Transparantie Gedragscode GMH per 2015
Met ingang van 1 januari 2015 is in de Gedragscode GMH een paragraaf opgenomen over transparantie
(artikelen 22 t/m 27). Op grond hiervan geldt voor bepaalde interacties tussen zorgprofessionals en
leveranciers van medische hulpmiddelen een verplichting tot openbaarmaking in het Transparantieregister
Zorg (www.transparantieregister.nl). Deze nieuwsbrief bevat vragen en antwoorden over de aanlevering van
gegevens over interacties bij het Transparantieregister Zorg.
De eerste keer dat er verplicht gegevens bij het Transparantieregister Zorg moeten worden aangeleverd is in
beginsel in 2016. Het betreft dan de gegevens over het kalender 2015. Aanvullende vragen die zich in de komende
periode nog zullen voordoen met betrekking tot interacties tussen leveranciers van medisch hulpmiddelen en
zorgprofessionals zullen worden verzameld en worden een besproken in een begeleidingscommissie van de GMH.
Deze nieuwsbrief zal op de website van de stichting GMH worden opgenomen en worden aangevuld.
Waar zijn de regels van de GMH over de verplichting om interacties openbaar te maken in het
Transparantieregister Zorg te vinden?
Deze regels zijn te vinden in de artikelen 22 tot en met 27 Gedragscode GMH. Zie ook de Toelichting bij de
Gedragscode op blz. 23 en op blz. 29 tot en met 31.
Moeten alle interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals
verplicht openbaar worden gemaakt in het Transparantieregister Zorg?
Nee, de verplichting om interacties openbaar te maken in het Transparantieregister Zorg geldt in eerste
instantie slechts voor een beperkte groep leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.
Welke leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals hebben te maken met de
verplichting tot openbaarmaking van interacties in het Transparantieregister Zorg?
De verplichting tot openbaarmaking van interacties in het Transparantieregister Zorg geldt in eerste instantie
alleen voor de volgende leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals:
1.

artsen die onder de titel ‘cardiologie’ of ‘orthopedie’ zijn opgenomen in het BIG-Register.

Hieronder vallen ook de samenwerkingsverbanden van deze artsen, en in het geval de interacties plaatsvinden
via de zorginstellingen waarin deze artsen participeren dan wel werkzaam zijn, deze zorginstellingen, en
2. leveranciers voor zover de medische hulpmiddelen die zij leveren kunnen worden aangemerkt als
“implantaat”.
Onder “implantaat” wordt in dit verband verstaan: “een medisch hulpmiddel dat is ontworpen om, volledig of
gedeeltelijk, op operatieve of medische wijze in het menselijk lichaam of door een medische ingreep in een
natuurlijke opening te worden geïmplanteerd, en bestemd is om na die procedure in het lichaam te blijven”.
De transparantieverplichting betreft alleen leveranciers van:
a.
b.
c.
d.

ICD’s
pacemakers
stents
heup- en knieprothesen
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Moeten alle interacties tussen cardiologen of orthopedie enerzijds en leveranciers van ICD’s, pacemakers,
stents en heup- en knieprothesen verplicht openbaar worden gemaakt in het Transparantieregister Zorg?
Nee, alleen de volgende interacties tussen cardiologen of orthopedie enerzijds en leveranciers van ICD’s,
pacemakers, stents en heup- en knieprothesen moeten verplicht openbaar worden gemaakt in het
Transparantieregister Zorg:
1.

betalingen voor dienstverlening (art. 13 en 14 GMH), met uitzondering van dienstverlening die
plaatsvindt in het kader van onderzoek, waarop de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met
mensen van toepassing is, en
2. sponsoring van projecten of activiteiten (art. 15 t/m 17 GMH). NB. Sponsoring van bijeenkomsten valt
hier niet onder.
De verplichting tot openbaarmaking geldt uitsluitend voor zover het totale bedrag uit hoofde van deze
interacties hoger is dan € 500 per kalenderjaar.
Moet worden gespecificeerd waar de dienstverlening of sponsoring betrekking op heeft?
In het Transparantieregister Zorg wordt opgenomen om welke van de volgende categorieën dienstverlening
en sponsoring het gaat:
Dienstverlening

Dienstverlening consultancy
Dienstverlening adviesraad
Dienstverlening spreker

Sponsoring

Dienstverlening overig
Sponsoring project/activiteit

Volgens de Gedragscode dient openbaarmaking van een interactie plaats te vinden indien de
verstrekte totaalwaarde in een kalenderjaar meer bedraagt dan € 500. Telt in geval van
dienstverlening de onkostenvergoeding (voor bijvoorbeeld hotel, vlucht en maaltijden) mee voor
dit drempelbedrag?
Nee, bij dienstverlening wordt uitsluitend rekening gehouden met de honoraria, exclusief
onkostenvergoedingen.
Dient voor het bepalen van het totale bedrag uit hoofde van dienstverleningsovereenkomst uit te
worden gegaan van bedragen inclusief of exclusief BTW?
Bij de openbaarmaking van dienstverleningsovereenkomsten dient uitsluitend het honorarium van de
zorgprofessional te worden geregistreerd. Dit bedrag is exclusief BTW.
Wie moet de melding in het Transparantieregister Zorg verzorgen?
Afgesproken is dat interacties met Nederlandse leveranciers door het desbetreffende bedrijf worden gemeld.
Transacties met buitenlandse bedrijven zullen door de in Nederland gevestigde zorgprofessionals,
instellingen of samenwerkingsverbanden worden gemeld, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken tussen
partijen over zijn gemaakt.
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Geldt de verplichting voor openbaarmaking ook indien een in Nederland praktiserend cardioloog of
orthopeed een dienstverleningsovereenkomst afsluit met een leverancier van ICD’s, pacemakers,
stents of heup- en knieprothesen die in het buitenland is gevestigd?
Ja, de verplichting geldt dan ook. Het is in dat geval de verantwoordelijkheid van de betreffende
zorgprofessional om te voldoen aan de gegevens over de interactie aan te leveren bij het
Transparantieregister Zorg. Als de buitenlandse leverancier een moeder- of zusterbedrijf is van een in
Nederland gevestigde leverancier zal het bedrag van de interactie worden toegeschreven aan de
Nederlandse leverancier.
Moeten betalingen aan zorgprofessionals die niet (meer) praktiserend zijn ook worden gemeld?
Bepalend voor de verplichting om te melden is de vraag of de zorgprofessional als cardioloog of orthopeed
is ingeschreven in het BIG-register.
Wanneer moet een financiële relatie worden gemeld indien de betaling in een nieuw kalenderjaar
plaatsvindt?
In principe vindt registratie plaats op het moment van betaling voor de dienstverlening of sponsoring.
Daarbij is bepalend in welk boekjaar de betaling wordt geadministreerd. Bij repeterende diensten kan het
voorkomen dat registratie van de betalingen in 2 kalenderjaren plaatsvindt.
Mag het BIG-registratienummer worden gebruikt voor het openbaar maken van financiële relaties?
Het is de bedoeling dat het BIG-registratienummer wordt gebruikt als u interacties met individuele
zorgprofessionals meldt. Uit het BIG-registratienummer worden automatisch gegevens van de betreffende
zorgprofessional.
In verband met de privacywetgeving mogen BIG-registratienummers pas voor interacties tussen leverancier
van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals worden gebruikt als het Registratiebesluit BIG op dit
punt is aangepast. Het ministerie van VWS is hier momenteel mee bezig. Zodra het gebruik van het
BIG-registratienummer in dit kader is toegestaan, zal dit bekend worden gemaakt.
Op welk moment moeten interacties bij het Transparantieregister Zorg worden aangeleverd?
Interacties die verplicht openbaar gemaakt moeten worden dienen uiterlijk op 30 januari volgend op het jaar
waarop de interacties betrekking hebben te zijn aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. Tot eind
februari hebben de zorgprofessionals en -instellingen de mogelijkheid de gegevens te controleren en
eventueel bezwaar te maken bij een foutieve invoer. In maart zullen de gegevens voor het publiek openbaar
worden gemaakt.
Het is ook mogelijk om tussendoor gegevens over interacties bij het Transparantieregister Zorg aan te
leveren. Deze gegevens zullen dan wel vast in het systeem van het Transparantieregister Zorg worden
verwerkt. Openbaarmaking in de richting van het publiek geschiedt echter maar één keer per jaar, te weten
in april.
Zijn er kosten verboden aan opname in het Transparantieregister Zorg?
Het Transparantieregister Zorg brengt over het opnemen van een interactie in het register een bedrag in
rekening van € 7,50 per interactie. Het Transparantieregister Zorg stuurt één keer per jaar een factuur voor het
totale aantal interacties, dat in een kalenderjaar door een bedrijf (of zorgprofessional/zorginstelling) is
aangeleverd en in het register is opgenomen.
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Moeten de gegevens volgens een bepaald format worden aangeleverd?
De gegevens kunnen op drie manieren bij het Transparantieregister Zorg worden aangeboden:
1. handmatige invoer via de portal op de website www.transparantieregister.nl
2. eenmalige upload Excel Template in CSV formaat (gescheiden door lijstscheidingstekens) via de portal;
3. koppeling met webservice XML
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Transparantieregister Zorg.
Hebben leveranciers van medische hulpmiddelen een bepaalde code nodig om gegevens te kunnen
aanleveren bij het Transparantieregister Zorg?
Ja, om gegevens in het Transparantieregister Zorg te kunnen laten opnemen hebben leveranciers van
medische hulpmiddelen een identificatienummer van het Transparantieregister Zorg nodig. De leveranciers
die op grond van de Gedragscode GMH verplicht zijn bepaalde interacties openbaar te maken en lid zijn van
Nefemed of FHI ontvangen hun identificatienummer in het eerste kwartaal 2015 via deze organisaties.
Andere leveranciers van medische hulpmiddelen, die op vrijwillige basis interacties openbaar willen laten
maken in het Transparantieregister Zorg, kunnen hun identificatienummer binnenkort opvragen bij de
stichting GMH (voor zover zij lid zin van een van de bij de stichting GMH aangesloten brancheorganisaties).
Hebben zorgprofessionals en zorginstellingen de mogelijkheid om gegevens die over hen worden
gemeld bij het Transparantieregister Zorg te controleren?
Ja, zorgprofessionals en zorginstellingen kunnen via de portal bezwaar maken tegen foutieve invoeren.
Leveranciers van medische hulpmiddelen krijgen via de portal hiervan een melding en in overleg met de
betreffende zorgprofessional of instelling worden eventuele onjuistheden gecorrigeerd.
Wie moet bij dienstverlening als begunstigde worden geregistreerd?
De Gedragscode gaat er vanuit dat de naam van de zorgprofessional wordt geregistreerd die feitelijk de
werkzaamheden verricht, ongeacht of de zorgprofessional de begunstigde van de vergoeding is of niet.
Indien een dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten met een zorginstelling (of een derde partij die
namens de instelling optreedt) of indien de vergoeding aan de zorginstelling (daaronder ook begrepen de
derde die namens de instelling optreedt) dient én de financiële relatie met de instelling te worden
geregistreerd (c.q. het totaalbedrag van de dienstverlening van de instelling), én de financiële relatie met de
zorgprofessional of zorgprofessionals die het werk daadwerkelijk uitvoert/uitvoeren (het honorarium dat in
de begroting aan de betrokken zorgprofessional(s) kan worden toegekend).
Er is daarbij dus sprake van een dubbeltelling. Bij publicatie in het centrale Transparantieregister zal expliciet
worden aangegeven dat de weergegeven bedragen bij de persoonsnamen van zorgprofessionals alleen iets
zeggen over de waarde van de dienstverlening en niets over het inkomen dat de zorgprofessional in het
kader van de dienstverlening ontvangt.
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