
5 september 2022 

Beste mevrouw de Bruin en meneer Bakker, 

NOS en Nieuwsuur onderzoeken de transparantie van wetenschappers en artsen met betrekking tot 
hun banden met commerciële partijen. In het bijzonder kijken we naar het Transparantieregister 
Zorg, waarin een deel van de relaties tussen bedrijven en zorgverleners gemeld moet worden. 

We hebben de financiële belangen die tussen 2019 - 2021 zijn vermeld in het register op 
rechtspersonen geanalyseerd. Op basis daarvan trekken we een aantal conclusies:   

• Op rechtspersonen die gekoppeld kunnen worden aan het medisch specialisme 'cardiologie' 
zijn van alle medische specialismen in totaal de hoogste bedragen vermeld, blijkt uit een 
analyse van de 200 hoogste totale betalingen. 

• Vooral stichtingen en bv’s die gelieerd zijn aan (maatschappen van) cardiologen in niet-
academische ziekenhuizen vallen op: op die rechtspersonen zijn relatief hoge bedragen 
vermeld 

• Bij navraag blijkt bij meerdere ziekenhuizen geen zicht te zijn op de betalingen aan deze 
cardiologen. De BV of stichting is niet bij het bestuur bekend en/of cardiologen hebben geen 
voorafgaande toestemming gevraagd voor sponsoring van en dienstverlening voor 
leveranciers van medische hulpmiddelen. Dit gaat in tegen de afspraken zoals vastgelegd in 
de GMH-gedragscode.   

• Volgens experts is er hierdoor een groot risico op belangenverstrengeling en zelfs omkoping. 

Hierover hebben wij de volgende vragen: 

• Wat vindt GMH van de conclusies van NOS en Nieuwsuur? 
• Hoe vaak hebben jullie in de jaarlijkse steekproeven het ontbreken van een bepaling inzake 

de toestemming van het bestuur van de instelling geconstateerd tussen 2018 en 2021? 
• Waarom zit die bepaling niet standaard in de overeenkomsten? 
• Hebben jullie contact gehad met de IGJ over bovenstaand onderwerp? Zo ja, wat is uit dat 

contact gekomen? 
• In het algemeen: hoe vaak heeft de GMH tussen 2018 en 2022 een bevel tot naleving of een 

berisping afgegeven? Kunt u deze op een rijtje zetten (welk jaar, welke (rechts)persoon en de 
reden)? 

• Dan zien we nog dat in alle jaren meerdere leveranciers van medische hulpmiddelen 
dienstverlening op rechtspersonen vermelden in plaats van op BIG-nummer. Dit gebeurt ook 
bij BV's of eenmanszaken van één arts, bij wie er dus geen twijfel is over wie de 
beroepsoefenaar is die de dienstverlening feitelijk uitvoerde.  Hoe verklaart u dat? Deze 
vraag is ook neergelegd bij Stichting Transparantieregister Zorg. 

 

Zoals ik telefonisch al zei geef ik de heer Bakker graag meer toelichting op bovenstaande. Ik ben 

bereikbaar op 06-XX  

Met groet, 

Anna Pruis 

 

8 september 2022 



Beantwoording van vragen NOS en Nieuwsuur door GMH.  

Wat vindt GMH van de conclusies van NOS en Nieuwsuur?  

De GMH heeft kennisgenomen van de conclusies van het onderzoek van NOS en Nieuwsuur, zoals 

per mail toegezonden op 5 september. Omdat wij geen kennis hebben van het onderzoek als geheel, 

is het voor ons lastig om op alle vragen/conclusies inhoudelijk in te kunnen gaan. Onze antwoorden 

beperken zich tot die vragen/conclusies waarover wij als GMH informatie beschikken. Zie verder 

onze antwoorden op uw vragen hieronder.  

Graag ontvangen we het onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Voor GMH is transparantie een groot 

goed. We streven ernaar om onze rapportages zo compleet mogelijk op te stellen en effectief te zijn 

in de signalering. Graag zouden we uw onderzoek willen gebruiken als waardevolle aanvulling op 

onze jaarlijkse evaluatie van de GMH gedragscode, die onder meer is gebaseerd op 

praktijkervaringen en evaluaties. We delen de resultaten hiervan actief met het werkveld. Wij blijven 

voortdurend alert op het verbeteren van onze rapportages en procedures. Uw onderzoek kan daarbij 

een waardevolle aanvulling zijn.  

Hoe vaak hebben jullie in de jaarlijkse steekproeven het ontbreken van een bepaling inzake de 

toestemming van het bestuur van de instelling geconstateerd tussen 2018 en 2021?  

De jaarlijkse steekproef die de GMH verricht heeft tot doel overeenkomsten nader te duiden en te 

beoordelen zodat veldpartijen hiervan kunnen leren. Wij hebben geen exact overzicht, waarin deze 

beoordelingen over de jaren heen per onderdeel van de overeenkomst zijn bijgehouden. Om die 

reden kunnen wij deze vraag slechts globaal beantwoorden op grond van de rapportage over de 

steekproef zelf. Daaruit volgt dat bij 5 van 19 sponsor- en dienstverleningsovereenkomsten die over 

de periode 2018-2021 beoordeeld zijn, expliciet is vastgesteld dat een bepaling over toestemming 

van de werkgever/raad van bestuur ontbreekt. Daarbij ging het in twee gevallen om overeenkomsten 

waarop buitenlands recht van toepassing was. In twee andere gevallen betrof het Engelstalige 

overeenkomsten. Hiernaast is in een geval geconstateerd dat impliciet wel toestemming verkregen 

is, maar heeft de GMH geadviseerd dit voortaan meer expliciet vast te leggen in de overeenkomst 

zelf.  

3. Waarom zit die bepaling niet standaard in de overeenkomsten? 

 De GMH stelt geen standaardcontracten op, leveranciers van medische hulpmiddelen en 

zorgprofessionals/zorginstellingen dragen zelf zorg voor de overeenkomsten die zij met elkaar 

afsluiten. We streven ernaar dat transparantie niet alleen op papier geldt, maar juist ook in het 

gedrag van professionals en bedrijven. Op de trainingen die de GMH verzorgd wordt veel aandacht 

besteed aan het op de juiste wijze vastleggen van de schriftelijke afspraken, met inbegrip van 

voorafgaande toestemming van werkgevers/raden van bestuur bij dienstverlening en sponsoring. 

Overigens is de bepaling m.b.t. de voorafgaande toestemming vrij uniek in de zin dat deze alleen in 

de gedragscode van de GMH voorkomt. De wetgeving voor medische hulpmiddelen kent een 

dergelijke bepaling niet en ook internationaal gezien is deze regel vrij uitzonderlijk.  

4. Hebben jullie contact gehad met de IGJ over bovenstaand onderwerp? Zo ja, wat is uit dat 

contact gekomen?  

De GMH en IGJ hebben vier keer per jaar werkoverleg en wij hechten veel waarde aan het contact 

met de IGJ. Omdat de regel van de voorafgaande toestemming niet in de wetgeving voorkomt, valt 

deze buiten de scope van het toezicht door IGJ. Als zelfregulerend orgaan 2 informeren wij IGJ 

proactief over de activiteiten die wij ondernemen om naleving van de gedragscode te bevorderen. 



Wij doen dit vooral via voorlichting en trainingen. Overigens hebben wij geen enkel signaal 

ontvangen dat IGJ op dit punt ontevreden is over de activiteiten van de GMH.  

5. In het algemeen: hoe vaak heeft de GMH tussen 2018 en 2022 een bevel tot naleving of een 

berisping afgegeven? Kunt u deze op een rijtje zetten (welk jaar, welke (rechts)persoon en de 

reden)?  

De GMH heeft in de periode 2018-2022 geen bevel tot naleving of een berisping gegeven.  

Dan zien we nog dat in alle jaren meerdere leveranciers van medische hulpmiddelen 

dienstverlening op rechtspersonen vermelden in plaats van op BIG-nummer. Dit gebeurt ook bij 

BV's of eenmanszaken van één arts, bij wie er dus geen twijfel is over wie de beroepsoefenaar is 

die de dienstverlening feitelijk uitvoerde. Hoe verklaart u dat? Deze vraag is ook neergelegd bij 

Zorg. 

Als overkoepelend orgaan van de zelfregulering hebben wij hiervoor geen verklaring. Omdat we 

relatief veel vragen kregen over toepassing van de regels over melden bij het TRZ, zijn de bepalingen 

in de gedragscode van de GMH per 2021 op een aantal punten verduidelijkt en is ook de toelichting 

uitgebreid. Dit geldt onder andere voor artikel 23, waarin staat welke gegevens bij dienstverlening 

gemeld moeten worden. Bij dit artikel stond voorheen geen toelichting. In de huidige toelichting 

wordt vrij uitvoerig ingegaan op de vraag wanneer iets gemeld moet worden op de naam van de 

zorgprofessional (BIG nummer) of van een instelling/rechtspersoon (KvK nummer). Als de 

dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten tussen een leverancier en een 

instelling/rechtspersoon, hoort het gedeelte van het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst 

is betaald en dat kan worden toegeschreven aan de betreffende zorgprofessional, op naam van de 

zorgprofessional te worden gemeld. Het eventueel resterende bedrag (het totaalbedrag dat door de 

leverancier is betaald, minus het aan de zorgprofessional toe te rekenen bedrag) op naam van de 

instelling/rechtspersoon, dient eveneens te worden gemeld. Ook in onze trainingen en voorlichting 

gaan we hierop uitgebreid in. 

 


