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Inleiding 

In 2013 is een aantal belangrijke stappen gezet voor de verdere vergroting van het draagvlak van de 
Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Er is hard gewerkt aan het realiseren van de wederkerigheid van de 
gedragsregels over financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. 
Met ingang van 1 januari 2012 zijn de leden van een zestal koepels van fabrikanten en importeurs van 
medische hulpmiddelen reeds gebonden aan deze gedragsregels.

Het jaar 2013 is benut om nadere afspraken te maken met de KNMG, NVZ en NFu over aansluiting van artsen 
en ziekenhuizen op de zelfregulering. De besprekingen hierover met de genoemde organisaties en hun 
achterban zijn zeer constructief geweest: per 2014 sluiten zij zich aan bij de Gedragscode Medische 
Hulpmiddelen en zijn deze regels daadwerkelijk wederkerig. Meer hierover kunt u lezen in dit jaarverslag.

Naast toetreding van organisaties van artsen en zorginstellingen is in 2013 ook gewerkt aan verbreding van 
het draagvlak van de zelfregulering door het opzetten van een Register Naleving. De bedoeling van dit 
Register is dat ook andere koepelorganisaties die hun leden hebben verplicht tot naleving van de 
Gedragscode zich op eenvoudige en overzichtelijke wijze bij de GMH kunnen aansluiten. Het Register 
Naleving van de GMH is per 1 juli 2013 gelanceerd. Met ingang van 2014 zijn de eerste twee 
koepelorganisaties ingeschreven. Met de Vereniging voor de dentale industrie in de Benelux (Indent) en de 
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) hebben nu ook de 
eerste partijen uit de dentale wereld de Gedragscode omarmd.

Ondanks het feit dat de hulpmiddelenwereld in een relatief korte tijd grote stappen op het gebied van 
zelfregulering heeft weten te zetten, is de “klus” nog niet geklaard. In oktober 2013 vond in aanwezigheid van 
een aantal andere belanghebbenden overleg plaats tussen de Stichting GMH en minister Schippers van VWS. 
Tijdens dit overleg is een doorkijkje naar de toekomst gegeven voor wat betreft de door de minister 
gewenste transparantie. Zoals de minister in december aan de Tweede Kamer heeft laten weten, zal de 
Stichting GMH ook deze uitdaging oppakken en is er een plan van aanpak opgesteld. Ook hierover kunt u 
meer lezen in dit jaarverslag.

GMH in 2013: op weg naar wederkerigheid en vergroting van het draagvlak
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Wederkerigheid: KNMG, NVZ en NFu sluiten zich aan 

De Gedragscode Medische Hulpmiddelen is gebaseerd op wederkerigheid: wat de ene partij niet mag 
aanbieden, mag de andere partij ook niet accepteren. Nadat de Gedragscode per 1 januari 2012 in werking 
was getreden voor leden van de zes koepelorganisaties van leveranciers van medische hulpmiddelen die de 
Stichting GMH hebben opgericht, heeft het bestuur van de KNMG in juni 2012 door middel van 
ondertekening van een intentieverklaring al laten weten de uitgangspunten van de Gedragscode te 
onderschrijven en de mogelijkheden tot aansluiting bij de GMH te onderzoeken. In het kielzog daarvan 
hebben ook de organisaties van ziekenhuizen en academische centra, de NVZ en NFu, kenbaar gemaakt 
aansluiting bij de GMH te overwegen en de mogelijkheden hiertoe nader te verkennen.

Het jaar 2013 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de voorbereidingen om de aansluiting van 
de KNMG, NVZ en NFu ook daadwerkelijk te realiseren. Hiertoe diende een aantal trajecten nader te worden 
verkend. 

•   Aanpassing tekst Gedragscode Medische Hulpmiddelen
In eerste instantie is een commissie, bestaande uit juristen van de betrokken koepelorganisaties, aan de slag 
gegaan met het analyseren en vergelijken van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de overige, reeds 
bestaande gedragsregels van wetenschappelijke verenigingen van artsen en ziekenhuisorganisaties. Meer in 
het bijzonder is daarbij gekeken naar de gedragsregels van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie, de 
Nederlandse Orthopedische Vereniging en de gedragsregels van de NVZ (en de inkopers van zorg verenigd 
in NEVI). Doel van deze exercitie was om vast te stellen of zich tegenstrijdigheden en/of lancunes voordeden 
tussen deze codes, dan wel anderszins sprake was van onoverkomelijke verschillen.

Geconstateerd is dat de reeds bestaande interne gedragsregels niet in de weg stonden voor aansluiting van 
de KNMG, NVZ en NFu bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Wel is daarbij gewezen op het feit dat in 
de Gedragscode Medische Hulpmiddelen geen verwijzing is opgenomen naar de ‘Code ter voorkoming van 
oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling‘, waaraan de leden van de KNMG, NVZ en NFu reeds 
gebonden zijn. Door alle betrokken partijen werd het wenselijk geacht ook de leveranciers van medische 
hulpmiddelen bij deze code te betrekken. 
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Ook is vastgesteld dat in de GMH nog een bepaling ontbrak over de herkenbaarheid van vertegenwoordigers 
van leveranciers van medische hulpmiddelen bij bijeenkomsten van zorgprofessionals. Voormelde conclusies 
hebben geresulteerd in het voorstel om de Gedragscode Medische Hulpmiddelen op een aantal punten uit 
te breiden. Daartoe zijn de navolgende voorstellen geformuleerd. 

Aan artikel 8, waarin algemene uitgangspunten bij financiële bijdragen door leveranciers in de kosten van 
bijeenkomsten voor zorgprofessionals zijn vastgelegd, is een nieuw lid 6 toegevoegd. Op grond van deze 
nieuwe bepaling dienen vertegenwoordigers van leveranciers, die aanwezig zijn op bijeenkomsten waaraan 
zorgprofessionals deelnemen, als zodanig herkenbaar te zijn, bijvoorbeeld door het dragen van een badge. 

Er is een nieuw artikel 18 toegevoegd aan de GMH. Dit artikel gaat over de betrokkenheid van leveranciers 
van medische hulpmiddelen bij de totstandkoming van adviesrapporten, richtlijnen, e.d. In dit artikel is 
bepaald dat zorgprofessionals die deelnemen aan commissies die zich bezig houden met het opstellen van 
(wetenschappelijke) adviesrapporten of behandelrichtlijnen handelen overeenkomstig de ‘Code ter 
voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling‘. Tevens is expliciet vastgelegd dat 
leveranciers deze Code belangenverstrengeling onderschrijven. De ‘Code ter voorkoming van oneigenlijke 
beïnvloeding door belangenverstrengeling’ is opgesteld in 2012 en waarborgt dat de deelnemers aan 
commissies, die een bijdrage leveren aan adviesrapporten en richtlijnen, een onbevooroordeelde inbreng 
kunnen hebben van hun kennis en inzichten. Door in artikel 18 van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen 
expliciet te verwijzen naar deze Code belangenverstrengeling wordt niet alleen bereikt dat de 
zorgprofessionals, die zijn aangesloten bij een koepelorganisatie die deze Code reeds hebben onderschreven, 
hier nog eens aan worden herinnerd, maar wordt tevens gestimuleerd dat ook andere zorgprofessionals zich 
hieraan conformeren. Hetzelfde geldt voor leveranciers; in het tweede lid van artikel 18 onderschrijven zij de 
uitgangspunten van de Code belangenverstrengeling.

De voorstellen tot aanpassing van de Gedragscode zijn op de voorgeschreven wijze voorgelegd aan en 
goedgekeurd door de betrokken achterbannen. De nieuwe bepalingen zijn met ingang van 1 januari 2014 in 
werking getreden.
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•   Bestuurlijke organisatie Stichting GMH 
In het kader van de toetreding van de KNMG, NVZ en NFu is ook zorgvuldig gekeken naar de 
organisatiestructuur van de Stichting GMH en met name naar de samenstelling van het bestuur. Bij de 
oprichting van de Stichting in 2012 zijn als bestuursleden benoemd zes vertegenwoordigers van de 
oprichtende koepelorganisaties. Teneinde de wederkerigheid ook in de samenstelling van het bestuur tot 
uitdrukking te laten komen, is besloten bestuurszetels toe te kennen aan vertegenwoordigers van de KNMG, 
NVZ en NFu. Om pragmatische redenen is er voor gekozen dit vooralsnog te doen per 1 januari 2014 op basis 
van de oorspronkelijke statuten van de Stichting. Daarbij is uitdrukkelijk afgesproken in een vervolgtraject te 
kijken naar een andere, meer evenwichtige verdeling van de zetels binnen het bestuur en de daartoe 
noodzakelijke wijziging van de statuten. Dit traject zal in 2014 worden afgerond.

•   Feitelijke aansluiting van de KNMG, NVZ en NFu per 1 januari 2014
Mede gelet op de afspraken over de aanpassing van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de 
toezeggingen met betrekking tot de toetreding van vertegenwoordigers van deze organisaties tot het 
bestuur van de Stichting GMH hebben de KNMG, NVZ en NFu in de tweede helft van 2013 via de daartoe 
voorgeschreven procedures besloten tot aansluiting bij de Gedragscode Medische Hulpmiddelen, één en 
ander zodanig dat de leden van deze koepelorganisaties gehouden zijn tot naleving van de Gedragscode. Dit 
betekent dat met ingang van 1 januari 2014 de Gedragscode ook van toepassing zal zijn voor de ca. 53.000 
artsen die via de federatiepartners zijn aangesloten bij de KNMG en voor de 118 algemene en categorale 
ziekenhuizen en 8 universitaire medische centra die zijn aangesloten bij de NVZ respectievelijk NFu. Vanaf 1 
januari 2014 is de Gedragscode dus daadwerkelijk wederkerig. Alle betrokken partijen hebben hun achterban 
uitvoerig voorgelicht over de consequenties hiervan.
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Register Naleving GMH; Indent en VGT als eerste opgenomen 

De wereld van medische hulpmiddelen is zeer divers. Niet alleen zijn er heel veel verschillende soorten 
medische hulpmiddelen, ook worden deze producten op veel verschillende plaatsen in het zorgtraject 
toegepast en/of gebruikt. Ook de distributie van medische hulpmiddelen is zeer gevarieerd. Dit betekent dat 
er niet alleen zeer veel verschillende partijen zijn die zich kwalificeren als “leverancier van medische 
hulpmiddelen”, ook de groepen “zorgprofessionals“ en “instellingen” in de zin van de Gedragscode Medische 
Hulpmiddelen zijn talrijk.

•   Oprichting Register Naleving GMH   
Het bestuur van de Stichting GMH streeft ernaar het draagvlak van de Gedragscode zoveel mogelijk te 
vergroten. Dit betekent dat er - naast de zes initiële organisaties van leveranciers van medische hulpmiddelen 
die de Stichting hebben opgericht en de koepelorganisaties van artsen en ziekenhuizen - nog veel meer 
organisaties zijn die voor aansluiting bij de GMH in aanmerking komen. Om deze aansluiting op een 
toegankelijke en overzichtelijke wijze te realiseren heeft het bestuur van de Stichting in 2013 besloten te 
komen tot de instelling van een Register Naleving GMH. In dit register kunnen alle beroeps- en 
brancheverenigingen, die hun leden middels een leden-bindend besluit hebben verplicht tot naleving van 
de Gedragscode, zich laten inschrijven. Het Register is openbaar en heeft tot doel op betrouwbare wijze 
inzichtelijk te maken welke organisaties de Gedragscode hebben onderschreven en hun individuele leden 
hebben verplicht tot naleving daarvan.

De voorwaarden voor toelating tot het Register Naleving zijn vastgelegd in het Reglement Register Naleving 
Gedragscode Medische Hulpmiddelen, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting in 2013. Op grond 
van dit reglement komen voor inschrijving in het register in aanmerking verenigingen van leveranciers van 
medische hulpmiddelen, van zorgprofessionals en van instellingen zoals bedoeld in de GMH. Individuele 
bedrijven of zorgprofessionals kunnen zich dus niet als zodanig in het register laten opnemen. Een vereniging 
die in het register wil worden opgenomen moet verklaren dat zij het belang van naleving van de GMH 
onderschrijft, haar leden op rechtsgeldige wijze heeft verplicht tot naleving van de Gedragscode en moet 
aantoonbaar activiteiten verrichten om de naleving van de Gedragscode te bevorderen.
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Het Register Naleving kent voorwaardelijke en definitieve inschrijvingen. Een voorwaardelijke inschrijving 
vindt plaats voor de periode van één jaar en is bedoeld om de leden van de organisatie in de gelegenheid te 
stellen om hun bedrijfs- of praktijkvoering in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de 
voorwaarden van de Gedragscode. Een definitieve inschrijving in het Register Naleving vindt plaats voor 
onbepaalde tijd. Op de website van de Stichting GMH zijn de namen terug te vinden van de verenigingen 
die voorwaardelijk zijn ingeschreven. Indien een vereniging eenmaal definitief ingeschreven is, worden alle 
namen van bedrijven die lid zijn van deze vereniging afzonderlijk op de website van de GMH vermeld. 

•   VGT en Indent als eerste opgenomen in het Register Naleving
Als eerste partijen die geïnteresseerd zijn in de inschrijving in het Register Naleving meldden zich twee 
spelers uit de dentale wereld. Indent is de organisatie van de dentale industrie in Nederland. In de VGT zijn 
de groothandelaren in de tandheelkundige branche verenigd. Op 4 december 2013 ondertekenden de beide 
brancheverenigingen de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en verplichtten zij hun leden middels een 
leden-bindend besluit tot naleving van de Gedragscode per 1 januari 2014. VGT en Indent spraken daarbij de 
verwachting uit dat ook de andere beroepsverenigingen in de tandheelkundige branche de code zullen 
ondertekenen. Een breed draagvlak onder leveranciers, groothandel en beroepsgroepen schept duidelijkheid 
in de dentale branche, zo geven de voorzitters van beide verenigingen aan.
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Contacten ministerie van VWS 

Evenals in het voorafgaande jaar heeft het bestuur van de Stichting GMH in 2013 op reguliere basis overleg 
gevoerd met het ministerie van VWS. Voor een deel betreft dit een voortgangsoverleg met betrekking tot 
lopende onderwerpen met diverse ambtenaren. 

•   Bestuurlijk overleg
In juli 2013 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen die tijdens dit 
bestuurlijk overleg aan de orde zijn gekomen betreffen de wederkerigheid van de Gedragscode en de 
aansluiting daarbij door de organisaties van artsen en ziekenhuizen, de naleving van de Gedragscode in de 
dagelijkse praktijk, de mogelijkheden om het kennisniveau van veldpartijen over de inhoud van de 
Gedragscode te vergroten en de wens van het ministerie van VWS om te komen tot een transparantieregister 
voor interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals, vergelijkbaar met het 
Transparantieregister voor geneesmiddelen. 

•   Bespreking met minister Schippers
Van de zijde van VWS wordt met name ook aandacht gevraagd voor de politieke ontwikkelingen rond de 
interacties tussen zorgverleners en leveranciers van medische hulpmiddelen. Dit onderwerp is in Brussel aan 
de orde in het kader van de voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen. Ook 
in de Tweede Kamer kan dit onderwerp bij herhaling op aandacht rekenen, onder andere ook naar aanleiding 
van uitzendingen van KRO reporter. In dit kader heeft op 16 oktober 2013 een ontmoeting plaatsgevonden 
tussen de minister van VWS, Edith Schippers, en een delegatie van het bestuur van de Stichting GMH. Ook de 
KNMG, NVZ en NFu  zijn als nieuw toetredende partijen bij dit overleg aanwezig geweest, evenals 
vertegenwoordigers van onder meer Zorgverzekeraars Nederland. Tijdens dit overleg heeft de GMH de 
belangrijkste stappen toegelicht die sinds de totstandkoming van de Gedragscode in 2012 zijn ondernomen 
en zijn de beleidsplannen voor de komende periode gepresenteerd.

•   Plan van aanpak transparantieregister
Bijzondere aandacht verdienen de plannen van de Stichting GMH met betrekking tot transparantie, een 
onderwerp waaraan door de minister veel belang wordt gehecht. 
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De Gedragscode verplicht reeds tot verschillende vormen van een interne transparantie. Zo bestaat er een 
meldplicht voor zorgprofessionals die een financiële bijdrage ontvangen van leveranciers van medische 
hulpmiddelen voor hun deelname aan bijeenkomsten. Een dergelijke financiële bijdrage dient door de 
zorgprofessional te worden gemeld bij diens werkgever dan wel bij de raad van bestuur waar hij werkzaam 
is. Ook bestaat er een goedkeuringsverplichting. Voor het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten en 
sponsorovereenkomsten is de voorafgaande toestemming van de raad van bestuur of werkgever vereist.

Daarnaast oriënteert de Stichting GMH zich op een volgende fase van transparantie, transparantie richting 
het publiek. Deze externe transparantie is bedoeld patiënten inzicht te geven in bepaalde interacties tussen 
zorgverleners en leveranciers van medische hulpmiddelen. Het Transparantieregister zoals dat van toepassing 
is in de geneesmiddelensector geldt daarbij als voorbeeld. Uitdaging daarbij is om te voorkomen dat 
toekomstige verplichtingen over externe transparantie hun doel voorbij schieten. In dit opzicht is het van 
belang te realiseren dat de rol van een zorgprofessional bij de keuze voor een medisch hulpmiddel in veel 
gevallen niet gelijk is aan de voorschrijver van een UR geneesmiddel. Zo is er bij medische hulpmiddelen die 
als apparatuur in ziekenhuizen worden gebruikt in de regel geen directe relatie naar een patiënt. Ook is de 
zorgprofessional vaak niet de enige partij die de keuze voor een hulpmiddel bepaalt. Ook inkopers en soms 
de patiënt zelf kunnen hierbij een rol spelen. Voor wat betreft de technische inrichting van het 
Transparantieregister dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat niet alle zorgprofessionals die 
betrokken zijn bij het keuzeproces rond medische hulpmiddelen BIG geregistreerd zijn. Kortom, het opzetten 
van een doeltreffend transparantieregister voor medische hulpmiddelen vergt nader onderzoek, waarbij 
recht gedaan moet worden aan de specifieke karakteristieken van de hulpmiddelenwereld en de doeleinden 
die met transparantie worden beoogd. Het bestuur van de Stichting GMH heeft de minister toegezegd 
hiertoe op korte termijn een plan van aanpak te zullen ontwikkelen.

De minister heeft de Tweede Kamer uitgebreid op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond de 
zelfregulering in de hulpmiddelensector in een brief van 19 december 2013.
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Partijen die gebonden zijn aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen 

Per 1 januari 2013 zijn de volgende zes koepelorganisaties van fabrikanten en importeurs van medische 
hulpmiddelen gebonden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen:

•	Diagned 
•	FHI
•	Firevaned 
•	GAIN 
•	Holland HealthTech
•	Nefemed 

Bij deze koepels zijn in totaal ca. 325 bedrijven aangesloten. Deze bedrijven variëren van kleine, lokale 
start-ups tot wereldwijd opererende multinationals. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze bedrijven ruim 
90% van de markt voor medische hulpmiddelen in Nederland. Onder het begrip medisch hulpmiddel valt 
een zeer uiteenlopend en gevarieerd pakket producten, die in de zorg worden gebruikt. Gedacht moet 
worden aan medische en diagnostische apparatuur en instrumenten die in ziekenhuizen worden gebruikt, 
verbruiksartikelen als stoma-, incontinentie- en diabetesmaterialen, hulpmiddelen voor mobiliteit en 
revalidatie, implantaten, hoortoestellen, etc.

Ten gevolge van intensieve besprekingen in het jaar 2013 zullen met ingang van 1 januari 2014 ook de 
navolgende partijen gebonden zijn aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen:

•	KNMG
•	NVZ
•	NFu
•	Indent
•	VGT
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Via de federatiepartners zijn bij de KNMG circa 53.000 artsen aangesloten. De NVZ telt 118 algemene 
en categorale ziekenhuizen tot haar leden en bij de NFu zijn de 8 universitaire medische centra van 
Nederland aangesloten. 

Indent is de brancheorganisatie van de tandheelkundige hulpmiddelen industrie in Nederland. Binnen 
de Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche zijn de groothandelaren van 
medische hulpmiddelen in Nederland vertegenwoordigd.
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Voorlichting 

Bekendheid met de regels over interactie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en 
zorgprofessionals in de praktijk is essentieel. Gedragsregels kunnen er op papier nog zo mooi uitzien, waar 
het natuurlijk om gaat is dat deze regels ook in de praktijk worden toegepast. Dit kan alleen maar als alle 
betrokken partijen bekend zijn met de inhoud en de consequenties daarvan.

In 2013 heeft de GMH veldpartijen bij voortduring op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond de 
Gedragscode via de website www.gmh.nu. Op deze website worden ook alle uitspraken van de 
Codecommissie in klachtenprocedures en adviesaanvragen gepubliceerd. Daarnaast hebben ook de bij de 
GMH aangesloten koepelorganisaties zelf een belangrijke rol bij het geven van voorlichting naar hun 
achterban. 

Juist omdat er in 2014 weer een groot aantal nieuwe partijen met de Gedragscode te maken krijgt heeft de 
GMH het belang van goed, op de dagelijkse praktijk geschreven voorlichtingsmateriaal onder de aandacht 
van het ministerie van VWS gebracht. Dit heeft geresulteerd in de toekenning van een subsidie door VWS 
voor het ontwikkelen van digitaal voorlichtingsmateriaal, specifiek bestemd voor zorgprofessionals. Dit 
materiaal zal gezamenlijk met de Stichting CGR worden ontwikkeld. Artsen en andere zorgprofessionals 
kunnen zo niet alleen snel kennis nemen van de regels met betrekking tot medische hulpmiddelen, maar ook 
met betrekking tot geneesmiddelen.
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Overzicht klachten en adviezen Codecommissie GMH in 2013

In het tweede volle jaar van haar bestaan hebben veldpartijen de weg naar de Codecommissie van de GMH 
goed weten te vinden. Zo is van de mogelijkheid om adviesaanvragen in te dienen bij de Codecommissie in 
2013 veelvuldig gebruik gemaakt. Er zijn in totaal acht adviezen uitgebracht, waarin een veelvoud aan vragen 
is beantwoord. Vier adviesaanvragen werden ingediend door een koepel van leveranciers en drie adviezen 
werden aangevraagd door een individuele leverancier van medisch hulpmiddelen. Ook een beroepsvereniging 
van zorgprofessionals diende een adviesaanvraag in bij de Codecommissie. De adviezen geven duidelijkheid 
over een aantal principiële kwesties. Alle adviezen zijn – geanonimiseerd – op de website van de GMH te 
vinden. 

•   Sponsoring bijeenkomsten: strikte toepassing en informatie nodig
Veel adviezen hadden betrekking op de financiële betrokkenheid van leveranciers van medische 
hulpmiddelen bij bijeenkomsten van zorgprofessionals. 

A13.01 betrof een wat atypisch geval, nl. het leveren van een financiële bijdrage aan een concert door en 
voor zorgprofessionals. De Voorzitter van de Codecommissie kwalificeerde dit als een bijeenkomst, die niet 
voldeed aan de eisen van de Code. Een bijeenkomst met een programma dat voor een deel uit recreatieve 
en sociale activiteiten bestaat mag niet financieel mede mogelijk worden gemaakt door leveranciers, en dat 
geldt dus zeker voor een programma dat uitsluitend uit recreatieve en sociale activiteiten bestaat. 

In A13.02 ging het over de vraag in hoeverre leveranciers door middel van sponsorpakketten een financiële 
bijdrage mogen leveren aan activiteiten van een wetenschappelijke vereniging van zorgprofessionals. Uit het 
advies volgt dat sponsorpakketten wel mogelijk zijn, maar zeker niet onbeperkt. Zo moeten de inkomsten die 
de vereniging daarmee binnenkrijgt, aantoonbaar en uitsluitend worden besteed aan posten die binnen de 
GMH toelaatbaar zijn, moet de bijeenkomst qua programma, locatie en kosten aan de eisen voldoen. Ook 
mag er geen ‘surplus’ zijn waarvan niet duidelijk is waaraan het wordt besteed. 
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Ook in A13.05 en A13.06 ging het om sponsoring van een bijeenkomst van een wetenschappelijke vereniging, 
ditmaal op Vlieland. In het eerste advies was de conclusie dat het programma van de bijeenkomst op 
meerdere onderdelen in strijd was met de Gedragscode, onder meer vanwege sociale en recreatieve 
activiteiten in het programma en het feit dat het programma – onnodig – was verdeeld over twee dagen. 
Na aanpassing van het programma werd opnieuw advies gevraagd; ditmaal met positief resultaat. 

In A13.07 werd een aantal belangrijke zaken behandeld rond de onderbouwing van een sponsoraanvraag. 
Uit dat advies blijkt dat een leverancier slechts kan reageren op een aanvraag tot sponsoring als hij uit de 
aangeleverde informatie kan afleiden dat sponsoring aan de GMH voldoet; als een congres wordt 
gesponsord, zal dus informatie over het programma, de locatie en de kosten moeten worden aangeleverd, 
zoals een gedetailleerde begroting en een overzicht van de totale te verwachten inkomsten.

Deze adviezen leren dat kritisch wordt gekeken of sponsorinkomsten worden besteed aan activiteiten die 
aan de GMH voldoen. De sponsoraanvrager moet dan ook niet alleen informatie aanleveren over 
bijvoorbeeld locatie en programma van een bijeenkomst, maar ook een begroting en verduidelijking ten 
aanzien van de aard en hoogte van de kosten per individuele zorgprofessional. 

•   Toestemming bestuur instelling geldt voor alle zorgprofessionals
Uit A13.03 is af te leiden dat de verplichting om voor bepaalde interacties voorafgaand toestemming te 
vragen aan het bestuur van een instelling voor álle zorgprofessionals geldt, of ze nu in dienstverband werken, 
dan wel op andere wijze aan dat ziekenhuis zijn verbonden, en of ze al dan niet in maatschapsverband 
werkzaam zijn. 

•   Unrestricted grant bestaat niet
A13.04 ging over het begrip ‘unrestricted educational grant’. Met die term wordt korte metten gemaakt, 
omdat een financiële bijdrage altijd gekoppeld zal moeten worden aan bepaalde voorwaarden. Er zullen dus 
altijd restricties moeten zijn omdat de GMH nu eenmaal voorwaarden stelt, juist om onafhankelijkheid en 
integriteit te bewaken. 

▼

Inleiding

Wederkerigheid: KNMG, NVZ en 
NFu sluiten zich aan

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3

Register Naleving GMH; Indent en 
VGT als eerste opgenomen

Pagina 1 | Pagina 2

Contacten ministerie van VWS 
Pagina 1 | Pagina 2

Partijen die gebonden zijn aan de 
Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Pagina 1 | Pagina 2

Voorlichting

Overzicht klachten en adviezen 
Codecommissie GMH in 2013

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3

Codecommissie en Commissie 
van Beroep 

Bestuur Stichting GMH

Secretariaat



JAARVERSLAG   2013

•   Kortingen
In A13.08 werd geoordeeld dat het geven van een bonus voor specifieke door de drogist te verrichten 
promotionele activiteiten moet worden gezien als betaling voor het verrichten van diensten (nl. 
promotionele activiteiten) in de vorm van een “bonus”. Daarom zou aan de eisen voor dienstverlening 
moeten worden voldaan. De Voorzitter van de Codecommissie heeft op dit punt een leemte geconstateerd 
in de Code en geeft het bestuur in overweging de gedragscode op dit punt aan te passen. 

Wat klachten betreft was het rustig. De Codecommissie heeft in 2013 slechts een uitspraak in een 
klachtenprocedure gedaan en dat betrof een zaak die reeds in 2012 aanhangig was gemaakt (12.01).
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Codecommissie en Commissie van Beroep 

Op de naleving van de Gedragscode wordt toezicht gehouden door een onafhankelijke 
Codecommissie en Commissie van Beroep. De wijze waarop dat toezicht is vormgegeven, is geregeld 
in het Reglement van de Codecommissie en Commissie van Beroep.

De Codecommissie bestaat uit de volgende leden:

•	prof. mr C.J.J.C. van Nispen, voorzitter
•	mr P. van Regteren Altena, voorzitter
•	dr. J. Aghina
•	J.C. van den Boer
•	N. la Croix
•	ir. J.I.M. de Goeij
•	mr F.E. Hes
•	R.H.J. Reijnen
•	M.A. Schreijer
•	dr. P.H. Smit
•	drs. M.J.M. van Weelden-Hulshof
•	H. Wijnands

De Commissie van Beroep bestaat uit de volgende leden:

•	prof. mr Th.C.J.A. van Engelen, 
•	mr C.S.M. Morel
•	mr E.M. Polak  

Als griffier van de Codecommissie en Commissie van Beroep treedt op mevrouw mr E.C. van Duuren.
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Bestuur Stichting GMH

Het bestuur van de Stichting GMH bestaat per 31 december 2013 uit de volgende personen:

•	drs. K.G.H.(Kest) Huijsman, voorzitter, namens Nefemed
•	drs. S.L. (Sabina) Hoekstra- van den Bosch, namens Holland HealthTech
•	M. (Michael) van Nieuwkasteele, namens Firevaned 
•	J.W. (Hans) van Pagée, namens GAIN 
•	drs. M.A.S.V.E. (Maurice) Verdaasdonk, namens Diagned
•	R. (Robert) de Vroet, namens FHI Medische Technologie   

Plaatsvervangende bestuursleden per 31 december 2013 zijn:

•	mr M.E. (Mirjam) de Bruin, namens Diagned
•	dr. E.A.M. (Evert) Elbertse, namens Firevaned
•	J.A.(Ton) Heijman, namens GAIN
•	ing. L.H.M. (Luc) Knaven, namens FHI Medische Technologie
•	mr R.A. (Roelf) van Run, namens Nefemed
•	C.J. (Kees) van der Sluijs, namens Holland HealthTech        

Het bestuur van de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen heeft in 2013 vijf keer vergaderd.



JAARVERSLAG   2013

Secretariaat

Het secretariaat van de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen is ondergebracht bij:

Lejeune Association Management
Laan Copes van Cattenburch 79
2585 EW Den Haag

Postbus 85612
2508 CH Den Haag

Telefoon: 070 - 312 39 26
E-mail: info@GMH.nl 

Contactpersonen: Henriëtte Jongbloed en Jules Lejeune

■

Den Haag, 13 augustus 2014
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