Verklaring n.a.v. de radio uitzending van het programma Reporter
van 13 december 2020
Hulpmiddelen meer dan kosten:
Elke patiënt moet het hulpmiddel kunnen krijgen dat het beste past bij haar
of zijn situatie
Al geruime tijd vraag Nefemed, de brancheorganisatie van producenten en importeurs van medische
hulpmiddelen, aandacht voor de gevolgen van het door de zorgverzekeraars gehanteerde
inkoopbeleid van medische hulpmiddelen. Daarbij waarschuwt Nefemed dat patiënten met een
stoma of (in)continentieproblemen steeds vaker niet het voorgeschreven hulpmiddel krijgen dat zij
specifiek nodig hebben. In de uitzending van het radioprogramma Reporter over ‘hulpmiddelen’ van
zondagavond 13 december wordt deze zorg weer bevestigd door patiënten die in de uitzending
aangeven niet over het juiste en/of de juiste hoeveelheid hulpmiddelen te kunnen beschikken.
Eerder deze week uitte een aantal patiëntenorganisaties deze zorgen in de Brandbrief “geen passend
hulpmiddel voor hulpmiddelengebruikers”.
Dagelijks zijn 2 miljoen patiënten afhankelijk van stoma-, incontinentiemateriaal en/of katheters om
het leven te kunnen leiden dat zij graag willen, deel te nemen aan de maatschappij of te kunnen
werken. Als gevolg van de steeds lagere vergoedingen voor hulpmiddelen staat de hulpmiddelenzorg
ernstig onder druk. Patiënten, zoals ook te horen valt in de uitzending, krijgen niet langer het
medisch hulpmiddel dat is voorgeschreven door specialistische verpleegkundigen, maar een
hulpmiddel dat past bij hun vergoedingsprofiel.
Dit leidt tot verschillende ongewenste neveneffecten:
•
•
•

•

Patiënten krijgen niet langer hun vertrouwde hulpmiddelen, hetgeen leidt tot lichamelijke
en/of psychische klachten;
Aantasting van de autonomie van de specialistische zorgverlener omdat anderen op de stoel
van de voorschrijver gaan zitten;
Beperking van de keuzevrijheid van patiënten als gevolg van het lage niveau van de
vergoeding en de reactie hierop van medisch speciaalzaken die noodgedwongen een
voorkeursbeleid gaan voeren of risico-selectie toepassen;
Innovaties en verbeterde producten komen niet meer -op de Nederlandse marktbeschikbaar.

Nefemed is van mening dat het beleid dat door zorgverzekeraars wordt gehanteerd op gespannen
voet staat met het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg (GKH). Het uitgangspunt voor dit
Kwaliteitskader is een door een onafhankelijke professional functioneringsgericht voorgeschreven
hulpmiddel. Evenals de patiëntenorganisaties in hun brandbrief, doet Nefemed aan het Ministerie
van VWS het verzoek om alle betrokken partijen bij het GKH op korte termijn bijeen te brengen in
het Bestuurlijke Overleg Hulpmiddelen, om duidelijke afspraken te maken over de implementatie van
het GKH en het tij hiermee te keren.

