
Stroomlijn veiligheidscriteria en sta toe dat innovatie levens redt.

INNOVATIE BIEDT DE GROOTSTE 
KANS OP PATIËNTVEILIGHEID

In de zorg moet patiëntveiligheid altijd bovenaan staan, punt. Maar meer 
regels betekenen niet vanzelfsprekend grotere veiligheid. Want veiligheid is 
net zo goed afhankelijk van innovatie en een goede doorstroom van nieuwe, 
betere medische technologie. Door overmatige regulering worden nieuwe
mogelijkheden weggehouden bij de patiënt. Reguleer kansen daarom niet 
kapot, maar regel bij wet alleen dat wat zorgt voor zowel innovatie als 
patiëntveiligheid.

Aanbevelingen:
•	 Verbeter	de	regeling	‘voorwaardelijke	toelating’,	waardoor	innovatie	
 en doorstroming van medische hulpmiddelen gestimuleerd worden.
•	 Kies	in	de	hulpmiddelensector	voor	regulering	op	maat.
•	 De	nieuwe	Europese	Medical	Device	Regulation	(MDR)	is	over	het	
 algemeen een goede richtlijn en houvast voor patiëntveiligheid.
•	 Op	de	punten	waar	de	MDR	nog	uitwerking	behoeft,	kunnen	het	
 tracking- en tracing-systeem en het Landelijk Implantatenregister als 
 goede voorbeelden dienen van veiligheidverhogende maatregelen.
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De kortste weg naar goede zorg? 

Een	onafhankelijke	zorgprofessional	met	een	luisterend	oor.

GOEDE ZORG: WE ZOUDEN HET DE 
PATIËNT ZELF EENS KUNNEN VRAGEN...

Er	zijn	in	Nederland	simpele	stappen	die	we	kunnen	zetten	richting	betere	
zorg. Allereerst zou de onafhankelijke zorgprofessional een zwaardere stem
moeten krijgen in de zorgkolom. Die zorgprofessional is het beste in staat om 
in protocollen het belang van de patiënt te bewaken. Wanneer hij vervolgens 
ook goed luistert naar de ervaring en wensen van de patiënt, zijn we hard op 
weg naar concrete verbetering van zorgkwaliteit en wordt er voorkomen dat 
de inkoopstrategie van de zorgverzekeraar allesbepalend wordt.

Aanbevelingen:
•	 Bewaak	de	onafhankelijke	positie	van	de	zorgprofessional	in	
 wet- en regelgeving.
•	 Borg	in	protocollen	de	kwaliteit	van	hulpmiddelenzorg	en	houd		
 zorgverzekeraars aan die protocollen.
•	 Borg	bovendien	consultatie	van	de	patiënt	als	belangrijk	criterium			 	
 binnen protocollen.
•	 Zet	in	op	uitkomsten	van	zorg	met	ook	aandacht	voor	de	
 ervaringen van patiënten.
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Houdt samenwerking tussen arts en producent transparant, 

zoals nu ook al in de GMH het geval is.

INTEGRITEIT KUN JE WAARNEMEN

Samenwerking tussen zorgprofessionals en producenten van medische 
hulpmiddelen	is	belangrijk	voor	goede	zorg.	Zij	ondersteunt	innovatie,	
stimuleert goed en veilig gebruik van hulpmiddelen door zorgverleners 
en zorgt ervoor dat leveranciers de werking en veiligheid van producten 
kunnen blijven volgen. Wel moeten relaties tussen producent en 
zorgverlener helemaal transparant zijn. Dan is er geen ruimte voor 
ongewenste financiële prikkels. Transparantie is goed geregeld in de 
vorm	van	de	Gedragscode	Medische	Hulpmiddelen	(GMH),	die	in	2012	op	
initiatief van de hulpmiddelensector tot stand is gekomen. Inmiddels zijn 
ook de organisaties van ziekenhuizen en artsen hierbij aangesloten.

Aanbevelingen:
•	 Indien	toezicht	op	gunstbetoon	in	de	toekomt	bij	de	overheid	
 komt te liggen, moet de GMH hiervoor de basis bieden en niets meer. 
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Onder	de	streep	is	goede	zorg	altijd	goedkoper,	

dus stuur aan op kwaliteit en zorg op maat.

LAAT MEDISCHE HULPMIDDELEN BIJDRAGEN 
AAN ZELFREDZAAMHEID VAN DE PATIËNT

Dankzij medische hulpmiddelen kunnen patiënten thuis een gezonder, 
zelfstandiger en gelukkiger bestaan opbouwen. Die zelfredzaamheid is 
door de vergrijzing en stijgende zorgkosten belangrijker dan ooit. Door 
innovatieve medische technologie zijn behandelingen in het ziekenhuis 
bovendien	effectiever	en	minder	ingrijpend	voor	de	patiënt.	Voorwaarde	
is wel dat medische technologie beschikbaar moet zijn en vergoed wordt. 
De zorgverzekeraar kiest vaak nog uit kostenoverweging voor een specifiek 
product.	Onderzoek	toont	echter	aan	dat	inkoop	op	maat	en	op	basis	van	
kwaliteit niet alleen zorgwinst maar ook de meeste economische winst oplevert. 
Ook	in	de	zorg	geldt	het	oude	gezegde:	goedkoop	is	duurkoop.

Aanbevelingen:
•	 Moedig	de	zorgverzekeraar	aan	bij	inkoop	uit	te	gaan	van	zorg	
 op maat. 
•	 Heb	oog	voor	de	impact	van	medische	hulpmiddelen	voor	patiënt	
 en samenleving.
•	 Maak	gebruik	van	de	kansen	die	E-health	ons	biedt	en	zorg	voor		 	 	
 meer vergoedingen van zorgactiviteiten buiten het ziekenhuis.


