
7 september 2022 

Hallo Siebe, 

Eerst maar even het slechte nieuws: ook wij laten het bij een schriftelijke reactie. Natuurlijk wil je dit 

het liefst op camera, maar dat past niet bij hoe wij onze rol zien op dit onderwerp. We vinden het wel 

goed dat er aandacht voor is in de landelijke media, dat zal vast een extra impuls geven voor verdere 

verbetering. Onze schriftelijke reactie is een heel epistel geworden en je zult vast niet alles 

gebruiken, maar hopelijk geeft het je wel meer inzicht. Ik hoop dat dan het goede nieuws is.       

Dit eerste weet je allemaal, maar ik zeg het toch: De regels voor gunstbetoon zijn er om ongewenste 

beïnvloeding van een zorgprofessional door een fabrikant te voorkomen. Een keuze voor een 

hulpmiddel moet in de eerste plaats genomen worden op basis van de prestaties van het product. 

Geldstromen tussen fabrikanten en zorgprofessionals zijn onvermijdelijk. En hebben ook een doel. 

Met dat geld kan bijvoorbeeld noodzakelijk onderzoek worden gedaan, of scholing aan 

zorgprofessionals worden gegeven. En dat komt de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede. Om die 

ongewenste beïnvloeding te voorkomen is er van alles geregeld: niet alleen wettelijke beperkingen, 

maar ook beleidsregels, het transparantieregister zorg en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.  

Je liet weten dat jouw onderzoek zich vooral focust op het niet informeren van de raad van bestuur 

over gemaakte afspraken tussen zorgprofessionals en hulpmiddelenleveranciers. Het klopt dat dat in 

bijna alle gevallen wel moet. In de Gedragscode staat voor bijeenkomsten van diverse soorten dat er 

een informeringsplicht is (artikelen 9.3, 10.3 en 11.3) en over dienstverlening en sponsoring dat er 

zelfs een goedkeuringsplicht is (artikel 13.7 en 15.5). Dit is allemaal zelfregulering. Wanneer de 

inspectie aan zet is, is vastgelegd in Werkafspraken tussen IGJ en stichting GMH | Convenant | 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Een raad van bestuur van een ziekenhuis is onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg. Dat betekent ook dat hij verantwoordelijk is voor de kwaliteit en veiligheid van 

de gebruikte medische hulpmiddelen. En dat kan alleen op een goede manier als de raad van bestuur 

ook op de hoogte is van alle factoren die meespelen bij de keuze voor een medische hulpmiddel. 

Zoals eventuele overeenkomsten tussen de zorgprofessional en de leverancier. In de eerste plaats is 

het de zorgprofessional die transparant moet zijn, maar er ligt zeker ook een verantwoordelijkheid bij 

de raad van bestuur om te zorgen dat ze voldoende geïnformeerd zijn. Dat zijn dingen waar wij ook 

over spreken met raden van bestuur, zij het in wat meer hoog over setting van goed bestuur. Een van 

de dingen die daarin belangrijk is, is dat de raad van bestuur en de zorgprofessionals min of meer 

dezelfde belangen hebben. Gelijkgerichtheid, in vakterminologie. 

Maar ook concreet hebben we onderzoek gedaan naar hoe raden van bestuur omgaan met nieuwe 

medische hulpmiddelen, implantaten in dit geval. Gunstbetoon hebben we hier dan weer net niet in 

meegenomen, maar het gaat wél over het traject voorafgaand aan de aanschaf van een bepaald 

hulpmiddel, welke afwegingen zijn daar aan vooraf gegaan? De resultaten van dat toezichtstraject bij 

particuliere klinieken is al afgerond, dat bij ziekenhuizen loopt nog.  

Daarnaast is er natuurlijk het toezicht op gunstbetoon zelf, zoals dat in de wet medische 

hulpmiddelen staat. We hebben tot nu toe geen aanwijzingen dat er op grote schaal verboden 

gunstbetoon voorkomt. Voor medische hulpmiddelen geldt de wet pas sinds 2018. We hebben ons 

toezicht eerst stimulerend ingericht: zorgen dat iedereen de regels kent en er naar handelt. Daarna 

zijn we naar het laaghangend fruit gaan kijken, zichtbare overtredingen. Die hebben we niet 

gevonden. Nu zitten we in de fase dat we dieper gaan graven. En dat is een hele klus, want er zijn 

heel veel geldstromen. Bedrijfsconstructies, geldstromen en dienstverleningsafspraken zijn niet altijd 



even inzichtelijk. En dat veroorzaakt een hoop mist, niet te verwarren met rook en bijbehorend vuur. 

De inspectie vindt dat hierin zeker nog verbeteringen mogelijk zijn. Op allerlei vlak, bij alle partijen. 

Een van die benodigde verbeteringen is blijkbaar het informeren van de raad van bestuur van het 

ziekenhuis over gemaakte afspraken tussen fabrikanten en zorgprofessionals. Als de bestuurder 

vervolgens daarin afspraken ziet die niet door de beugel kunnen, kan die daar zelf over in gesprek 

met de betreffende zorgprofessional en als dat niet helpt het melden bij de Meldcode.  

Kortom: de kwaliteit en veiligheid van de zorg is erbij gebaat als gedragscode medische hulpmiddelen 

gevolgd wordt. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor iedereen in de driehoek leverancier-

zorgprofessional-zorgbestuurder. IGJ handhaaft op basis van de wet medische hulpmiddelen en 

stimuleert goed bestuur. 

Ik ben vandaag niet heel goed telefonisch bereikbaar, maar probeer het gerust. En anders morgen. 

Groeten, 

Margreeth Fernhout 

Woordvoerder 

 

9 september 2022 

Hallo Siebe, 

 

Je hebt mij nog twee vragen gesteld met het verzoek die zo concreet mogelijk te beantwoorden.       

Zie hieronder. (ja ik weet het, vrijdagmiddag 17.00, hoofdinspecteur kwam nu pas aan z’n mail toe…) 

 

Herkennen jullie het dat er afspraken worden gemaakt tussen leveranciers en specialisten die niet 

bekend zijn bij de raad van bestuur? 

Dit is onderdeel van de gedragscode medische hulpmiddelen, niet van de wet medische 

hulpmiddelen. Wij zien niet rechtstreeks toe op de gedragscode. Wij hebben daarom geen zicht op 

het al dan niet vermelden van afspraken tussen leveranciers en specialisten aan raden van bestuur. 

Natuurlijk is het wat ons betreft onwenselijk als afspraken die zorgprofessionals, leveranciers en 

raden van bestuur met elkaar in een gedragscode hebben vastgelegd, niet gevolgd worden. 

 

Is het niet volgen van de gedragscode medische hulpmiddelen iets voor jullie om tegen op te treden? 

Wij treden op tegen verboden gunstbetoon, zoals in de wet medische hulpmiddelen staat. We zijn 

geen toezichthouder op de gedragscode medische hulpmiddelen. Daar is de klachtcommissie voor. 

We hebben werkafspraken met de gmh wanneer zij aan zet zijn, en wanneer het aan ons is. We 

kunnen alleen een bestuursrechtelijke interventie opleggen (handhaven) bij een overtreding van de 

eisen uit de wet medische hulpmiddelen. 

 

Maar vergeet voor de context mijn vorige antwoord ook niet! Al teruglezend vond ik dit ook echt 

best concreet: De kwaliteit en veiligheid van de zorg is erbij gebaat als gedragscode medische 

hulpmiddelen gevolgd wordt. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor iedereen in de driehoek 

leverancier-zorgprofessional-zorgbestuurder. IGJ handhaaft op basis van de wet medische 

hulpmiddelen en stimuleert goed bestuur. 

 

Veel succes met het afmaken van je uitzending. Ik ben er oprecht nieuwsgierig naar. Laat je me 



weten wanneer het zo ver is? 

 

Groeten, 

 

Margreeth Fernhout 

Woordvoerder 

 

11 september 2022 

 

Beste Margreeth, 

 

Dank voor je nadere antwoorden. Die verschaffen meer duidelijkheid. 

 

Opmerkelijk genoeg lees ik niets terug over de beleidsregels bij de WMH: 

 

 

  *   De beleidsregels bij de WMH bepalen dat de instelling geïnformeerd moet zijn over en 

goedkeuring moet hebben verleend voor de sponsoring. Artikel 3.1.c luidt: “De aard, het doel en de 

omvang van de sponsoring moeten vooraf schriftelijk worden vastgelegd, vooraf schriftelijk worden 

goedgekeurd door het bestuur van de instelling van de ontvanger en ook anderszins transparant 

zijn.” 

  *   Deze inleidende passage uit de beleidsregels is ook van belang: ”Sponsoring’ refereert aan een in 

beginsel grote groep van financiële bijdragen die, rechtstreeks of via tussen(rechts)personen, worden 

verstrekt door leveranciers van medische hulpmiddelen. Het kan daarbij onder meer gaan om 

financiële bijdragen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of van leerstoelen of 

studiebeurzen.” 

  *   De IGJ verwijst in deze Q&A<https://www.igj.nl/zorgsectoren/medische-

technologie/publicaties/publicaties/2017/12/22/vragen-en-antwoorden-verbod-op-gunstbetoon-

medische-hulpmiddelen>, vraag 8, ook naar die beleidsregels. 

 

Op basis van onder meer bovenstaande menen de experts die we benaderden dat niet alleen de 

code GMH van toepassing is op de betalingen die we aantroffen, maar zeker ook de wet. Op basis 

van de ons beschikbare informatie is de conclusies dat de wet is overtreden als de sponsoring niet 

aan de instelling is gemeld. De IGJ heeft volgens deze experts wel degelijk kunnen en moeten 

optreden. 

 

Mocht je hier nog op willen reageren dan weet je me te vinden. 

 

Zoals je begrijpt is dit een belangrijk onderdeel in onze publicatie. Betrokken experts komen ook aan 

het woord. Om een goed beeld te schetsen van de positie van de IGJ is het van belang dat jullie ons 

op camera te woord staan. 

Die keuze is uiteindelijk aan jullie. Maar weet wel dat enkel een schriftelijke reactie, die we op tv toch 

echt kort moeten gaan samenvatten, een beeld kan opleveren dat samen met de kritische noten van 

experts ongunstig is voor de Inspectie. Dat wil ik expliciet benoemen, zodat daar achteraf geen 

misverstand over kan bestaan. 

 

https://www.igj.nl/zorgsectoren/medische-technologie/publicaties/publicaties/2017/12/22/vragen-en-antwoorden-verbod-op-gunstbetoon-medische-hulpmiddelen
https://www.igj.nl/zorgsectoren/medische-technologie/publicaties/publicaties/2017/12/22/vragen-en-antwoorden-verbod-op-gunstbetoon-medische-hulpmiddelen
https://www.igj.nl/zorgsectoren/medische-technologie/publicaties/publicaties/2017/12/22/vragen-en-antwoorden-verbod-op-gunstbetoon-medische-hulpmiddelen


De uitzending is nu dichtbij, dus ik hoor graag uiterlijk maandag einde van de dag van je. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Siebe 

 

12 september 2022 

Hoi Margreeth, 

 

Kan ik nog een antwoord van jullie verwachten vandaag? 

 

Vr. groet, 

 

Siebe 

 

12 september 2022 

Ja! 

Ik was 'm net in de mail aan het plakken aan jou. 

 

Het klopt dat die beleidsregels dat omschrijven, maar er is voor gekozen dat te beleggen via 

zelfregulering in de gedragscode medische hulpmiddelen. Wij verwachten van de GMH dat zij indien 

nodig zal bijsturen op het overtreden van de gedragscode, ook structureel. Wij monitoren of de GMH 

die rol pakt. Wij doen dat risicogestuurd, dus niet in de eerste plaats over de losse casuïstiek, maar 

meer hoog over over structurele verbeteringen in het naleven van de gedragscode. 

 

Ik zag voor vandaag nog geen aankondiging toch? 

 

Groeten, 

Margreeth 


