
Nederlandse Federatie van producenten, importeurs en handelaren van medische producten (Nefemed) 

Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg, Postbus 4076, 5004 JB Tilburg. Telefoon: 013-594 43 42. 

E-mail: info@nefemed.nl Internet: www.nefemed.nl.  

Bic INGBNL2A.  IBAN NL73INGB0652307701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk : bri.1117-1145314321-184  

Betreft : Evaluatie Transparantieregisterzorg en het verbod op 

gunstbetoon voor de hulpmiddelensector 

Datum :  23 januari 2020   

 

 

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS,  

 

Medio december van het vorige jaar heeft Minister Bruins u de evaluatie van het 

Transparantieregister Zorg (TRZ), uitgevoerd door het Instituut voor Verantwoord 

Medicijngebruik (IVM) toegezonden. Op verzoek van de Minister heeft het IVM eveneens 

onderzoek gedaan naar de eerste ervaringen van de hulpmiddelensector met het verbod op 

gunstbetoon en het register. 

 

Als belangenorganisatie van producenten en importeurs van medische hulpmiddelen en -

technologie, is Nefemed een van de brancheorganisaties geweest die door het IVM hiervoor 

geïnterviewd is. Nefemed heeft in dit interview toegelicht dat fabrikanten al sinds de 

inwerkingtreding van de Gedragscode medische hulpmiddelen (GMH) voortvarend aan de 

slag zijn gegaan met de regels over gunstbetoon en sinds 2018 met de beleidsregels 

gunstbetoon en het melden van financiële relaties in het TRZ.  

   

Het IVM-rapport over “de ervaringen van de medische hulpmiddelensector met 1 jaar 

wettelijk verbod op gunstbetoon en het melden van financiële relaties in het TRZ” bevestigt 

het beeld dat ook Nefemed in het interview heeft geschetst. Dat dit beeld nog niet volledig en 

eenduidig kan zijn, is logisch gelet op de zeer korte tijd dat de beleidsregels in werking zijn 

getreden. Dit geldt ook voor de verplichting tot melden voor de medische hulpmiddelensector 

in het TRZ.  Sinds kort  -na een jaar van pilots - moeten ook de samenwerking met medische 

hulpmiddelenfabrikanten gemeld worden in het TRZ. Het IVM maakt dan  melding – op 

onderdelen- van een leerproces, maar schetst tegelijkertijd het beeld van een voortvarend 

aan de slag zijnde branche.   
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Ook dit jaar blijft Nefemed de eigen leden informeren over de regels voor gunstbetoon en het 

melden aan het TRZ door informate in de eigen nieuwsbrieven, het organiseren van  

Webinars en het stimuleren van leden om b.v. trainingsbijeenkomsten over regels voor 

gunstbetoon te volgen. Daarnaast werkt Nefemed - tezamen met de andere partners in het 

GMH-bestuur, het GMH actieplan 2019 verder uit.   

 

Nu de IVM-rapportage aangeeft dat het TRZ op hoofdlijnen goed functioneert en doeltreffend 

is, verzoekt Nefemed u het volgende: geef de medische hulpmiddelensector het vertrouwen 

en de gelegenheid om de transparantie van financiële transacties in de zorg door middel van 

zelfregulering te blijven regelen en af te zien van een wettelijk register.  

 

Mocht u een andere toelichting op dit verzoek willen hebben, dan hoor ik dat graag van u.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Caroline Emmen 

Directeur Nefemed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


