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GMH Nieuwsbrief 2021, nr. 1 - april 2021  
 
Transparantie: in deze Nieuwsbrief praat de GMH u graag bij over de meest recente 
ontwikkelingen rond het melden van financiële relaties bij het Transparantieregister Zorg.   

 
Inhoudsopgave: 

 

❖ Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021 

❖ Nieuw: speciale Training Transparantieregister Zorg op 4 en 12 mei a.s. 

❖ Let op: ook artsen en zorginstellingen moeten soms melden bij het TRZ! 

❖ Welke gegevens over 2020 moeten worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg? 

 

 

 

❖ Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021 

 

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden 

aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële 

relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Vervolgens krijgen zorgprofessionals en 

zorginstellingen de mogelijkheid de aangeleverde gegevens te controleren en eventueel bezwaar te 

maken bij een foutieve invoer. Daar zorgt het Transparantieregister Zorg voor.  

Daarna maakt het Transparantieregister Zorg de gegevens over 2020 openbaar op haar website. 

Evenals voorgaande jaren zal de GMH ook dit keer weer een beperkt onderzoek doen naar de inhoud 

van een aantal financiële relaties die bij het Transparantieregister Zorg over 2020 worden gemeld. De 

rapportage over dit onderzoek wordt in geanonimiseerde vorm gepubliceerd. 

 

❖ Nieuw: speciale Training Transparantieregister Zorg op 4 en 12 mei a.s. 

 

Dit jaar voor het eerst organiseert Axon in samenwerking met de GMH dit jaar een bondige en actuele 

(online) trainingssessie over alle aspecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ). Deze training is 

specifiek gericht op individuele leveranciers (en koepelorganisaties) van medische hulpmiddelen. 

Dit interactieve webinar van 75 minuten gaat onder andere in op wat er door de leverancier in het TRZ 

gemeld dient te worden qua financiële relaties en de wijze waarop moet worden gemeld. Hoe bijvoorbeeld 

om te gaan met meerjarige contracten, indirecte relaties en de verschillende categorieën financiële relaties 

met zorgprofessionals en rechtspersonen organisaties? Ook de technische aspecten van het platform en 

actuele toevoegingen in het TRZ komen aan bod. Er is voldoende ruimte om via de chat specifieke vragen te 
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behandelen. Tevens wordt kort ingegaan op de verdere aanscherping van de regels voor het melden die 

vanaf 2021 gelden, waaronder gastvrijheid bij bijeenkomsten en een meldplicht voor alle (type) artsen.  

Er zijn meerdere data opties beschikbaar. Kosten voor deelname bedragen € 135,- per deelnemer (ex. 

BTW). Na aanmelding ontvangt u vanuit Axon digitaal een factuur.  

De training wordt aangeboden als middagsessie op: 

•             dinsdag 4 mei, van 15:00 - 16:15 uur 
•             woensdag 12 mei, van 15:00 - 16:15 uur  
 
Na inschrijving ontvangt u een persoonlijke link voor het webinar. Dit is in principe te volgen vanaf iedere 

browser (dus u hoeft niets te installeren), maar de voorkeur gaat uit naar Chrome voor optimale beeld- en 

geluidservaring. 

Meld u nu aan - Trainingssessies op 4 & 12 mei (75 min.) Klik hier om u aan te melden. 

 

 

❖ Let op: ook artsen en zorginstellingen moeten soms melden bij het TRZ! 

 

De leverancier en zorgprofessional zullen afspraken moeten maken over de melding in het TRZ en 

deze moeten vastleggen in de tussen hen gesloten overeenkomst. De hoofdregel is dat de 

leverancier voor melding aan het TRZ zorgdraagt. De zorgprofessional zal door ondertekening van de 

overeenkomst toestemming geven om de vereiste gegevens in het Transparantieregister Zorg te 

melden. Let echter op: op deze hoofdregel geldt een uitzondering, namelijk als de dienstverlenings- 

of sponsorovereenkomst wordt afgesloten met een leverancier van medische hulpmiddelen die: 

 

− buiten Nederland gevestigd is, of  

− zich niet heeft aangesloten bij de stichting GMH. 

 

In die gevallen moet de arts of de zorginstelling de gegevens melden bij het Transparantieregister 

Zorg.  

 

Of een leverancier is aangesloten bij de stichting GMH vindt u terug op de website. Hier staan alle 

leveranciers van medische hulpmiddelen die de GMH Code onderschrijven op alfabetische volgorde 

vermeld. 

Voor meer informatie zie ook onze Nieuwsbrief nr. 4 van november 2020 en de Nieuwsbrief nr. 5 van 

december 2020. 

 

 

https://axonconnect.webinargeek.com/training-transparantieregister-zorg-trz-2
http://www.gmh.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=255
https://www.gmh.nu/images/nieuwsbrief/GMH_nieuwsbrief_4_-_nov_2020.pdf
https://www.gmh.nu/images/pdf/GMH_nieuwsbrief_5_-_dec_2020_def.pdf
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❖ Welke gegevens over 2020 moet worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg? 

 
Per 1 januari 2021 zijn de transparantieverplichtingen onder de GMH Code uitgebreid. Meer 

informatie hierover leest u hier. Deze uitbreiding gaat in per 2021 en heeft dus nog geen gevolgen 

voor de gegevens die over 2020 moeten worden gemeld. Voor 2020 geldt dat verplicht bij het 

Transparantieregister Zorg worden aangemeld: 

 

− dienstverleningsovereenkomsten  

− sponsorovereenkomsten  

 

tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en medisch specialisten die als arts in het BIG-register zijn 

ingeschreven, met uitzondering van huisartsen.  

Daarbij geldt een drempelbedrag van € 500: de verplichting om te melden geldt als het totaalbedrag, 

dat in 2020 door een leverancier in het kader van de dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten 

aan een medisch specialist of zorginstelling wordt betaald, hoger was dan € 500.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gmh.nu/images/pdf/GMH_nieuwsbrief_5_-_dec_2020_def.pdf

