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Per 1 januari 2012: Stichting GMH

• 2012: 6 industriekoepels richten Stichting GMH op en stellen GMH vast

• 2014: toetreding van KNMG, NVZ, Nfu, V&VN + register naleving
• 90% fabrikanten medische hulpmiddelen in NL (ca. 325 bedrijven )

• 53.000 artsen

• 118 algemene + categorale ziekenhuizen en  8 UMC’s 

• GMH bindend voor aangesloten partijen – basis is wederkerigheid 

• Structuur: 

– Bestuur: bepaalt beleid 

– Codecommissie + Commissie van Beroep: klachten en adviesaanvragen

– Secretariaat in Den Haag: ondersteuning 



Verantwoordelijkheden GMH

• Vergelijkbaar met die van Code Geneesmiddelenreclame

– Normstelling – toezicht/advies - voorlichting

• Sinds medio 2017 regels wettelijke basis

– Verbod op gunstbetoon 

– Uitwerking in Beleidsregels 

• Vrijwel volledig overeenstemmend GMH

• Samenwerkingsafspraken 
GMH – IGJ – VWS 
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GMH en CGR gelijk, tenzij afwijking gerechtvaardigd 

• Aard en diversiteit partijen 
• Leveranciers – zorgprofessionals 

• Aard en diversiteit producten 
• Van pleisters tot MRI-scans, van bloedglucosemeter tot operatietafels en bril

• Kanalisatie 
• Geen “UR”-categorie – geen verbod op reclame publiek

• Aard contacten
• Vaak noodzakelijk, nuttig  en logisch 

Training, ondersteuning, service,  onderhoud,  surveillance,  productontwikkeling
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Overeenstemming GMH en CGR

• Uitgangspunt dat reclame + beïnvloeding is toegestaan, maar patiënt 
moet kunnen vertrouwen op zorginhoudelijke + integere keuzes:

– goede, betrouwbare informatie

– geen ongewenste financiële prikkels

• Financiële interacties zijn toegestaan, mits ze vallen in één van deze 
categorieën en voldoen aan eisen:
– bonussen / kortingen   

– geschenken   

– financiële bijdrage aan bijeenkomsten

– honorering dienstverlening

– sponsoring
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Belangrijkste verschillen GMH-CGR

• Definitie zorgprofessionals 
– iedereen die in kader van zorg of ondersteuning: 

• zelf medische hulpmiddelen gebruikt 

• over aanschaf / gebruik daarvan beslist 

• betrokken is bij proces rond voorschrijven, selecteren, aanmeten van en/of adviseren over gebruik van medische 
hulpmiddelen

– Dus ook inkopers, audiciens, drogisten, verpleeghuizen,  zorgverzekeraars etc. 

• Geen verbod op reclame richting publiek

• Accent op gunstbetoon (“interacties”), veel minder regels over uitingen 

• Andere indeling samenkomsten (“productgerelateerd”) 

• Geschenken versus eenmalige attenties en demonstratiemodellen
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Aandachtspunten komende periode

• Nieuwe fase in contacten GMH en JGJ - finalisering werkafspraken 

• Stroomlijning GMH en Beleidsregels (1 jan 2018)
– Noodzakelijke aanpassingen (productgerelateerde bijeenkomsten) 

– Aantal kleinere discrepanties 

– Monitoren effecten

• Aanpassing aan MedTech Europe code (1 juli 2018) 
– Bevat o.a. een verbod op individuele gastvrijheid in het kader door derden georganiseerde congressen 

• Transparantie
– 2018  grotere groep dan voorheen

• Voorlichting zorgprofessionals 
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