkoop van geneesmiddelen toegestaan?
Wanneer mag u een vergoeding voor sponsoring accepteren of aanbieden?

De regels zijn wederkerig: wat een gever niet mag geven, mag een ontvanger niet
aannemen.
Bij overtreding van de Geneesmiddelenwet bent u strafbaar en kan een boete volgen.
Waren enkele vragen nog onbekend of bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan op
onderstaande website:
www.igj.nl/nascholing-congressen-adviesraden

