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Een woord vooraf

Wie had een jaar geleden kunnen vermoeden in wat voor situatie
we nu wereldwijd beland zijn? Dat we na de eerste corona-golf in
het voorjaar, nu met een 2e golf van het virus hebben te dealen
die ons allen op vele fronten raakt.
Behalve de zorg om besmet te raken met het virus, met alle mogelijke gevolgen van dien,
zijn er ook zorgen om de maatschappelijke en economische impact die de noodzakelijke
overheidsmaatregelen met zich meebrengen.
De afgelopen maanden hebben de medische hulpmiddelenbedrijven, aangesloten bij Nefemed,
alle zeilen bijgezet om ervoor te zorgen dat de benodigde extra (beschermende) medische
hulpmiddelen geleverd konden worden. Zodat klanten zoals ziekenhuizen en zorginstellingen
-juist in deze coronacrisis- hun zorg veilig konden blijven leveren. Daarnaast onderhielden
lid-bedrijven ook rechtstreekse contacten met patiënten die met vragen over hun medisch
hulpmiddelen of de verkrijgbaarheid daarvan zaten. Bedrijven stelden ook eigen medewerkers
in de gelegenheid om zich beschikbaar te stellen voor de ‘extra handen in de zorg’. Het zijn
slechts enkele voorbeelden van hoe medische hulpmiddelenbedrijven hun steentje hebben
willen bijdragen in de bestrijding van het virus.
Hierbij lichten enkele lid-bedrijven hun ervaringen van de afgelopen maanden toe. Ervaringen
waarvan zij hebben geleerd en die zij ook nu weer kunnen inzetten ten tijde van de 2e golf.
In het kader van de Europese Medtech week ‘medical technology – creating solutions for a
healthier tomorrow’, brengt Nefemed deze ervaringen naar buiten om een beeld te schetsen
van de toegevoegde waarde van medische hulpmiddelen en -technologieën, ook ten tijde van
een pandemie.

Roland van Esch
Voorzitter Nefemed
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ConvaTec
De patiënt is met deze Flexi-Seal oplossing zeer geholpen
“Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de hulpmiddelen van tegenwoordig,”
vertelt marketingmanager Marco Bloemendaal van ConvaTec.” Dit bedrijf ontwikkelt
en vermarkt hulpmiddelen die waarde toevoegen aan patiënt, zorgverlener èn betaler.
Een voorbeeld van een hulpmiddel dat vooral in de beginnende

Minder handjes aan het bed

coronatijd aantoonbaar waarde heeft toegevoegd aan al deze

Deze manier van werken is schoon en patiëntvriendelijk.

drie partijen is volgens Marco het Fecaal Management Systeem

Bovendien werkt het voor de zorgprofessionals prettig en

Flexi-Seal. “Wij hebben dit hulpmiddel ontworpen voor bed-

draagt het bij aan de vermindering van huidcomplicaties/won-

legerige patiënten met diarrée. Veel mensen die op de Intensive

den, ziekenhuisdagen en andere ingrepen. “Flexi-Seal heeft in

Care worden opgenomen, krijgen hier namelijk last van.

een grote Canadese studie bovendien laten zien dat het niet

Deze dunne ontlasting bevat agressieve enzymen en zuren die

alleen kosten bespaart doordat minder ‘handjes aan het bed’

de huid snel aantasten en voor pijnlijke wonden zorgen. Dit kan

nodig zijn, maar ook doordat minder gebruik nodig is van andere

leiden tot huid- en weefselafbraak; iets wat deze kwetsbare

hulpmiddelen,” weet Marco. “Maar misschien nog wel het

patiëntengroep er niet bij kan hebben.”

belangrijkste: de patiënt is met deze oplossing zeer geholpen.”

“We hebben ons zo proactief
mogelijk opgesteld”
Kruisbesmetting voorkomen
Om de ontlasting op te kunnen vangen, brengt de zorgprofessional de katheter rectaal in. Deze blijft op zijn plek zitten
dankzij een rectaalballon die de katheter als het ware fixeert.
Deze ballon is zeer soepel en heeft geen lasnaadjes die in het
zachte, tere weefselschade (zoals decubitus) kunnen aanbrengen.
De tubing is van siliconen gemaakt zodat deze niet tot drukletsel leidt. (zacht en vormt zich). Deze tubing is van begin tot
einde gecoat met geur-neutraliserende coating, zodat er zo
min mogelijk slechte geur verspreid. De ontlasting wordt opgevangen in een opvangzakje. De zorgprofessional bevestigt dit
zakje met een speciale aansluiting en kan deze afsluiten bij het

Proactief opstellen

verwijderen. De kans op kruisbesmetting is hierdoor klein.

Marco denkt terug: “We zijn net als veel andere bedrijven ‘overvallen’ door de enorm snel toenemende vraag naar Flexi-Seal.
We hebben ons daarom zo proactief mogelijk opgesteld.
We hebben ziekenhuizen bijvoorbeeld gevraagd om een
inschatting te maken van hun potentiële gebruiktstoename.
Deze informatie hebben wij, net als andere landen, doorgespeeld
aan onze productiefaciliteiten. Hierdoor was de productie
beter af te stemmen op de vraag. Uiteindelijk konden leveringen
gedurende de COVID-periode gewoon plaatsvinden.”
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3M
Optimale bescherming voor zorgprofessionals
De COVID-19 crisis heeft ons allemaal overvallen. Voor zorgprofessionals zijn het
ontzettend intensieve maanden geweest: veel overwerk dus lange dagen volledig
ingepakt met schort, handschoenen, face shield en natuurlijk adembeschermingsmaskers.
Doordat maskers urenlang gedragen werden ter bescherming
van henzelf, ontstond vaak ernstig huidletsel in het gezicht,
aan de randen van het masker. Niet zelden werd het pijnlijk en
ondraaglijk om het masker bij een volgende dienst opnieuw te
moeten dragen.
Tijdens de COVID-19 crisis kon het niet altijd gaan zoals het
moest. Dan ging het zoals het ging. Zo ook met Cavilon NSBF
1ml swabs ter bescherming en behandeling van deze gezichtsletsels.

Bescherming en behandeling gezichtsletsels
Specifiek: de intended use van Cavilon NSBF is uitgebreid van
‘bescherming wondomgeving complexe wondzorg’ naar
‘bescherming/behandeling bij gezichtsletsels ten gevolgde van
het dragen van adembeschermingsmaskers’.
De zorgprofessional brengt Cavilon NSBF aan op de huid
waar de randen van de het masker het gezicht afsluit van de
buitenwereld. Cavilon NSBF is een zeer dunne filmlaag en
hierdoor komt ook de ‘fit’ van het masker niet in het gedrang.
Zo blijft de zorgprofessional optimaal beschermd.

“Tijdens de COVID-19 crisis
ging het zoals het ging”
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Essity
Klanten wísten dat ze op ons konden rekenen
Vanuit Essity is vóór de intelligente lockdown al besloten om klanten niet meer te
bezoeken. Dit was vooral ingegeven door het feit dat we vinden dat we als hygiënebedrijf
een voorbeeldfunctie hebben. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en zorgvuldig
omgaan met de ontstane situatie.
In teams is er een plan gemaakt hoe we klanten zo goed

Vindbaar voor klanten

mogelijk konden ondersteunen zonder dat we fysiek aanwezig

Voor Essity kwam hier veel logistiek bij kijken: we moesten een

waren. Omdat we al vroeg inschatten dat deze situatie langer

‘nieuwe’ klant aanmaken in onze systemen en we moesten alle

dan een paar weken of maanden zou duren, ontwikkelden

logistieke paden voorbereiden. Hoe sneller alles rond was, hoe

we middelen om op afstand een klinische

sneller ze konden starten met bestellen. Doordat er in normale

les te verzorgen of om bijvoorbeeld een

omstandigheden veel contact was, wisten klanten ons goed te

omzetting naar TENA mogelijk te maken.

vinden en vertrouwden ze erop dat wij ze verder konden helpen.
Het gaf ons het gevoel dat we -ondanks de afstand- toch iets

Snel reageren

belangrijks voor ze konden doen.

Veel klanten wilden hun verhaal bij ons kwijt over hun situatie.
Er is zeer regelmatig contact geweest: via mail, telefonisch
maar ook via beeldbellen. Ze vonden het erg prettig om te
merken dat we aan ze dachten en dat we het contact in stand
hielden op een manier die paste bij hun situatie.
Het was belangrijk om snel op veranderingen te kunnen
reageren. Zo belden klanten die cohortafdelingen gingen opzetten ons vaak op. Hier hebben we ondersteuning kunnen
bieden.

Groepsisolatie
Een cohortafdeling is een afdeling waar meerdere cliënten met
mogelijk hetzelfde virus zijn besmet en strikt van de andere
cliënten gescheiden worden gehouden. Zij worden op adequate
wijze in groepsisolatie verpleegd. In dit geval werden de
coronapatiënten bij elkaar gelegd zodat het veiliger was op de
andere locaties van de stichting. Deze cohortafdelingen zijn op
de gekste plekken opgezet: in het restaurant van een locatie,
maar ook in een kerk. Op die locaties had men ook incontinentiemateriaal en verzorgend wassen producten nodig. (Het productievolume van onze wet wash gloves moest zelfs omhoog
omdat zoveel instellingen bestelden!) Wij regelden dan dat er
zo snel mogelijk op die locaties beleverd werd.

“Veel klanten
wilden hun verhaal
bij ons kwijt”
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BD
BD werkt op alle fronten mee aan de strijd tegen COVID-19
90% van de ziekenhuispatiënten krijgt te maken met een BD-product of -oplossing.
Dit komt doordat wij oplossingen bieden door het hele
zorgspectrum. Van research en diagnose tot behandeling.
De afgelopen maanden werkte BD in die drie domeinen wereldwijd mee in de strijd tegen COVID-19. Met resultaat: de tools,
de kennis en het harde werk van duizenden BD-medewerkers
hebben een wezenlijke bijdrage geleverd en zullen dat de
komende maanden blijven doen.

Daarnaast ontwikkelde BD ook een snellere test, met name
een antigen-detectietest die eiwitten van het virus opspoort

Discovery

in slijmdeeltjes van de neus. De test is dankzij zijn nasale swab

In het wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 worden onze

patiëntvriendelijker dan de nasofaryngale swab die de meeste

tools voor cel-analyse breed gebruikt. Ze helpen wetenschappers

moleculaire tests vereisen. Nog belangrijker is dat het testresul-

de rol en impact van het virus op het immuunsysteem beter te

taat al na een kwartier bekend is. De analyse gebeurt door een

begrijpen en een gerichte therapie te ontwikkelen. Wij hebben

mobiel apparaat, de BD VeritorTM, dat zeer eenvoudig is in gebruik.

onze afdeling Biosciences daarnaast ook ingezet om de reactie
van het immuunsysteem in kaart te brengen. Zo voerden onze

Delivery

onderzoekers een meta-analyse uit van 20 peer-reviewed studies

Tijdens de kritieke fase in de lente deed COVID-19 de markt

over de reactie van het immuunsysteem bij COVID-19-patiënten.

van het medisch materiaal ontploffen. Toen steeg de vraag

Uit de analyse blijkt dat een vermindering van specifieke subsets

naar specifieke producten zoals de 50 ml spuit, die gebruikt

van lymfocyten een statistisch relevante parameter is voor

wordt in de spuitpompen op de intensieve zorgen, met 300 tot

de ernst van de infectie. De onderzoekers van BD gaan nu na

400 procent. In het Europees Distributiecentrum van BD in het

of een bestaande diagnostische test voor het monitoren van

Belgische Temse traden noodplannen in werking om ervoor

subsets van lymfocyten bij hiv-patiënten ook gebruikt kan

te zorgen dat aan de overweldigende vraag van ziekenhuizen

worden voor het monitoren van het immuunsysteem in geval

tegemoet kon worden gekomen.

van COVID-19.

Veilige vaccinatiecampagne
Diagnostics

BD produceert, als grootste fabrikant van injectiemateriaal ter

BD bracht één van de eerste CE-goedkeurde reverse trans-

wereld, jaarlijks zo’n 12 miljard spuiten en naalden. Die produc-

cription polymerase chain reaction (RT-PCR) SARS-CoV-2 tests

tiecapaciteit is de afgelopen maanden verhoogd, ook met het

op de markt. Tussen maart van dit jaar en nu werd deze test

oog op de wereldwijde vaccinatie tegen SARS-CoV-2 die volgend

verder geoptimaliseerd en werd ook een nieuwe variant

jaar zal plaatsvinden.

ontwikkeld voor nog betere detectie in lijn met het voort-

Het is goed nieuws dat de Nederlandse overheid koos, onder

schrijdend inzicht op vlak van RT-PCR. Met de RT-PCR test zal

aanvoering van het RIVM, voor het veilige injectiemateriaal van

BD ook klaar voor de volgende uitdaging: de combinatie van

BD voor de toediening van het vaccin. Opmerkelijk is daarbij dat

het griepseizoen en de najaarsopstoot van COVID-19 besmet-

Nederland als eerste Europees land principieel heeft gekozen

tingen. Het wordt cruciaal om te weten of een patiënt een

voor veiligheidsnaalden. Voor de Nederlandse overheid is een

gewone griep heeft of COVID-19. Onze test kan op basis van

veilige vaccinatiecampagne voor gezondheidswerkers dan ook

één staal tegelijk op COVID-19 en griep testen.

een morele verplichting na hun inzet van het afgelopen jaar.

“Levert in Nederland het injectiemateriaal voor de COVID-19 vaccinatie”

COVID-19

Coloplast
Coloplast introduceert virtuele instructies
Darmproblematiek is in veel gevallen nog steeds een onderwerp waar een taboe op rust.
Als je hiermee te maken krijgt, is de impact op je leven dan ook enorm. Fecale incontinentie of obstipatie leidt tot enorme beperkingen in het dagelijks leven. Zowel fysiek als
sociaal en maatschappelijk.
Darmspoelen met Peristeen biedt voor veel mensen met
fecale incontinentie of obstipatie een oplossing. Door effectief
de darmen te legen, wordt ongewild verlies van ontlasting
voorkomen; dit draagt bij aan het vertrouwen van mensen.
En veelal betekent dit het verschil tussen een actief sociaal
en maatschappelijk leven, of grotendeels thuis zitten omdat
iemand bang is voor ‘ongelukjes’.

Minder tijd voor instructies
Het is belangrijk om goede instructie te krijgen voor het gebruik
van Peristeen. Zeker in de eerste periode is begeleiding nodig
om mensen vertrouwd te maken met de therapie. Dit draagt
bij aan de therapietrouw en daarmee aan het verbeteren van

Online contact onderhouden

kwaliteit van leven.

De reacties van patiënten waren vrijwel allemaal zeer positief. Begeleiding op afstand werkt in voorkomende gevallen

Tijdens de eerste coronagolf is grote druk op ons zorgsysteem

drempelverlagend. Ook was dit voor sommige mensen een

ontstaan. Zorgverleners in het ziekenhuis hadden steeds minder

eerste positieve ervaring met videobellen, wat geleid heeft

tijd om de instructies voor het aanleren van darmspoelen uit

tot de inzet van videobellen om contact te onderhouden met

te voeren. Ook ontstond er een grote drempel voor patiënten

familieleden.

om het ziekenhuis te bezoeken.

Snel leven oppakken
Om zorgprofessionals te ontlasten en mensen die aangewezen
zijn op darmspoelen tóch te helpen, heeft Coloplast virtuele
instructies opgezet. In nauw overleg met de zorgprofessionals
in het ziekenhuis hebben gespecialiseerd verpleegkundigen
van Coloplast via beeldbellen de patiënten thuis instructies
gegeven. Dit werd opgevolgd met een telefonisch ondersteu-

“In crisistijden
weten zorgpartijen
elkaar te vinden”

ningsprogramma om verder advies te geven, of daar waar
nodig extra begeleiding te bieden. Hierdoor zijn veel mensen
die anders weken hadden moeten wachten op hun therapie

Technische ontwikkelingen zijn cruciaal

toch snel in staat gesteld hun leven weer op te pakken.

Het is fijn te ervaren dat juist in deze tijden de verschillende
partijen in de zorg elkaar weten te vinden. Gezamenlijk doen
ze hun uiterste best om mensen die aangewezen zijn op hulpmiddelenzorg zo effectief en efficiënt mogelijk te helpen.
Technische ontwikkelingen zijn daarin cruciaal. Zowel voor het
product als voor de wijze waarop de instructie en begeleiding
wordt ingeregeld.
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Hollister
Echte hulp begint met vragen wat er nodig is
‘Hoe kunnen we je helpen?’ Dat zinnetje tekent de periode vanaf maart dit jaar en geldt eigenlijk nog steeds. We vinden en voelen ons bij Hollister altijd een onderdeel van de zorgsector.
We doen het per slot van rekening samen. Tijdens de coronacrisis is dat alleen maar bevestigd.
In het begin lag de urgentie natuurlijk bij de IC’s en de omloop-

Steun in de rug

snelheid van materialen. Er was veel vraag naar ons fixatiesys-

‘Hoe kunnen we je helpen?’ was ook onze boodschap naar

teem voor beademingstubes, Anchor Fast. Soms met meerdere

verpleegkundigen. Normaal gesproken zie je elkaar regelmatig,

leveringen per dag bij hetzelfde ziekenhuis. Om vertraging of

maar ook zonder fysiek contact kun je prima laten weten dat je

erger uit te sluiten, is onze buitendienst zelf gaan bezorgen.

er voor iemand bent. Met meer digitale communicatie bijvoor-

We kennen de weg tenslotte. En gelukkig hadden en hebben

beeld. Waarbij we de commerciële activiteiten even hebben

we voorraad genoeg.

gelaten voor wat ze waren en vooral de steun in de rug wilden
zijn. Door klaar te staan voor vragen (ook van patiënten), door
dankbaarheid voor hun inzet te tonen en ja, ook door de leve-

“Als je weet waar je
het voor doet,
kan er een hoop”

ringsgarantie die we gelukkig konden geven.

Strenge richtlijnen
Zowel intern als wereldwijd zijn alle nodige voorzorgsmaatregelen snel en strak ingevoerd. Ook weer omdat in de zorgsector
continuïteit en beschikbaarheid van producten letterlijk van
levensbelang zijn. Op cruciale plekken zoals in onze fabrieken
en distributiecentra hanteren wij zeer strenge richtlijnen.
We werken met verschillende groepen en shifts zodat mensen

Fair share verdeling

geen onnodig contact met elkaar hoeven te hebben. Er is een

Al vrij in het begin is internationaal de productie van de meest

internationaal team dat die richtlijnen vaststelt, controleert, zo

gevraagde artikelen opgeschaald, soms zelfs verdubbeld.

nodig bijstelt en met de individuele landen afstemt. In Neder-

Onze fabrieken draaiden 24/7. Als je weet waar je het voor

land werken we nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis en vol-

doet, kan er een hoop. Bovendien hebben we samen met de

doen we met alles wat we organiseren aan de strengste eisen.

medische speciaalzaken alle leveringen gemonitord om een

fair share verdeling van alle materialen te verzekeren.

Want ook nu we een aantal maanden verder zijn, is het gevoel
van alertheid er nog steeds. Er is geen business as usual.

Meedraaien op een corona afdeling

Natuurlijk hebben we heel veel mooi productnieuws dat we

Bij Hollister hebben we een aantal verpleegkundigen in huis.

willen vertellen. Maar bij alles wat we doen en zeggen, laten

Deze betrokken vakmensen werden vrijgesteld van hun werk

we ons leiden door de situatie van de zorgprofessional. En dat

om op vrijwillige basis in ziekenhuizen aan de slag te gaan,

komt inderdaad neer op toch elke keer weer even te vragen

wanneer daarom gevraagd zou worden. Zo heeft uiteinde-

of er nog iets is wat we kunnen doen. Als we één ding geleerd

lijk één van onze medewerkers weken meegedraaid op een

hebben van deze crisis is dat échte hulp begint met snappen

speciale corona-afdeling. Een collega die er zo middenin staat,

wat er echt nodig is.

doet ook wat met de rest van het bedrijf. De urgentie die we
allemaal al voelden, werd heel concreet.
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Wondcluster
Nefemed wondcluster in coronatijd
Het Nefemed wondcluster heeft een duidelijke rol gepakt als het gaat om ondersteuning
van zowel patiënten als professionals. Tijdens de piek in de eerste COVID-periode (we staan
aan de vooravond van een tweede piek), hebben de individuele leden van Nefemed zich
ingezet om te ondersteunen in de zorg die er op dat moment nodig was.
Ziekenhuizen waren voor veel patiënten met een moeilijk
helende wond gesloten, medisch pedicures konden geen
preventief spreekuur draaien voor de diabetische voeten,
wondverpleegkundigen in de thuiszorg moesten de zorg
verdelen en er waren uitdagingen rondom hoog-risico
patiënten. In zekere zin was er ook sprake van zorgmijders
die bang waren voor een mogelijke besmetting.

Moderne wondmaterialen
Kortom: wondzorg draaide op een (te) laag pitje. Hierdoor
moesten patiënten in veel gevallen zelf een grotere rol spelen
in hun eigen wondverzorging en monitoring. Nefemed-leden
hebben dit erkend en hebben hiervoor speciaal generieke
zelfzorgdocumenten ontwikkeld om de patiënt hierin te
ondersteunen en vooral ook te benadrukken wanneer het
essientieel was om toch wél de specialistische hulp voor
wondzorg in te schakelen. Dankzij de moderne wondmaterialen werd zelfzorg vergemakkelijkt. Dit betekent onder
andere minder verkleving, minder verbandwissels en minder
pijnbeleving bij verbandwissels.

Ondersteunen waar mogelijk
Aangesloten bedrijven organiseerden al webinars om het
kennisniveau van de professionals hoog te houden in en
periode waar fysieke scholingen/congressen/symposia niet
mogelijk waren. Waar mogelijk hebben Nefemed-leden,
wanneer deze BIG geregistreerd waren, ondersteund in
ziekenhuizen waar men extra handen voor zorg en verpleging
nodig had. Dit om de sector/partner te ondersteunen waar
dit nodig was.
We hebben gemerkt dat de inspanningen door de professionals en patiënten zeer werden gewaardeerd en dat onze
producten (en onze leden) een duidelijke positieve waarde
in de markt hebben kunnen aantonen.

“Nefemed
wondcluster-leden
ondersteunden
waar nodig”
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Johnson & Johnson
How technology, science and people will
together win the fight against COVID-19
This year has been unlike any other in our history. COVID-19 has affected every aspect of
our lives. Although there has undoubtedly been an endless list of challenges thrown our
way as a human race, as a healthcare industry we’ve rallied together.
Supporting patients and HCPs with technology
and resources

nected to each other, to communities and to health systems.

Medical technology has played a vital role in helping to tackle

volunteered to take advantage of the company's COVID-19

the virus. From enabling patients and doctors to more easily

Medical Personnel Leave Policy, which enabled medical-

connect with one another through telehealth solutions, to deve-

ly-trained employees worldwide to take a paid leave to provide

loping new digital surgical pathways which decrease variability

medical services and help diagnose, treat and contribute to

in surgery, medtech has contributed in a myriad of ways to

public health support for COVID-19. One such employee is

support patients and HCPs during this challenging time.

Laura Gador, a Health Economics & Access Manager based in

But the demand on frontline health workers has been brutal.

Hamburg, Germany. As the pandemic intensified, the former

In order to support those HCPs working tirelessly to fight the

general nurse decided to dust off her scrubs and volunteer at

virus, the Johnson & Johnson Institute—which trains more

the University Medical Center Hamburg-Eppendorf (UKE).

At our German medical device company alone, 80 employees

than 210,000 healthcare providers each year on everything
from how to use medical device implants to how to perform

The vaccine development

ear, nose and throat procedures— expanded its collaboration

The development of a vaccine for COVID-19 has consistently

with Advances in Surgery (AIS) to help provide the latest infor-

taken up headlines throughout the pandemic, and Johnson &

mation about COVID-19 to surgeons, nurses and other health-

Johnson has just launched its large-scale, pivotal, multi-coun-

care providers. The AIS resources, available for free through

try Phase 3 trial for its COVID-19 investigational vaccine. The

the Johnson & Johnson Institute online platform, are updated

Phase 3 programme will aim to enrol up to 60,000 volunteers

in real time with the latest news and also provides critical virtual

in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, South Africa

training for COVID-19 care, such as an online mechanical venti-

and the US, three continents and will study the safety and

lation course. There's also a 24-hour chat forum for healthcare

efficacy of a single vaccine dose versus placebo. We intend to

providers who have urgent questions.

expand our COVID Program global footprint as additional trials
are initiated. We have continued the scaling up of our manu-

Supporting front line workers

facturing capacity and we remain on track to meet our goal of

As a company we’ve seen our employees support our custo-

providing one billion doses of a vaccine each year. We’re also

mers and patients in many different ways. We are delivering

committed to bringing an affordable vaccine to the public on a

critical support for communities and health workers on the

not-for-profit basis for emergency pandemic use and antici-

front lines. In March, the Johnson & Johnson Family of Com-

pates the first batches of an investigational COVID-19 vaccine

panies and the Johnson & Johnson Foundation committed $50

to be available for emergency use authorization in early 2021,

million dollars to support and supply frontline health workers.

if proven to be safe and effective.

Our contributions, already hard at work, are delivering essential
training and education, supporting mental health and well-being,

Combining technology, great minds, and the power of science,

fostering advocacy, helping to strengthen leadership and mana-

provides us with the best chance of beating COVID-19 and impro-

gement skills, and ensuring frontline health workers are con

ving the healthcare system for patients and HCPs in the future.
Visit jnj.com/coronavirus to stay up-to-date on our Company’s
efforts to address the critical needs related to the COVID-19
pandemic.

COVID-19

Zimmer Biomet

Zimmer Biomet Nederland B.V. heeft bij het uitbreken van COVID-19 in maart 2020 in
eerste instantie geen directe bijdrage kunnen leveren gezien de aard van onze producten
(gewricht vervangende prothesen zoals heup-knieprothesen).

Nadat de situatie zich enigszins stabiliseerde en ziekenhuizen
weer aanstalten maakten om de reguliere zorg op te pakken,
hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. We boden
ziekenhuizen proactief onze hulp aan om de electieve orthopedische ingrepen weer op te starten. We stelden mensen
beschikbaar die samen met de verschillende stakeholders
binnen de ziekenhuizen ‘plan de campagne’ hebben gemaakt
om de opgelopen achterstand tot een minimum te beperken.
Wij stelden hiervoor extra instrumentarium en implantaten
ter beschikking zonder dat dit een impact had op de al
verslechterde financiële positie van de meeste ziekenhuizen.

COVID-19

medi Nederland
Contactmomenten verminderen maar wel met doorgang van
de juiste continue zorg – dat was en is nog steeds ons doel!
Het zijn rare tijden voor iedereen geweest, ook voor medi Nederland BV. Het is noodzakelijk om gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar hoe doe je dat? Hoe beperk je de contactmomenten en waarborg je de afstand als je in een business werkzaam
bent die juist voornamelijk bestaat uit contactberoepen? Hoe kunnen wij onze klant op
de juiste manier helpen zodat zij hun werkzaamheden kunnen blijven voortzetten en de
patiënt de juiste zorg blijft ontvangen? Logische vragen in een unieke situatie.
Wij hebben onze focus gelegd op 3 producten waarmee we de
bovenstaande vragen voor zowel zorgverlener als zorgvrager
op een juiste manier konden beantwoorden.

Klittenbandsysteem: circaid®

“Het is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid”

Het voordeel van dit compressie systeem is de mogelijkheid

De TLC geeft 35-40 mmHg. De TLC lite variant 25-30mmHg.

tot zelfmanagement. Dat betekent dat de zorgvrager niet meer

Door middel van de indicatoren kan je precies zien of je de

(of minder vaak) geholpen hoeft te worden met het aan- en

juiste mmHg bereikt hebt. Het product is scheurbaar dus

uittrekken van zijn therapeutische elastische kous.

behalve dat je geen schaar nodig hebt, hoef je deze dus niet

Dankzij de klittenbandsluitingen gaat het aan- en uittrekken

extra te desinfecteren. Er zit ook een plakkertje in de doos

heel snel en eenvoudig en met behulp van het geïntegreerde

(dus geen tape meer nodig) en een pantykousje.

circaid druksysteem (BPS) kan het vereiste compressiebereik

Daarnaast is er ook een TLC Lite zinc variant. Deze kom je

precies worden toegepast en gemeten. De mogelijkheid om

nergens anders tegen. De onderlaag is geïmpregneerd met

het compressiebereik overdag eenvoudig aan te passen,

zinkoxide. Dit is ideaal bij onrustige of huilende benen maar

voorkomt drukverlies en voorkomt zo dat het apparaat naar

wordt ook gebruikt over kleine wondjes, blaren en excoriatie.

beneden glijdt. Dit leidt tot een consistente en effectieve

Zorgvragers ervaren het als verkoelend. Ook deze variant

compressietherapie.

heeft uiteraard de indicatoren voor de juiste druk (2530mmHg).

Twee-laags zwachtelsysteem: CoFlex
Zeker bij wondzorg kan zorg niet bestaan zonder contactmo-

Innovatief meten: medi Vision

ment. De wond moet toch verbonden worden en daarna vaak

Dit is een meetsysteem dat op anderhalve meter afstand de

gezwachteld. Maar, als de wondzorg het toelaat, is het moge-

maten en omvang van de benen van patiënten kan meten.

lijk om de frequentie van het aantal keer zwachtelen te mini-

Het is een applicatie die (middels een iPad voorzien met een

maliseren. CoFlex is een twee-laags zwachtelsysteem met een

speciale camera) gebruikmaakt van de nieuwste 3D-scantech-

geurloze comfort laag en een latexvrije compressie (boven)

nologie. Het combineert digitaal scannen met de modernste

laag. Het systeem mag en kan zelfs 7 dagen blijven zitten.

technologieën om het gewenste product voor de klant te

Afhankelijk van de EAI kies je voor de variant TLC of TLC lite.

creëren. Het levert nauwkeurigere, reproduceerbare metingen
op en biedt, door middel van het softwarepakket, een efficiënte
manier van aanmeten. Hiermee heb je dus geen direct patiëntcontact en kunnen via een gekoppelde B2B-shop de TEK kousen
snel worden geleverd en afgehandeld. Snel, veiliger en minder
foutgevoelig.

COVID-19

Boston Scientific
Samen kunnen we bergen verzetten
Eric Thépaut, executive vice president en president EMEA Boston Scientific heeft zich
naar eigen zeggen nederig gevoeld door de collectieve reactie van MedTech tijdens de
corona pandemie. “Nu we de MedTech-week 2020 naderen, kan onze industrie trots zijn
op de bijdrage die we hebben geleverd.”
Bergen verplaatsen
Een crisis creëert een specifieke dynamiek die heel anders is
dan normaal zakendoen. Voorspelbare routines worden aan
de kant gezet om met alarmerende situaties om te kunnen
gaan. In een crisis is snelheid van handelen van het grootste

Zonder angst behandeling ondergaan

belang. “We passen ons aan, switchen, doen er alles aan om

We hebben ook geleerd hoe cruciaal het is om de ernstige

nieuwe dingen uit te proberen, want het alternatief is gewe-

ontwrichting van patiëntenzorgtrajecten aan te pakken, vooral

tenloos,” stelt hij.

voor hart- en vaatpatiënten die een verhoogd risico lopen als
ze COVID-19 krijgen. “We moeten er alles aan doen om het

Samen verandering realiseren

uitstellen en stopzetten van routinematige medische zorg te

COVID-19 heeft de wereld volgens Thépaut duidelijk gemaakt

voorkomen en patiënten aan te moedigen om zonder angst

wat velen van ons al wisten: de gezondheidszorg is een zeer

of aarzeling behandelingen te ondergaan.”

complex -en sterk onderling afhankelijk- ecosysteem. “Willen
we verandering realiseren, dan moet iedereen bereid zijn

Verschuivende mentaliteit

in gezamenlijkheid een stap voorwaarts zetten. Hiervoor is

Hij gaat verder: “Doorslaggevend is ook ons vermogen om de

een gezamenlijk doel nodig, een gevoel van urgentie en sterk

toegang tot innovatie te verbeteren. Zo zal in het kader van

leiderschap van alle belanghebbenden: van zorgverleners tot

de nieuwe EU-verordening inzake medische hulpmiddelen

financiers en iedereen daartussenin.”

‘Early Feasibility Studies’ worden uitgevoerd om efficiënte
toegang tot innovatie op een zeer veilige manier mogelijk te

Mensenlevens redden

maken. We verbinden, delen het leerproces en zoeken naar

Thépaut schetst: “Geconfronteerd met deze crisis heeft ons

antwoorden. Het lijkt erop dat samenwerking en co-creatie

gezondheidssysteem -een systeem dat soms de onterechte

de plaats hebben ingenomen van silo's en concurrentie.

reputatie heeft dat het zich in een slakkengangetje beweegt-

Voor mij zijn dat allemaal belangrijke aanwijzingen dat de

zijn wandelschoenen verruilt voor hardloopschoenen. Binnen

mentaliteit verschuift en dat de voorwaarden voor significante

een mum van tijd werden onder meer technologieën op afstand

vooruitgang op het gebied van innovatie goed zijn.”

overgenomen, de productie van beademingsapparatuur en
PBM's opgevoerd, distributieketens omgeleid en het beroeps-

Gezonde toekomst

onderwijs online gegeven. Kortom: met elke stap die we

We moeten wat Thépaut betreft doen wat we kunnen om te

hebben gezet, stonden we in verbinding met onze klanten en

luisteren naar patiënten en hun vertegenwoordigers om hun

hebben we bewezen dat we samen bergen kunnen verzetten

veranderende behoeften te begrijpen. “Laten we doorgaan

om mensenlevens te redden.”

met het verder bouwen aan samenwerking en vertrouwen:
het ontwikkelen van strategische partnerschappen en allianties om ons levendige MedTech-ecosysteem te koesteren.”
Thépaut vermoedt dat velen het grootste deel van 2020 ver
buiten de comfortzone opereren. “De vraag is: kunnen we dat
gevoel benutten om ons potentieel te realiseren? Ik hoop het
zeker.” Oplossingen creëren voor een gezondere toekomst
voor miljoenen mensen is zijn overtuigende motivatie.

COVID-19

Flen Health
Voorkom oppervlakkige huidschade door mondmasker
De druk op de zorgsector was en is nog steeds immens. Steeds meer zorgprofessionals
ontwikkel(d)en klachten zoals oppervlakkige huidschade doordat ze veelvuldig mondmaskers dragen. De healthcare professional werd door COVID-19 plots een beetje onze
patiënt. Eentje die we heel erg in de watten moeten leggen, want het einde van het virus
is nog niet in zicht.
Verlichtende werking
Flen Health is als wondzorgpartner gespecialiseerd in het
behandelen van o.a. oppervlakkige huidschade en deed al
snel research naar het effect van Flamigel® bij het veelvuldig
dragen van een mondmasker. Dokter Vahè Papinyan is een
van de mensen die de gel uitprobeerde en merkte direct een
verlichting.

Huidirritaties op neusbrug
Papinyan werkt in het Universitair Ziekenhuis in Leuven en
vertelt: “Ik draag voor mijn werk een mondmasker. Sinds corona
moet ik deze buiten mijn werk ook veel op; voor de veiligheid
van mezelf en voor anderen. Hierdoor kreeg ik huidirritaties
op mijn neusbrug en achter mijn oor. Doordat ik altijd al een
droge huis heb, ontwikkelde ik wondjes en werd het dragen
van een mondmasker pijnlijk. Een collega stelde me voor om
eens Flamigel® te proberen. Ik merkte direct een verkoelend
effect en al vrij snel verdwenen de wondjes en de irritatie.”

Klachten snel behandelen
Flen Health heeft tevens een poster en een self-care guide
ontwikkeld, zodat de zorgprofessionals hun klachten snel
en correct kunnen behandelen.
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