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Voorwoord 

Memorabel jaar
Het jaar 2020 zal niet alleen voor Nefemed en de aangesloten 
lid-bedrijven, maar voor een ieder een gedenkwaardig jaar blij-
ven. Want wie had kunnen vermoeden dat we geconfronteerd 
zouden worden met een eerste coronagolf in het voorjaar 
en een tweede golf in het najaar? Dat daarmee de wereld op 
zijn kop zou komen te staan en dat het Covid-19 virus naast 
de enorme impact op de zorg ook grote gevolgen met zich 
mee brengt voor de gehele maatschappij en de economie. 

De coronacrisis heeft tot gevolg gehad dat Nefemed leden alle 
zeilen hebben bijgezet om ervoor te zorgen dat de benodigde 
extra (beschermende) medische hulpmiddelen geleverd konden 
worden. Zodat klanten als ziekenhuizen en zorginstellingen 
-juist in deze periode- hun zorg veilig konden blijven leveren. 
Daarnaast onderhielden de lid-bedrijven ook rechtstreekse 
contacten met patiënten die met vragen over hun medische 
hulpmiddelen of over de verkrijgbaarheid daarvan zaten. 
Bedrijven stelden eigen medewerkers in de gelegenheid om 
zich beschikbaar te stellen voor de ‘extra handen in de zorgʼ. 

Maar sommige Nefemed leden zijn ook geconfronteerd met een 
daling van hun omzet als gevolg van de aanzienlijke afschaling 
van de reguliere zorg. En hoewel in de loop van het jaar, 
zo rond de zomer, een deel van de zorg met betrekking tot 
bijvoorbeeld knie- of heupoperaties weer was ingehaald, is er 
de vrees dat wederom in de laatste maanden van het jaar er 
opnieuw sprake zal zijn van afschaling van de reguliere zorg. 

De coronaperikelen hebben er ook toe geleid dat verschillende 
voor Nefemed belangrijke onderwerpen die op de agenda van 
de overheid stonden, zijn uitgesteld. Zo is op Europees niveau 
besloten tot uitstel van de inwerkingtreding van de Europese 
Verordening Medische Hulpmiddelen (MDR) met een jaar tot 
26 mei 2021 en is door de nieuwe minister van VWS afgezien 
van het opstellen van een Medtech agenda.  De gesprekken met 
alle stakeholders, waaronder Nefemed, in de platforms van 

het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg (GKH) vonden 
wel doorgang, maar hebben helaas nog niet tot een afronding 
geleid. 

In 2020 verscheen er een groot aantal rapporten van de zijde 
van de overheid en adviesorganen waarin langs verschillende 
invalshoeken de zorg - en met name de betaalbaarheid ervan 
- onder de loep worden genomen. Zowel de adviezen uit deze 
rapportage als de verkiezingsprogramma's van de politieke 
partijen, zullen in 2021 een rol gaan spelen in het debat over 
de zorg. Nefemed zal hierbij het belang en de toegevoegde 
waarde van medische hulpmiddelen voor het voetlicht blijven 
brengen en waar mogelijk input leveren voor een duidelijk 
beeld van de medische hulpmiddelensector.  

Ook was er dit jaar aandacht van de pers voor medische hulp-
middelen. Zo berichtte het journalistieke platform Follow the 
Money, in samenwerking met het radioprogramma Argos, 
wederom kritisch over de samenwerking tussen de medische 
hulpmiddelen sector en zorgprofessionals en over de aan-
wezigheid van de industrie op de OK.  Voor Nefemed leden is 
de samenwerking met de zorgprofessional van belang om te 
kunnen innoveren en ervoor te zorgen dat de zorgprofessional 
over de juiste kennis beschikt om de technologie goed toe te 
passen. Alleen dan kan de patiënt er optimaal van profiteren.  

In 2021 blijft Nefemed tezamen met de bij haar aangesloten 
medische hulpmiddelenbedrijven bijdragen leveren aan de 
kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van medische hulp-
middelen en-technologieën voor patiënten en gebruikers. 

En tenslotte: blijf gezond en zorg voor elkaar.  
Alleen samen houden we het coronavirus onder controle.

Roland van Esch voorzitter
Caroline Emmen directeur



 

Visie Nefemed
De bij Nefemed aangesloten leden zijn producenten en 
importeurs die een groot pallet van medische hulpmiddelen 
aanbieden, variërend van stoma, continentie, wond en  
compressiematerialen en katheters, tot diverse implantaten 
(o.a. hart/vaat en orthopedie). Gemeenschappelijk streven van 
de leden van Nefemed is het leveren van producten en diensten 
die kwalitatief goed, veilig en beschikbaar zijn. Medische hulp-
middelen zijn essentieel voor de zorg: de producten en 
technologieën zijn belangrijk voor het leven en welzijn van 
patiënten en gebruikers, zodat zij kunnen deelnemen aan 
het arbeidsproces of maatschappelijk actief kunnen blijven.

Nefemed is van mening dat het huidige zorgaanbod niet altijd 
aansluit bij de zorgbehoefte en vindt dat de zorg anders 
georganiseerd moet worden, willen er over enkele jaren niet 
te weinig mensen beschikbaar zijn voor de zorg. De zorg zou 
zich nog meer moeten voorbereiden op veranderen, samen-
werken en kennisdelen. Door het voorkomen van (duurdere) 
zorg, het verplaatsen van zorg naar dichterbij mensen thuis 
en (traditionele) zorg te vervangen door andere efficiëntere 
vormen van zorg.

Partner in de zorg
Om de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van medi-
sche hulpmiddelen en technologie voor de patiënt te waarborgen 
stelt Nefemed zich op als partner in de zorg. In de contacten 
met diverse stakeholders in de zorg pleit Nefemed voor c.q. 
draagt de vereniging bij aan: een sterk imago van de branche, 
intensivering van samenwerken met zorgprofessionals, waar-
de gedreven zorg en maatwerkoplossingen voor de patiënt, 
een werkbaar en voorspelbaar wettelijk kader en voor het 
borgen van de financiële kaders en ruimte voor innovatie.

Innovatie en de inzet van innovatieve  
medische hulpmiddelen 
Innovatieve medische hulpmiddelen en -technologieën, 

zoals verschillende EHealth toepassingen vervullen een 
sleutelpositie bij de mogelijke vervanging van duurdere zorg 
en efficiëntere behandelingen. Met de inzet van innovatieve 
medische hulpmiddelen komen mensen minder lang in het 
ziekenhuis te liggen, kunnen zij eerder in de thuissituatie  
revalideren en/of thuis (langer) behandeld worden.
 
Centraal zou moeten staan de beste zorg voor de betreffende 
patíënt en daarmee de uitkomsten van zorg. De huidige finan-
ciering van zorg is echter onvoldoende uitkomstgericht is en 
gedeeltelijk ook nog eens verdeeld over verschillende (zorg)
domeinen. Daarmee wordt de inzet van innovatieve medische 
hulpmiddelen niet altijd in voldoende mate gezien en gestimu-
leerd en een systematische kosten-batenanalyse bij de inzet 
van medische hulpmiddelen gemist of verkeerd geïnterpre-
teerd. Dat is jammer, juist omdat innovaties een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan kostenbesparing op de lange(re) 
termijn voor zowel de patiënt als de samenleving als geheel 
en/of elders in de zorgketen alsmede aan arbeidsbesparing. 
 
In de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen voor 
intra- en extramuraal gebruik wordt door lid-bedrijven veel 
tijd en energie gestoken, zonder enige zekerheid dat deze 
ook gebruikt zullen worden. Momenteel moeten innovatieve 
producten een lang traject afleggen voordat zij op de markt 
gebracht mogen worden en kunnen worden opgenomen in 
het vergoede basispakket. Al geruime tijd pleit Nefemed voor 
duidelijkheid over de procedure, methodieken en mate van 
bewijsvoering voor opname van de diverse soorten innova-
tieve medische hulpmiddelen en technologieën in het basis-
pakket. Zolang deze duidelijkheid er niet is zullen ontwikke-
laars en innovatieve bedrijven steeds minder gestimuleerd 
worden om voor Nederland te kiezen en leidt het tot desin-
teresse in Nederland als voorkeursland voor onderzoek en 
ontwikkelingen en voor het op de markt brengen van nieuwe 
technologieën.



 

Patiëntveiligheid
Voor de Nefemed leden is essentieel dat de medische hulp-
middelen en technologieën die zij bieden niet alleen effectief 
maar ook veilig dienen te zijn in het gebruik, om zodoende 
mede de zorg te kunnen verbeteren en het vertrouwen van 
de patiënt en voorschrijvers te behouden. De Europese Ver-
ordening medische hulpmiddelen (MDR) die vanaf mei 2021 
inwerking treedt zal hieraan verder bijdragen. De lid-bedrijven 
werken gemotiveerd mee aan alle mogelijke maatregelen die de  
atiëntveiligheid zullen verbeteren. Medische hulpmiddelen 
worden zeer zorgvuldig en uitvoerig getest voordat deze op 
de markt verschijnen en moeten voldoen aan de (Europese) 
regelgeving, maar ook na de introductie van producten moeten 
fabrikanten deze nauwlettend blijven volgen. Maar alleen een 
veilig en betrouwbaar product geeft nog geen garantie voor 
een veilige toepassing. Daarvoor is ook een kundige gebruiker 
nodig. De fabrikanten van medische hulpmiddelen investeren 
daarom op een compliant manier in de relatie met de zorg-
professional om samen niet alleen voor de innovatie te zor-
gen, maar ook om te zorgen dat de zorgprofessional over de 
juiste kennis beschikt zodat hij de technologie goed kan toe-
passen. Alleen dan kan de patiënt er optimaal van profiteren. 

Kwaliteit van zorg 
Nefemed heeft zorgen over het feit dat medische hulpmidde-
len in toenemende mate slechts als kosten worden bezien. 
Patiënten dienen de toegang te hebben tot medische hulp-
middelen en diensten die hun functioneringsgericht door 
een onafhankelijke zorgprofessional zijn voorgeschreven.
In veel gevallen wordt deze toegang belemmerd door de 
keuze van zorgverzekeraars voor dagprijzen. Patiënten die 
dagelijks afhankelijk zijn van incontinentie-, stomamateriaal 
of katheters voor eenmalig gebruik, zijn daardoor de dupe 
van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Zij krijgen steeds 
vaker een ander hulpmiddel of minder hulpmiddelen dan 
hen is voorgeschreven. Dit is niet in het belang van de patiënt 

en de benodigde kwaliteit van zorg. Tevens gaat dit direct 
in tegen het functioneringsgericht voorschrijven waarbij de 
patiënt het medisch hulpmiddel krijgt dat het beste bij de 
persoonlijke situatie past. Nefemed vindt dat het gehanteerde 
inkoopbeleid op gespannen voet staat met het Generiek 
Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg van het Zorginstituut 
Nederland (ZIN). 

Gunstbetoon en transparantie
Nefemed ondersteunt het streven naar maximale transparantie 
in de samenwerking tussen fabrikanten en zorgprofessionals. 
Patiënten moeten er altijd vanuit kunnen gaan dat hun behan-
delaar enkel gericht is op hun medisch belang en niet op het 
eigen financiële belang. 

Nefemed heeft daarom intensief meegewerkt aan de totstand-
koming van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), 
waarin de voorwaarden die gesteld worden aan samenwerking 
verwoord zijn. In de GMH wordt tevens verwezen naar het 
melden in het Transparantie register zorg (TRZ). Dit openbare 
transparantieregister biedt inzicht in de relaties tussen zorg-
verleners en bedrijven.
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Activiteiten 2021 

1 Nefemed algemeen 
Nefemed en de aangesloten leden hebben als doel ervoor te 
zorgen dat patiënten en gebruikers van medische hulpmid-
delen en -technologieën zoveel mogelijk kunnen profiteren 
van de mogelijkheden die deze middelen bieden. De patiënt/
gebruiker staat voorop en is leidend bij de keuze en inzet van 
medische hulpmiddelen. Daarbij gaat het nadrukkelijk om 
het ondersteunen van mensen in hun maatschappelijk func-
tioneren zodat zij lang(er) zelfstandig kunnen blijven, al dan 
niet in hun eigen omgeving. En voor zover als mogelijk kunnen 
deelnemen aan het arbeidsproces. 

Nefemed kent als organisatie zowel clusters, aan de hand van 
de verschillende productcategorieën, als enkele commissies- 
en werkgroepen (zie onderstaand organigram). In de clusters 
treffen lid-bedrijven elkaar om de cluster specifieke onderwer-
pen en ontwikkelingen met elkaar te bespreken en activiteiten 
te ondernemen. In de commissies- en werkgroepen worden 
‘overstijgende’ onderwerpen en thema’s besproken en activi-
teiten voorbereid die voor alle Nefemed leden van belang zijn.  
Standpuntbepaling vindt uiteindelijk plaats in het bestuur van 
Nefemed respectievelijk de Algemene Ledenvergadering. 
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Activiteiten 2021 

1a Public affairs activiteiten 2021 
In het verenigingsjaar 2021 zal Nefemed in het algemeen verder 
blijven bouwen aan het imago van een stevige, betrouwbare 
en ook zichtbare gesprekspartner namens de medische hulp-
middelen sector, voor beleidsmakers, kamerleden en vertegen-
woordigers van diverse belangenorganisaties zoals die van 
ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, zorgprofessionals en 
andere instituten in de zorg. 

Onderwerpen die voor Nefemed in 2021 in de diverse con-
tacten aan de orde gesteld zullen worden zijn o.a. ‘Nederland 
innovatieland voor medische hulpmiddelen en -technologieën’, 
het belang en het doel van contacten tussen fabrikanten en 
zorgprofessionals en de daarbij behorende transparantie, 
de implementatie van functioneringsgericht voorschrijven van 
medische hulpmiddelen in kwaliteitstandaarden (GKH) en de 
betrokkenheid c.q. inbreng van koepels van fabrikanten (zoals 
Nefemed) bij het opstellen van gepaste methoden/(kosten)
effectiviteitsonderzoek van innovatieve medische hulpmiddelen. 

Nefemed zal ook inbreng leveren in de discussies over de 
betaalbaarheid van de zorg en de positie van medische hulp-
middelen en -technologieën. Daarnaast ook bij de opname van 
zorg in het verzekerde pakket en gepast gebruik en zinnige zorg.

Genoemde onderwerpen zullen ook onder de aandacht van 
het nieuw te vormen Kabinet in 2021 in de periode vooraf-
gaand aan de totstandkoming van het regeerakkoord gebracht 
worden. 

Afhankelijk van het onderwerp kiest Nefemed op sommige 
dossiers bewust voor alliantievorming met andere partijen, 
zoals bijvoorbeeld bij de Medtech agenda in 2020 is samenge-
werkt met 6 andere organisaties in de zgn. Medtech Alliantie. 
Of zoals op het terrein van gunstbetoon en het transparan-
tieregister zorg in het bestuur van de Gedragscode Medische 
Hulpmiddelen (GMH) waarin Nefemed en 7 andere partijen 
deelnemen (zie onderstaande weergave). 
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Activiteiten 2021
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Activiteiten 2021 

Naar verwachting zullen in 2021 o.a. de volgende thema’s /
onderwerpen actueel worden: 

•  Uitbrengen van de diverse concept verkiezingsprogramma’s 
van de politieke partijen; Reactie Nefemed op de paragraaf 
zorg in de verschillende verkiezingsprogramma’s.

•  Verkiezingen Tweede Kamer op 17 maart 2021; Inbreng 
Nefemed op het regeerakkoord van het nieuwe Kabinet. 

•  Contouren nota “naar een betere organiseerbaarheid  
van de zorg” (nog te verschijnen); Inbreng Nefemed over 
toegevoegde waarde medische hulpmiddelen en de  
besparingen door inzet van medische hulpmiddelen op  
de langer(re) termijn van (zorg)kosten.

•  Veiligheid implantaten (leidraad, RIVM-onderzoek), 
Implantaten (kwaliteitsregister implantaten/RIVM onder- 

 zoek en meldpunt), zoals beschreven in de Kamerbrief 

  van Minister van Ark van 09-10-2020; Inbreng Nefemed  
op aangekondigd beleid inzake implantaten.

•  Transparantie register Zorg / wetsvoorstel Kamerlid  
Ploumen; Inbreng Nefemed - via GMH - op het voorstel 
voor een wettelijk register voor alle type transacties  
(vanaf € 50,-) voor alle zorgprofessionals.

•  Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelen zorg / Bestuurlijk 
Overleg Hulpmiddelen;  Bepleiten door Nefemed dat er  
een spoedige afronding en implementatie van de kwali-
teitskaders komt.

  
•  Voortgang implementatie MDR; Zowel in Nederland met 

diverse andere stakeholders, alsmede via Medtech  
Europe de voortgang van de implementatie van de  
MDR nauwlettend volgen en waar nodig input leveren  
c.q. om aanpassingen verzoeken bij o.a. het Ministerie  
van VWS.

1b Public relations activiteiten 2021 
Ter profilering van Nefemed als dé belangenorganisatie van 
fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen en 
-technologieën en ter ondersteuning van de PA-activiteiten 
wordt in 2021 het volgende ondernomen:

•  Updaten van de Nefemed website www.nefemed.nl met 
nieuwsberichten die vervolgens ook gedeeld worden via 
social media (LinkedIn en @nefemed) en met beeldmateriaal 
en cijfers;

•  Deelname aan de E-health week 2021 die door Medtech 
Europe geëntameerd wordt. Voor 2020 heeft Nefemed met 
de Covid-10 stories hieraan meegewerkt;
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Activiteiten 2021 

•  Nefemed nieuwsbrief inclusief Vlog waarin de activiteiten 
van de vereniging zijn opgenomen. De nieuwsbrief wordt 
naar alle leden verzonden en verschijnt 2-wekelijks; 

•  Nieuwsbrief AcademieNieuweZorg, waarin alle publicaties 
en overheidsdocumenten, adviesrapport etc zijn opgeno-
men. AcademieNieuweZorg wordt dagelijks naar alle leden 
verzonden;

•  Organiseren van Webinars over actuele thema’s waarvoor 
een externe deskundige spreker wordt uitgenodigd. Onder- 
werpen die zich hiervoor lenen zijn o.a. de MDR en de  
Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), maar ook  
relevante proefschriften of rapporten die van belang zijn 
voor medische hulpmiddelen;

•  Het onderhouden van bilaterale contacten met en het orga-
niseren van werkbezoeken voor diverse stakeholders zoals 
industrieorganisaties, patiëntenverenigingen, wetenschap-
pelijke verenigingen, overheid, ZIN en kamerleden;

•  Sponsoren van een sportief evenement (afhankelijk of der-
gelijke evenementen in 2021 doorgang vinden). In 2019 is 
gestart met het sponsoren van een bedrijventeam Nefemed 
bij de Bredase Singelloop (1e weekend van oktober);

•  Organiseren van twee Algemene Ledenvergaderingen per 
jaar in combinatie met de behandeling van een actueel  
thema/onderwerp en/of externe spreker; 

•  Nieuws Issue-update, waarin de recente publicaties over  
medische hulpmiddelen zijn opgenomen alsmede de Haagse 
agenda. Issue-update wordt naar alle leden verzonden en 
verschijnt 2-wekelijks;

•  Het blijven werven van nieuwe leden voor de vereniging  
Nefemed om daarmee het draagvlak nog verder te vergroten 
van dé belangenorganisatie van medische hulpmiddelen. 

Alle PA/PR-activiteiten worden voorbereid en besproken in de  
Nefemed PA/PR-commissie. Deze commissie heeft, naast de 
reguliere vergaderingen, om de 2 weken een korte PA/PR-call  
om actualiteiten kort door te nemen en zo nodig actie te on-
dernemen.  
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Activiteiten 2021 

2 Nefemed clusters 
De vereniging Nefemed kent inmiddels 8 clusters door de komst 
van het nieuwe cluster Oogheelkunde in 2020. De clusters 
vertegenwoordigen elk een aparte productgroep (zie onder-
staand overzicht).  Het lidmaatschap van Nefemed komt voor 

bedrijven nog meer tot zijn recht indien deelgenomen wordt 
aan de clusters. Nagenoeg alle Nefemed leden nemen deel 
in 1 (en soms meer) clusters. 

Cluster Wondbehandelingsmaterialen
Voorzitter: Marco Bloemendaal

• Pleisters
• Speciale wondbedekkers
• Windsels
• Immobilisatie

Cluster Hart- en vaatmaterialen
Voorzitter: Jack Scheeringa

• Transcatheter hartklep
• Pacemaker
• Stent
• Katheters

Cluster Orthopedische materialen
Voorzitter: Oscar van de Ende

• Gewrichtsprothesen
• Traumaproducten

Cluster Oogheelkunde

• intra-oculaire lenzen en 
 -technologieën 

Cluster Absorberende continentiematerialen
Voorzitter: Jurriën Verkade

• Incontinentie inleggers
• Incontinentieslips
• Incontinentiebroekjes
• Fixatieondergoed
• Incontinentieonderleggers

Cluster Afvoerende continentiematerialen
Voorzitter: Marieke Oosterveen

• Eenmalige katheters
• Condoom katheters
• Urine opvangzakken

Cluster Compressie
Voorzitter: Diana de Jong

• Compressieverbanden
• Compressiekousen

Cluster Stomamaterialen
Voorzitter: Wilma in de Braekt

• Colostomie
• Ileostomie
• Urostomie
• Huidplakken
• Nachtopvangzakken
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Activiteiten 2021 

2a Activiteiten van de Nefemed Clusters 2021 

Cluster Wondbehandelingsmaterialen heeft in 2019 de cam-
pagne ‘Gaan we voor gaas of blijven we verbinden’ opgezet en 
wordt ook in 2021 voortgezet. In de campagne wordt aandacht 
gevraagd voor het beschikbaar krijgen en houden van (innova-
tieve) wondverbandproducten. De activiteiten van het cluster 
worden gekoppeld aan de campagne. De activiteiten zijn onder 
andere gericht op: het bewustmaken van zorgprofessionals 
welke invloed zij hebben op de keuzevrijheid, meer zichtbaar 
worden in de markt als cluster van Nefemed, verzamelen van 
overtuigende bewijslast afgestemd op de doelgroep. Ook zal 
het cluster blijven deelnemen aan het Wondplatform Neder-
land (WPN)

Cluster Absorberende continentiematerialen heeft voor 
2021 twee hoofdthema’s bepaald: klachtenregistratie en casu-
ïstiek. De activiteiten van het cluster zullen samenhangen 
met deze twee hoofdthema’s. Het cluster heeft als doel meer 
zichtbaar worden in de markt als cluster van Nefemed. Dit zal 
zij doen door meer in contact te treden met stakeholders. 
Ook zal het cluster van overtuigende bewijslast onder andere 
in de vorm van casuïstiek verzamelen, het sterken van de po-
sitie van de patiënt, het bewustmaken van zorgprofessionals 
welke invloed zij hebben op de keuzevrijheid. Ook in 2021 zal 
het cluster deelnemen aan Platform Continentie Hulpmidde-
lenzorg (PCH).

Cluster Compressie wenst in 2021 een actievere positie in 
te nemen in de markt. Het cluster reageert vaak reactief op 
ontwikkelingen en is voornemend om dit in het komende 
jaar om te buigen naar een meer ondernemende houding 
en meer zichtbaar te worden in de markt. Het cluster zal meer 
vanuit eigen initiatief in contact te treden met stakeholders, 
het sterken van de positie van de patiënt, het bewustmaken 
van zorgprofessionals welke invloed zij hebben op de keuze-
vrijheid. De deelname aan het Platform Compressie Hulpmid-
delenzorg zal ook in 2021 worden voortgezet. 

Cluster Stomamaterialen heeft zich vooral bezig gehouden 
met de afspraken uit het platform stoma en zal dat ook in 
2021 hierop de primaire focus hebben. De vertegenwoor-
digers uit de lid-bedrijven die deelnemen in het platform delen 
hun ervaringen en stemmen de inbreng af met de andere 
bedrijven binnen dit Nefemed cluster, waarin samengewerkt 
wordt aan de stomazorg voor de toekomst. Het cluster zal in 
2021 het inkoopproces gedurende het jaar op de voet volgen 
en waar mogelijk duidelijk maken waar de inkooppraktijk (nog 
steeds) niet voldoet aan de kwaliteitsafspraken. 
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Activiteiten 2021 

Cluster Hart- en vaatmaterialen is in 2020 uitgebreid met 
2 leden waardoor er thans 6 lidbedrijven actief participeren. 
Het cluster zal zich in 2021 focussen op onderwerpen die 
specifiek op deze medische hulpmiddelen afkomen, zoals 
nieuwe wet- of regelgeving, beleidsopties of organisatorische 
veranderingen bij overheid of stakeholders. Ook de journa-
listieke aandacht rond de aanwezigheid van de industrie op 
de OK wordt nauwlettend gevolgd. Gedurende de coronacrisis 
is er samengewerkt bij de onderhandelingen over de annule-
ringsvoorwaarden van congressen, hetgeen in 2021 verder 
zijn beslag zal krijgen. Ook de call for (cardiovascular) action, 
in samenwerking met MedTech Europe kwam voort uit het 
cluster en zal in 2021 verder worden vormgegeven. 

Cluster Oogheelkunde is opnieuw gestart in 2021 met een 
4-tal lidbedrijven die gezamenlijk het streven hebben om 
vanuit het cluster een volwaardige partner te zijn in de keten 
van oogheelkundige zorg. Het cluster is gestart met het leggen 
van contacten met zowel de organisatie van het Oogheel-
kundig congres in Nederlands als met de wetenschappelijke 
vereniging NOG zelf. In 2021 staan deze activiteiten alsmede 
ook het opbouwen van relaties met relevante patiëntenorga-
nisaties op de agenda. 

Cluster Orthopedische materialen heeft in 2020 zich n.a.v. 
de uitbraak van het coronavirus o.a. gebogen over de uit-
gestelde zorg en de activiteiten om de reguliere zorg zoveel 
mogelijk weer op te starten. Een onderwerp dat in 2021 op de 
agenda blijft staan. De clusterleden hebben daarnaast nieuwe 
ontwikkelingen verkend en onderhouden in gezamenlijkheid 
relaties met diverse stakeholders. Ook voor het cluster Ortho 
geldt dat het de journalistieke aandacht rond de aanwezigheid 
van de industrie op de OK in 2021 blijft volgen.  

Cluster Afvoerende continentiematerialen heeft voor 2021 
als belangrijk thema de afronding van de taken van het conti-
nentieplatform en een complete implementatie in de kwali-
teitsstandaard. Gedurende 2021 zal het cluster bijdragen aan 
eventuele acties om dit te accenturen en de markt monitoren 
op praktijken die niet passen binnen de kwaliteitsafspraken. 
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Activiteiten 2021 

3 Nefemed commissies 
 en werkgroepen  
De vereniging Nefemed kent een aantal commissies en werk-
groepen die actief zijn op bepaalde thema’s/onderwerpen 
(zie nevenstaand overzicht).
Leden kunnen naast een actieve deelname in een cluster 
ook kiezen voor deelname in een commissie of werkgroep, 
waaraan deskundigen van de lid-bedrijven op het specifieke 
onderwerp deelnemen. 

Commissies 

• Legal & Compliance
• Public Affairs
• Milieu & Regelgeving
• Market Access / HTA
• E-Health
• Call for Action

3a Activiteiten van de Nefemed commissies  
 en werkgroepen 2021  
Commissie Milieu en Regelgeving (M&R) volgt en levert 
input op de (totstandkoming van) Nederlandse en Europese 
wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen. Hierbij spe-
len veelal de onderwerpen veiligheid, kwaliteit, maar ook 
milieu een rol. In 2021 zal de commissie M&R zich inzetten om 
de (uitgestelde) implementatie van de Europese Verordening 
Medische Hulpmiddelen (MDR) te vergemakkelijken. Daarnaast 
is geagendeerd: het streven om te komen tot (meer) harmoni-
satie van aan te leveren informatie aan ziekenhuizen. 

Commissie Legal & Compliance (L&C) behandelt de diverse 
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving inzake trans-
parantie, gunstbetoon en compliance die relevant zijn voor 
medische hulpmiddelen. In deze commissie zijn voor 2021 
o.a. geagendeerd: de onderwerpen Gedragscode Medische 
Hulpmiddelen (GMH), de verwerkersovereenkomst (AVG), 
de algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg (AIVG) en 
collective redress.  

Commissie Public affairs/ Public Relations volgt en levert 
input op de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
en voorgenomen wet- en regelgeving op het gebied van medi-
sche hulpmiddelen. Diverse onderwerpen worden zowel in de 
betreffende clusters besproken, om daarna bezien te worden 
vanuit de PA/PR-invalshoek. Voor 2021 zijn voor de commissie 
PA/PR o.a. geagendeerd: verkiezingsprogramma’s, contouren

nota, persartikelen (o.a. van Follow the Money), wetsvoorstel 
Transparantieregister Zorg, veiligheid implantaten. 

Werkgroep Market Acces behandelt de ontwikkelingen 
die van belang zijn voor het verkrijgen en behouden van 
markttoelating en de vergoeding van medische hulpmiddelen 
(pakkettoelating). Onderwerpen voor 2012 die op de agenda 
staan betreffen o.a. toelating pakket, innovaties, health tech-
nology assesment, Europese Richtlijn HTA.

Werkgroep E-Health is medio 2020 opgericht. Toepassingen 
van informatie- en communicatietechnieken ten gunste van 
de zorg zijn onderwerpen op de agenda van deze nieuwe com-
missie. Daarbij valt te denken aan toepassingen van telemoni-
toring, digitalitering, robotics en het gebruik van Artificiële 
Intelligentie (AI). Nefemed is in het kader van deze werkgroep 
aangesloten bij de AI-Coalitie, in het bijzonder de werkgroep 
gezondheid en zorg. In 2021 zal de werkgroep nader verkennen 
welke onderwerpen specifiek op de agenda zullen komen.

Werkgroep Call for Action valt onder het Cluster Hart/Vaat 
en heeft als doel de ‘call for action’ zoals geïnitieerd door 
Medtech Europe om aandacht te vragen/krijgen voor hart- 
en vaatziekten in Nederland uit te rollen. De contacten die 
de werkgroep daarvoor gelegd heeft met o.a. de Hartstichting 
zullen in 2021 een vervolg krijgen. 
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Vereniging 

4a Bestuur 
De vereniging Nefemed kent statutair een bestuur dat ten 
minste uit 3 personen bestaat die gekozen worden door de 
Algemene Ledenvergadering. Bestuursleden zijn bestuurder 
of leidinggevende in dienst van een van de aangesloten lid-
bedrijven. 

Het Nefemed bestuur bestaat thans uit de volgende personen:

4b Verenigingsbureau  
Voor de secretariële ondersteuning maakt Nefemed 
gebruik van de diensten van Wissenraet van Spaendonck. 
Voor het team Nefemed zijn werkzaam:

Roland van Esch  voorzitter General Manager Zimmer Biomet Nederland

Rob Basjes  penningmeester CEO ABENA 

René Kunkeler Marketing director B. Braun Medical Benelux

Marjolijn Klaver Managing Director Johnson & Johnson Medical Devices 

Harrie Hovingh Commercial Director Coloplast 

Jan v.d. Hoef Regional Director CRM EMEA West Abbott 

Ward Bijlsma Country Director Benelux Edwards Lifesciences 

Hans Kisjes  Commercial Director Essity Netherlands B.V. 

Caroline Emmen
directeur

Frank Peusen
accountmanager

Regina Caron
accountmanager

Floor Dieltjes
secretaresse
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Vereniging 

4c Leden 
Het lidmaatschap van de vereniging Nefemed staat open voor 
in Nederland gevestigde en/of op de Nederlandse markt ope-
rerende ondernemingen met activiteiten op het gebied van de 
productie, handel en/of import van medische hulpmiddelen en 

bijbehorende apparatuur. Leden betalen op basis van hun omzet  
op de Nederlandse markt algemene contributie, daarnaast beta-
len zij een cluster specifieke bijdrage.
Bij Nefemed zijn thans de volgende ondernemingen aangesloten:
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www.nefemed.nl

Contact

Bezoekadres:
Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg

Postadres:
Postbus 4076, 5004 JB Tilburg

Telefoon: + 31 13 5944 314
E-mail:  info@nefemed.nl
Twitter:  @nefemed
Linkedin: www.linkedin.com/company/nefemed/

Medical Devices throughout life

https://twitter.com/Nefemed



