
  

 

Betreft : Brief verkiezingsprogramma 

Datum : 26 mei 2020 

 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Namens de bij Nefemed aangesloten fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen 

en technologieën1 breng ik graag onderstaande opvattingen en vragen ten behoeve van het 

opstellen van het verkiezingsprogramma van uw partij onder de aandacht.  

 

Nefemed leden hebben één helder en gemeenschappelijk doel: de inzet van medische 

hulpmiddelen is niet alleen bedoeld om patiënten en gebruikers beter te maken. Maar vooral 

om ze te ondersteunen in hun maatschappelijk functioneren. En om ervoor te zorgen dat ze 

in overleg met hun behandelaar kunnen kiezen voor het medische hulpmiddel dat het beste 

bij hun (leef)situatie past.  

 

In de huidige strijd tegen het Corona virus is het belang van medische hulpmiddelen- in het 

bijzonder die van de beschermende hulpmiddelen en IC-apparatuur- onomstotelijk 

aangetoond. Maar ook buiten deze crisisperiode zijn medische hulpmiddelen- en 

technologieën van grote waarde voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van 

zorg.   

 

Juiste zorg op de juiste plek 

Hierbij gaat het om het dagelijks functioneren van mensen. Het huidige zorgaanbod sluit niet 

altijd aan bij de zorgbehoefte en de zorg moet anders georganiseerd worden, willen er over 

enkele jaren niet te weinig mensen beschikbaar zijn voor de zorg. De zorg moet zich 

voorbereiden op veranderen, samenwerken en kennisdelen. Door het voorkomen van 

(duurdere) zorg, verplaatsen van zorg naar dichterbij mensen thuis en zorg te vervangen 

door andere efficiëntere zorg. Medische hulpmiddelen en technologieën zoals eHealth 

toepassingen vervullen een sleutelpositie bij de mogelijke vervanging van duurdere zorg en 

efficiëntere behandelingen. Daardoor liggen mensen minder lang in het ziekenhuis,  kunnen 

zij eerder thuis revalideren en/of thuis (langer) behandeld kunnen worden. Maar ook andere 

medische technologieën en -hulpmiddelen spelen een rol bij het stimuleren van de juiste 

zorg op de juiste plek. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van kunstmatige intelligentie in een 

“mobility app” na een knieoperatie, waardoor de patiënt dezelfde dag naar huis mag en daar 

‘gemonitord’ kan worden.  Of de inzet van technologische ontwikkelingen die minder 

zichtbaar zijn zoals bij stoma- of incontinentiematerialen, bijvoorbeeld slimme 

incontinentiebroekjes.  

                                                      
1 Nefemed leden vertegenwoordigen gezamenlijk circa 1 miljard omzet aan medische hulpmiddelen 
en -technologieën op de Nederlandse markt.  
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Voorbeelden van smart care  producten waardoor mensen langer zichzelf kunnen verzorgen 
zonder (of minder frequent) een beroep behoeven te doen op thuiszorg. 

 

Centraal dient te staan de beste zorg voor de betreffende patiënt en daarmee de uitkomsten 

van de zorg. De huidige financiering van de zorg is onvoldoende uitkomstgericht en 

gedeeltelijk ook nog eens verdeeld over verschillende (zorg)domeinen. Daarmee wordt de 

juiste inzet van hulpmiddelen en technologieën niet of in ieder geval in onvoldoende mate 

gestimuleerd. M.a.w. gemist wordt een systematische kosten-batenanalyse bij de inzet van 

medische hulpmiddelen.   

 

Nefemed heeft van u als politieke partij daarbij nodig:  

• Het wegnemen van de schotten tussen de verschillende (zorg)domeinen van de 

Zvw, WMO en Wlz en transparantie over de verschuiving van de 2e naar de 1e lijns- 

zorg, zodat de toegevoegde waarde en de uiteindelijke kosteneffectiviteit van de 

inzet van medische hulpmiddelen en -technologieën volledig benut kan worden en 

inzichtelijk is; 

• Het verbeteren van het innovatiebeleid in de zorg door een snelle(re) toelating op 

de markt en het stimuleren van procesinnovatie zodat er geen sprake kan zijn van 

stapeling van zorg(kosten). 

Meerwaarde medische hulpmiddelen 

Medische hulpmiddelen en technologie zijn essentieel voor zowel de curatieve zorg als het 

maatschappelijk functioneren van patiënten en gebruikers: mede dankzij deze middelen kan 

de zorg (t.w. zorgprofessionals, thuiszorgorganisatie medewerkers maar ook mantelzorgers) 

goed en veilig functioneren. De beperkte beschikbaarheid van beschermende materialen in 

instellingen bij de bestrijding van het corona-virus, liet zien dat deze materialen niet alleen 

essentieel voor de zorg zijn maar ook zorgvuldig moeten worden ingekocht en beheerd. Hier 

ligt niet alleen een taak voor de zorginstellingen maar ook voor de producenten en 

leveranciers. Juist hun kennis is essentieel om te kunnen zorgen voor een gespreide 

productie, zowel vanuit het oogpunt van beschikbaarheid als transport en duurzaamheid. 

 

Ook de veiligheid van medische hulpmiddelen zelf is een aandachtspunt. Veel hoog 

complexe technologieën kunnen pas na intensieve training toegepast worden: zo ook bij 

medische technologieën. Het inwerken en (regelmatige) begeleiding door de producent is 

noodzakelijk,  zodat de veiligheid van de patiënt gegarandeerd wordt en de arts onder 

begeleiding ervaring opdoet en zijn kennis op peil kan houden.  

Fabrikanten van medische hulpmiddelen laten hun meerwaarde zien doordat zij stelselmatig 

de producten aanpassen op de laatste inzichten en gedreven worden om patiënten de beste 

mogelijkheden te bieden voor een gezond en actief maatschappelijk leven dan wel voor 

kwaliteit van leven. Innovatie wordt in de praktijk (te) vaak bezien als slechts kosten 

opdrijvend. Daarbij wordt onvoldoende gekeken naar de kostenbesparing op de lange(re) 

termijn voor zowel de patiënt als de gehele samenleving en/of elders in de zorgketen.    
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Nefemed heeft van u als politieke partij daarbij nodig: 

• Dat de medische hulpmiddelensector een volwaardiger rol toebedeeld krijgt in 

het beleid en de discussies over de zorg; 

• Dat het innovatiebeleid gestimuleerd wordt door onzekerheden voor Medtech 

bedrijven te reduceren. In een vroegtijdig stadium van het innovatieproces 

moet helder zijn aan welke voorwaarden (procedure en methodieken) voldaan 

moet worden en duidelijkheid dient te bestaan wie over het gebruik van 

innovaties beslist. Bij de uitvoering van het innovatiebeleid zou er sprake 

moeten zijn van een dialoog, in plaats van een eenzijdige beoordeling door i.c. 

het Zorginstituut Nederland (ZIN).  

Functioneringsgerichte hulpmiddelen zorg (Kwaliteitskader)  

 

Voor goede hulpmiddelenzorg voor patiënten en gebruikers is door het Zorginstituut 

Nederland (ZIN) het generiek kwaliteitskader opgesteld dat uitgaat van sector overstijgende 

zorg. Het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg beschrijft wat goede 

hulpmiddelenzorg is door uit te gaan van functioneringsgericht voorschrijven. In de praktijk 

blijkt het opstellen van de kwaliteitsstandaarden voor patiënten echter niet zo gemakkelijk 

doordat samenwerkende partijen toch de kaders van het eigen functioneren niet los kunnen 

laten. Aangezien het generiek kwaliteitskader een essentiële randvoorwaarde is voor goede 

uitkomsten van zorg, vragen we aan de politiek om de invoering van dit kwaliteitskader te 

bevorderen.  

 

Nefemed heeft van uw politieke partij daarbij nodig:   

 

• Betrokken partijen te verplichten om de kwaliteitsstandaarden vóór eind 2021 af te 

ronden zodat deze door het ZIN kunnen worden vastgesteld. 

Mocht u naar aanleiding van deze opvattingen en vragen in gesprek willen met (bestuurs) 

leden van Nefemed of ondergetekende, dan hoor ik dat graag van u.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Caroline Emmen 

Directeur  

 

 

 


