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Profielschets leden GMH Codecommissie - Achtergrond leverancier 
 

De GMH Code  

De GMH Codecommissie is een onafhankelijke commissie die toezicht houdt op de naleving van de 

Gedragscode medische hulpmiddelen (GMH Code). Deze gedragscode is in 2012 tot stand gekomen en 

geeft een nadere invulling aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen 

leveranciers van medische hulpmiddelen en de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming over de 

aanschaf en/of de toepassing daarvan.  

De GMH Code wordt onderschreven door een groot aantal koepelorganisaties van leveranciers van 

medische hulpmiddelen (waaronder Diagned, FHI, Firevaned, FME, Indent, Gain, Nefemed, VGT) en van 

zorgprofessionals en zorginstellingen, waaronder de KNMG, V&VN, NVZ en NFu. 

 

De rol van de Codecommissie  

Het toezicht door de Codecommissie bestaat primair uit de behandeling van klachten over (vermeende) 

overtredingen van de GMH Code. De Codecommissie handelt daarbij overeenkomstig het Reglement 

Codecommissie/Commissie van Beroep GMH. Dit reglement schrijft voor dat een klacht wordt behandeld 

door de voorzitter van de Codecommissie (een onafhankelijke jurist) en twee andere leden. Praktisch 

gezien betekent dit dat per klachtenprocedure een voorzitter en twee leden worden aangewezen uit de 

pool van de door het bestuur van de stichting GMH benoemde voorzitters en leden van de 

Codecommissie. 

 

Nieuwe leden voor de Codecommissie gezocht 

Sinds 2018 bestaat naast de zelfregulering van de GMH ook wetgeving over gunstbetoon bij medische 

hulpmiddelen. In dit kader zijn werkafspraken gemaakt tussen de stichting GMH en de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over samenwerking bij het toezicht op de naleving van de wetgeving en 

zelfregulering. Een onderdeel daarvan is dat IGJ meldingen over overtredingen in beginsel doorverwijst 

naar de Codecommissie. Het is dan ook van groot belang dat binnen de pool van leden van de 

Codecommissie alle benodigde expertise beschikbaar is. 

 



   
 

 

Profiel leden Codecommissie  

In het licht van het voorgaande is de GMH op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel: 

– werkzaam of werkzaam geweest bij een leverancier van medische hulpmiddelen  

– affiniteit met de beginselen van zelfregulering  

– helder en analytisch denkvermogen 

Juridische expertise is geen vereiste. 

 

Tijdsbeslag 

Het tijdsbeslag dat met het lidmaatschap van de Codecommissie gepaard gaat is beperkt. Het aantal tot 

dusverre ingediende klachten is zeer gering. De verwachting is niet dat het aantal klachten ten gevolge 

van de samenwerkingsafspraken in de komende periode aanzienlijk zal toenemen. 

 

Informatievoorziening 

Leden van de Codecommissie worden uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst waarop veldpartijen 

worden bijgepraat over de ontwikkelingen bij de GMH. Ook ontvangen alle leden van de Codecommissie 

de GMH nieuwsbrieven en de adviezen en uitspraken van de Codecommissie. 

 

Vergoeding 

Per behandelde klacht ontvangen de leden van de een vergoeding van €250. Tevens geldt een 

reiskostenvergoeding. 

 


