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❖ GMH trainingen 2020 

Wilt u weer helemaal up-to-date zijn ten aanzien van de GMH? In 2020 vinden wederom interactieve 

trainingen plaats, die vooral zijn gericht op de vertaling van de regels uit de gedragscode naar de toepassing 

en de consequenties daarvan in de praktijk. Ook worden de wettelijke regels (met name de beleidsregels 

gunstbetoon wet medische hulpmiddelen) behandeld. 

De trainingen staan gepland op woensdagochtend (09.30 – 12.30 uur): 

❖ 26 februari 

❖ 13 mei 

❖ 9 september  

❖ 25 november  

De trainingen vinden plaats in het Van der Valk Hotel in Houten. De kosten voor het bijwonen van een 

training bedragen € 150,- (excl. btw) voor leden van de koepelorganisaties die bij de GMH zijn aangesloten 

of in het Register Naleving zijn opgenomen. Andere deelnemers betalen € 350,- (excl. BTW). 

Meer informatie vind u op de website van de GMH. Aanmelden kan via deze link.  

 

GMH Code in 2020 

 

Er zullen met ingang van 1 januari 2020 géén wijzigingen worden doorgevoerd in de GMH Code. Het 

bestuur heeft in het kader van het GMH Actieplan 2019 wel wijzigingen met betrekking tot de regels 

voor interne transparantie in de voorbereiding. Deze zullen echter op zijn vroegst per 1 juli 2020 in 

werking treden. Uiteraard volgt daarvoor nog een uitgebreide voorlichtingscampagne. Ook werkt de 

GMH aan een actualisering van de tekst en toelichting bij de GMH Code; deze zullen geen 

inhoudelijke wijzigingen maar vooral verduidelijkingen inhouden. Meer berichten hierover volgen in 

de loop van volgend jaar. 

 

❖ De do’s en dont’s van dienstverleningsovereenkomsten 

  

Eerder dit jaar besteedde de GMH in een nieuwsbrief al aandacht aan de regels over dienstverlening. 

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het vizier op dienstverlening gericht. In 

oktober rapporteerde IGJ over de resultaten van het onderzoek dat in de periode januari 2018 t/m 

maart 2019 is gehouden bij vijftien leveranciers van medische hulpmiddelen in de deelmarkten 

https://lejeune131.typeform.com/to/h51kHP
http://www.gmh.nu/images/GMH-nieuwsbrief_februari_2019_dienstverlening.pdf
http://gmh.nu/images/20190904_Facsheet_toezicht_op_gunstbetoon_def_V2.pdf
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cardiologie, orthopedie en tandheelkunde. Inmiddels is de Inspectie een tweede, breder onderzoek 

naar dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) gestart, dat volgend jaar zal worden afgerond. IGJ zal 

in dit onderzoek specifiek toetsen op de redelijkheid van de vergoeding voor de dienstverlening. 

Hierbij zal onder meer naar de daadwerkelijke betalingen en betaalbewijzen gekeken worden. 

 

Het is van groot belang dat de afspraken die tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en 

zorgprofessionals worden gemaakt over dienstverlening helder en volledig worden vastgelegd. De 

afspraken over de aard van de dienstverlening en de geldstromen die hier aan verbonden zijn, dienen 

transparant te zijn. De GMH Code schrijft voor dat afspraken over dienstverlening worden vastgelegd 

in een schriftelijke overeenkomst. Wat er in deze overeenkomst in ieder geval geregeld moet zijn, 

staat in art. 14 GMH Code. Dit moet op een zorgvuldige en volledige wijze gebeuren: het opstellen 

van een DVO is maatwerk! Hieronder vatten we nog een keer de belangrijkste do’s en don t’s voor u 

samen.   

 

1. Let op een duidelijke omschrijving van de dienst. Wees daarbij expliciet en volledig: het moet 

helder welke werkzaamheden de zorgprofessional zal verrichten, met welk doel, waar en 

wanneer. Het moet duidelijk zijn wat precies van de dienstverlener wordt verwacht.  

 

2. Het gebruik van raamovereenkomsten is toegestaan, maar let dan wel goed op. Voor elke 

specifieke opdracht die onder de vlag van deze mantelovereenkomst wordt uitgevoerd, zullen 

aanvullende en concrete afspraken – bijvoorbeeld in een addendum – moeten worden 

vastgelegd. Elke keer zal duidelijk moeten zijn wat in een concreet geval van de dienstverlener 

wordt verwacht: welke diensten, met welk doel/resultaat, waar en wanneer. Verwijs dan in een 

dergelijk addendum duidelijk naar de onderliggende raamovereenkomst en verklaar deze 

uitdrukkelijk van toepassing.  

 

3. Neem een duidelijke omschrijving op van de vergoeding die de zorgprofessional ontvangt. Geef  

daarbij aan hoeveel tijd (en eventueel voorbereidingstijd) vergoed wordt tegen welk uurtarief. 

Wees hierbij specifiek: het gebruik van ‘lumpsum’ vergoedingen zonder een urenspecificatie is 

niet toegestaan. Toets of de vermelde tijd ook echt redelijk is, bijvoorbeeld gezien de omvang en 

complexiteit van de diensten, en houd daarbij ook rekening met de context, zoals de ervaring van 

de dienstverlener met dezelfde of vergelijkbare diensten. Zo zal het niet redelijk zijn om telkens 

een vaste tijd aan voorbereiding op te nemen als het gaat om ‘repeterende diensten’, zoals de 

verzorging van een aantal identieke nascholingen of trainingen.  

 

4. Alleen reistijd tijdens de normale werkuren kan vergoed worden (de reistijdvergoeding is 

bedoeld om gemiste inkomsten tijdens werkuren te compenseren). Voorkom een dubbele 

beloning voor reis- en voorbereidingstijd.  

http://gmh.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=67:artikel-14-dienstverleningsovereenkomst&catid=35&Itemid=245
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5. Zorg ervoor dat de DVO vooraf door beide partijen wordt ondertekend.  

 

6. Art. 13 lid 7 GMH Code bepaalt dat dienstverlening alleen is toegestaan als de werkgever of het 

bestuur van de instelling waar de zorgprofessional werkt daarvoor vooraf toestemming heeft 

gegeven. Deze toestemming moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld doordat de 

bestuurder/werkgever de dienstverleningsovereenkomst voor akkoord mede ondertekent of de 

toestemming op schrift zet. 

 

7. Dienstverleningsovereenkomsten tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en medisch 

specialisten moeten worden gemeld bij het Transparantieregister Zorg als het totale bedrag dat 

de betreffende specialist voor dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten per jaar ontvangt, 

meer dan € 500 bedraagt.  Als de dienstverlening te maken heeft met onderzoek dat valt onder 

de Wet medisch onderzoek met mensen (WMO) is openbaarmaking niet verplicht.  

Maak nadere afspraken over de openbaarmaking in de DVO.  

 

❖ Advies van de Codecommissie over bruikleen, proefplaatsingen, e.d. van medische 

hulpmiddelen  

 

In Advies 19.01 gaat de Codecommissie in op de verschillende wijze waarop handelstransacties en 

de bijbehorende financiële afspraken juridisch kunnen worden vorm gegeven. Naast het kopen van 

een medisch hulpmiddel kan het bijv. ook tegen bepaalde voorwaarden in bruikleen worden 

gegeven, verhuurd of geleast. Er zullen dan logischerwijze andersoortige financiële afspraken 

worden gemaakt. De Codecommissie heeft geoordeeld dat artikel 6 GMH Code beoogt om het 

normale handelsverkeer tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de gebruikers van deze 

producten in stand te laten en te bevorderen. Daarom kunnen partijen zelf bepalen op welke wijze 

zij een handelstransactie in juridische zin vormgeven en welke financiële afspraken zij maken. De 

GMH staat daaraan niet in de weg. Wel worden in algemene zin aanvullende eisen gesteld, zie het 

advies. Dit geldt ook voor proefplaatsingen. U vindt deze aanvullende eisen terug in het advies 

A19.01.  

 

 

 

 

 

 

 

http://gmh.nu/images/A19.01_-_bruikleen_proefplaatsingen.pdf
http://gmh.nu/images/A19.01_-_bruikleen_proefplaatsingen.pdf
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❖ Advies van de Codecommissie over een buitenlandse bijeenkomst en de algemene 

organisatiekosten  

 

In Advies 19.02 heeft de Codecommissie nog een keer duidelijk gemaakt dat de regels voor gastvrijheid 

bij bijeenkomst in het buitenland strikt worden toegepast. Het ging om de vraag of een leverancier van 

medisch hulpmiddelen een nascholing in het buitenland voor Nederlandse zorgprofessionals mag 

sponsoren, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan een sportieve activiteit (in dit 

geval wielrennen). Volgens de Codecommissie mogen leveranciers van medische hulpmiddelen geen 

financiële bijdrage leveren aan een dergelijke bijeenkomst. Het programma bestaat voor een groot 

deel uit recreatieve en sociale activiteiten die geen enkel verband houden met het inhoudelijk deel van 

de bijeenkomst, en ook de keuze voor Spanje is niet gerechtvaardigd. Het maakt niet uit of de 

zorgprofessionals de kosten voor reis en verblijf zelf betalen en de sponsorbijdrage uitsluitend naar 

kosten voor de organisatie gaan. Immers: die bijdrage maakt een bijeenkomst mogelijk die niet aan de 

eisen van de code voldoet. Vanwege de wederkerigheid van de regels betekent dit tevens dat de 

deelname door zorgprofessionals aan een dergelijke (deels) door leveranciers gesponsorde 

bijeenkomst niet is toegestaan. Bent u geïnteresseerd in de integrale versie van dit advies?  

 
 

 

http://gmh.nu/images/A19.02_-_Advies_bijeenkomst_Spanje_website_versie.pdf

