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Geachte fractievoorzitters en leden van de vaste Kamercommissie VWS,
Met het oog op de aanstaande verkiezingen breng ik namens de belangenorganisatie van
fabrikanten en importeurs van medische hulpmiddelen en -technologieën,
Nefemed, graag het volgende onder uw aandacht.
De bij Nefemed aangesloten medische hulpmiddelen bedrijven1 hebben als
gemeenschappelijk doel dat zij met de inzet van medische hulpmiddelen, en of dat nu
continentie- of stomamateriaal is of een hartklep of knieprothese, patiënten en gebruikers
niet alleen beter maken maar ze ook ondersteunen in hun maatschappelijk
functioneren. Dat zij - in overleg met hun behandelaar- kunnen kiezen voor het medische
hulpmiddel dat het best past bij hun specifieke (leef)situatie.
Houdbaarheid van de zorg
In uw verkiezingsprogramma’s vormt het thema zorg, en vooral de houdbaarheid daarvan
een belangrijk onderdeel. Nefemed en de aangesloten medische hulpmiddelenbedrijven
zouden graag zien dat een komend kabinet een aantal beleidsmatige aanpassingen aan het
huidige zorgstelsel aanbrengt om zodoende voorbereid te zijn op de toekomstige
uitdagingen. Centraal zou moeten staan de beste zorg voor de betreffende patíënt en
daarmee de uitkomsten van zorg.
Echter de huidige financiering van zorg is onvoldoende uitkomstgericht en ook nog eens
verdeeld over verschillende (zorg)domeinen. Daarmee wordt de inzet van innovatieve
medische hulpmiddelen niet altijd in voldoende mate gestimuleerd en nog te weinig
structureel gebruik gemaakt van diverse digitale mogelijkheden, die wel tijdelijk in de
Corona-crisis ingezet zijn. Nefemed pleit ervoor om ‘de lessons learned’ uit de crisis te
vertalen in structurele aandacht en inbedding van innovaties, vergoedingsmogelijkheden en
het betrekken en opleiden van patiënten en zorgprofessionals bij de toepassing van
innovatieve medische hulpmiddelen.
Nefemed hecht er belang aan dat in de discussie over de houdbaarheid van de zorg deze
niet beperkt blijft tot de bekostiging, maar dat ook de toegankelijkheid van zorg en de
kwaliteit van zorg aandacht krijgen. Als fabrikanten van medische hulpmiddelen en
technologieën merken wij dagelijks hoe de kwaliteit steeds minder een rol speelt in de
inhoudelijke zorgkeuzes, tot een niveau dat ons zorgen baart. In rechtstreekse contacten
met enkele van u heeft Nefemed haar zorgen hierover al eerder geuit. Wat zou er mogelijk
zijn als de focus gericht is op kwaliteit en toegevoegde waarde van medische hulpmiddelen
in plaats van op prijs. Voor patiënten en gebruikers van medische hulpmiddelen maakt het
een wereld van verschil als zij kunnen beschikken over het functioneringsgerichte en
kwalitatieve hulpmiddel waar zij behoefte aan hebben.

1

De leden van Nefemed vertegenwoordigen gezamenlijk een omzet van 1 miljard euro op de Nederlandse markt.
Medische hulpmiddelen vertegenwoordigen 4,7 miljard euro van het totale zorgbudget van 90 miljard euro.

Innovatieve medische hulpmiddelen en – technologieën / Zorginstituut Nederland (ZIN)
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 worden. Ook andere medische technologieën en –
hulpmiddelen spelen een rol bij het stimuleren van de juiste zorg op de juiste plek. Het
gebruik van kunstmatige intelligentie in een ‘mobility app’ na een knieoperatie, het
toepassen van minder invasieve behandelingen zoals bij de TAVI, waarbij de hartklep via
een katheter in de lies wordt vervangen, waardoor de patiënt dezelfde dag naar huis mag
en daar gemonitord kan worden. Of de inzet van technologische ontwikkelingen die minder
zichtbaar zijn zoals stoma- of incontinentiematerialen, zoals bijvoorbeeld slimme
incontinentiebroekjes. Het zijn voorbeelden van smart care producten of behandelingen waardoor mensen langer zichzelf kunnen verzorgen zonder (of
minder frequent) een beroep te hoeven doen op thuiszorg.
Zoals u weet speelt het Zorginstituut Nederland (ZIN) een belangrijke rol bij de beoordeling
van de toelating van innovatieve medische hulpmiddelen tot het basispakket, zeker nu er
voornemens zijn om technologie veelvuldiger te beoordelen. Nefemed leden zijn zich zeer
bewust van de complexiteit van de beoordeling van nieuwe medische technologie en de
zorgvuldigheid en onafhankelijkheid waarmee dit moet gebeuren. Het veld van health
technology is enorm in beweging, met steeds nieuwe wetenschappelijke
studiemethodieken en het gebruik van data uit praktijkregistraties. De complete
beoordeling vereist dan ook gebruikmaking van de modernste technieken en van álle
informatie én betrokkenheid van een brede groep van stakeholders- waaronder ook de
industrie- die internationale kennis en ervaring heeft. Nefemed zou graag zien dat het ZIN
meer gebruik maakt van deze kennis en ervaring van medische hulpmiddelenbedrijven bij
de beoordeling van (innovatieve) hulpmiddelen.
Horizonscan voor medische technologie
Waarschijnlijk heeft u al kennis kunnen nemen van het rapport van Berenschot over de
mogelijk toegevoegde waarde van een pakketsluis voor (dure) technologie). Het rapport
laat zien dat een sluis relatief weinig meerwaarde biedt en vooral belemmeringen in de
markt oplevert. Dat er andere reeds bestaande beleidsinstrumenten zijn die ingezet kunnen
worden om de betaalbaarheid van medische technologie verder te verbeteren. Nefemed is
dan ook gelukkig met het voornemen van de Minister van VWS om het ZIN een pilot te
laten starten voor een horizonscan voor medische technologie. Waar mogelijk en gewenst
zullen de bij Nefemed aangesloten lid-bedrijven hun volle medewerking aan de horizonscan
verlenen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of behoefte aan meer informatie
over de medische hulpmiddelenbranche, dan verneem ik dat graag van u.
Dan wens ik u allen tot slot goede verkiezingen toe.
Met vriendelijke groet,

Caroline Emmen
Directeur Nefemed
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