NOV: Aan deze samenvatting kunnen geen rechten aan ontleend worden (04-12-2017)

Samenvatting Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
Gunstbetoon is verboden, sponsoring niet altijd.
‘Sponsoring’ refereert aan financiële bijdragen die, rechtstreeks of via tussen(rechts)personen, worden verstrekt door
leveranciers van medische hulpmiddelen. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of van leerstoelen of
studiebeurzen.
Uitzondering:
a. de sponsoring wordt uitsluitend verstrekt voor doeleinden die op generlei wijze gerelateerd zijn aan de aanschaf,
het gebruik, het toepassen of aanbevelen van producten van de sponsor dan wel anderszins gekoppeld aan
eerder, huidig of potentieel toekomstig gebruik van de producten of diensten van de sponsor;
b. de sponsoring is nuttig en noodzakelijk om bij te dragen aan het beoogde gezondheidsbelang;
c. 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;
d. de sponsoring mag geen tegenprestatie van de ontvanger vereisen, met uitzondering van naamsvermelding;
e. de besluitvorming over de aanwending van de gesponsorde financiële bijdrage moet op onafhankelijke wijze en
zonder beïnvloeding door de sponsor plaatsvinden;
f. in het geval van sponsoring ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek moet het onderzoek voldoen aan de
maatstaven van wetenschappelijke kwaliteit, objectiviteit en integriteit.
Uitzondering op het verbod op gunstbetoon
a. Vergoeding van deelnamekosten van bijeenkomst of manifestatie.
a. De vergoeding of het niet in rekening brengen van deze kosten is toegestaan,
i. mits dit beperkt blijft tot hetgeen strikt noodzakelijk is om aan de bijeenkomst of manifestatie
deel te nemen. De deelnamekosten moeten strikt beperkt blijven tot het hoofddoel van de
bijeenkomst of manifestatie;
ii. overnachtingen moeten gerechtvaardigd zijn.
iii. andere programmaonderdelen die geen verband houden met het inhoudelijk gedeelte, zoals
recreatieve en sociale activiteiten, zijn niet toegestaan.
iv. de bijeenkomst of manifestatie dient plaats te vinden op een passende locatie;
b. De vergoeding van deelnamekosten voor bijeenkomsten blijft beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is
wanneer de deelnamekosten niet meer bedragen dan € 500,– per keer en € 1.500,– per jaar; of de
persoon draagt zelf ten minste 50% van de deelnamekosten aan de bijeenkomst.
c. Bij manifestaties: de bijdrage mag niet meer bedragen dan € 75,– per keer en € 375,– per jaar.
d. Daarnaast geldt voor bijeenkomsten nog het criterium dat er transparantie is over de banden tussen
sprekers en leverancier of derde partijen. Leveranciers mogen slechts in die hoedanigheid aanwezig zijn
indien zij als zodanig herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door het dragen van badges.
b. De vergoeding van dienstverlening
a. Orthopedisch chirurgen kunnen diensten verrichten tegen een bepaalde prijs. Bijvoorbeeld het geven
van lezingen, advisering of om het meewerken aan onderzoek. Uitgangspunt hoort te zijn dat de
beloning voor dergelijke diensten in redelijke verhouding moet staan tot de geleverde tegenprestatie.
b. Voor vaststelling van een redelijk uur- of dagtarief wordt aangesloten bij de (uur)tarieven in de
Gedragscode Medische Hulpmiddelen . Dat is voor een orthopedisch chirurg €140/uur. Voor een
hoogleraar €200/uur.
c. De dienstverleningsovereenkomst moet vooraf in één document schriftelijk zijn vastgelegd.
c. Het geven en ontvangen van geschenken
a. Mits dit geschenk van geringe waarde is en relevant is voor de beroepsuitoefening. Het begrip geringe
waarde is in 2003 bepaald op € 50,– per keer met een maximum van € 150,– per jaar.
d. Kortingen en bonussen
a. Het verbod op gunstbetoon is niet van toepassing wanneer het gaat om kortingen en bonussen met
betrekking tot de inkoop van medische hulpmiddelen. Het geven en aannemen van bonussen en
kortingen is toegestaan, mits:
i. sprake is van kortingen in geld of in natura voor zover het branchegerelateerde producten
betreft;
ii. de bonussen en kortingen in geld of in natura uitdrukkelijk schriftelijk tot uitdrukking worden
gebracht;
iii. de bonussen en kortingen worden verrekend met de (rechts)personen die rechtstreeks partij
zijn bij de handelstransactie dan wel rechtstreeks betrokken zijn bij de distributie of aflevering
van de medische hulpmiddelen waarop de handelstransactie betrekking heeft.
Het is niet toegestaan de totstandkoming van een handelstransactie te koppelen aan het aanbieden of
in het vooruitzicht stellen respectievelijk vragen of aannemen van financiële voordelen ten gunste van
(rechts)personen die niet rechtstreeks partij zijn bij de handelstransactie dan wel rechtstreeks betrokken
zijn bij de distributie of aflevering van de medische hulpmiddelen.

