
Toename van de 
(grondstof)kosten



Sinds 2020 is een sterke stijging te
zien in de prijzen van ruwe
materialen van o.a. plastic en papier. 

Ruwe materialen betreffen
omstreeks de helft van de productie
kosten van extramurale medische
hulpmiddelen. 

De prijzen van materialen die 
worden gebruikt voor de productie
van continentie producten zijn zelfs
met 100% gestegen.

Wij verwachten dat de prijzen van 
ruwe materialen op een aanzienlijker
hoger niveau zullen stabiliseren in 
vergelijking tot de pre-corona tijd. 
Oftewel, hogere kosten zullen een
permanent fenomeen zijn.

Ruwe grondstoffen: plastic en papier



Ruwe grondstoffen: kobalt

Bron:  Trading Economics



Ruwe grondstoffen: hout
Het gebruikelijke prijsniveau van hout
(periode 2012 – 2019) steeg naar
waarden omstreeks 3 tot 4 keer zo 
groot.

Bron: Grondstofprijs.com



Zeevracht
Sinds januari 2020 is de Shangai
Container Freight Index met meer dan 
400% gestegen.

Bron: Shanghai Shipping Exchange (SSE)



Wegvracht was nog nooit zo duur

De Q3 2021 European Road Freight Rate benchmark index stond op 107.6, 3.0 punten hoger dan in Q3 2020. Q3 2021 is het vijfde 
opvolgende kwartaal met tariefverhogingen en een 4% stijging ten opzichte van Q2 2020. Vracht tarieven blijven stijgen, zo is de 
verwachting, want de vraag stijgt en de capaciteit is krap. 

Bron: Ti Transport Intelligence Gemiddelde prijzen van land naar land en ontwikkeling

https://www.ti-insight.com/about-us/


Luchtvracht



Energie
De prijsontwikkeling van energie van de 
afgelopen 5 jaar: Gas, brandstoffen en 
elektriciteit.



BASIS 2022 BASIS 2023 SCENARIO 
2022

SCENARIO 
2023

Economische 
groei

3,5 % 1,5 % 2,4 % 0,5 %

Bestedingen 
huishoudens

3,4 % 0,7 % 2,1 % - 0,8 %

Inflatie 6,7 % 2,8 % 9,5 % 3,4 %

Werkloosheid 4,3 % 4,6 % 4,4 % 5,4 %

Wereldhandel 4,5 % 4,8 % 1,5 % 2,2 %

Geactualiseerde raming en scenario 
met langdurige verstoring 
grondstoffenmarkt

Inflatie & economie

Bron: DNB, ECB



Onze leden… Our members…
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Missie
Nefemed staat voor de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
moderne medische hulpmiddelen en technologie. Daadkrachtig en 
geloofwaardig. Gericht op betekenisvolle zorguitkomsten voor patiënt en 
samenleving.

Visie
Een wereld waar alle patiënten profiteren van de mogelijkheden van 
medische hulpmiddelen en technologie. De patiënt wint.

Doelen
Imago: Verbeteren/hoog houden van het imago en de reputatie van 
medische hulpmiddelen en de sector.
Value Based Health Care: Bijdragen aan waardegedreven zorg
Market Access: Bevorderen van de markttoelating en veilige toepassing 
van medische hulpmiddelen.

Extramurale productclusters
▪ Stoma
▪ Wond
▪ Compressie
▪ Afvoerende continentiematerialen
▪ Absorberende continentiematerialen

Intramurale productclusters
▪ Orthopedische materialen
▪ Hart-vaat
▪ Oogheelkunde


