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Geachte leden van de Tweede Kamercommissie VWS, 
 

Graag vraagt Nefemed, de belangenorganisatie van producenten van medische hulpmiddelen en 
technologie uw aandacht voor enkele onderwerpen die bij het algemeen overleg van 27 
november over hulpmiddelenbeleid aan de orde komen. Dit betreffen het belang van innovatie, 
patiëntveiligheid, kwaliteit van zorg en gunstbetoon.  
 
Bij Nefemed zijn producenten aangesloten 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 die kwalitatief goed, veilig en beschikbaar zijn. Medische 
hulpmiddelen zijn essentieel voor de zorg: de producten en technologieën zijn belangrijk voor het 
leven en welzijn van patiënten, zodat zij kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of 
maatschappelijk actief kunnen blijven.  
 
In het algemeen overleg over hulpmiddelenbeleid zal een breed scala aan onderwerpen 
besproken worden. Bij enkele van deze thema’s geef ik graag namens Nefemed een korte 
toelichting.  
 
Innovatie 
De Minister van VWS geeft aan dat het belangrijk is dat medische technologische ontwikkelingen 

aansluiten op maatschappelijke behoeften door het samenbrengen van diverse stakeholders. 

Nefemed kan zich vinden in dit uitgangspunt en ondersteunt van harte dat voor het ontwikkelen 

van nieuwe medische hulpmiddelen en technologieën verschillende stakeholders meer met elkaar  

denken en werken. Tegelijkertijd benadrukken de leden van Nefemed dat een versterkte inzet op 

het stimuleren van technologie noodzakelijk is om te voorkomen dat Nederland als innovatieland 

haar voorsprong gaat verliezen.  Momenteel moeten innovatieve producten een lang traject 

afleggen voordat zij op de markt gebracht mogen worden en kunnen worden opgenomen in het 

vergoede basispakket. In de ontwikkeling van nieuwe medische hulpmiddelen voor intra- en 

extramuraal gebruik wordt door bedrijven veel tijd en energie gestoken, zonder enige zekerheid 

dat deze ook gebruikt zullen worden. Innovatie is nodig voor de verbetering van de zorg en 

zorgprocessen. Al jaren bestaat er onzekerheid over de procedure, methodieken en mate van 

bewijsvoering voor opname van de diverse soorten innovatieve medische hulpmiddelen en 

technologieën in het basispakket. Deze onzekerheid stimuleert ontwikkelaars en innovatieve 

bedrijven niet en leidt tot desinteresse in Nederland als voorkeursland voor onderzoek en voor 

het op de markt brengen van nieuwe technologieën. Nefemed verzoekt u om deze neerwaartse 

spiraal te doorbreken en het belang van innovatie te blijven stimuleren. Daarbij kan de  

subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’ een rol spelen, mits deze een bredere werking krijgt dan 

momenteel het geval is,  zodat er meer bedrijven een beroep op kunnen doen. Ook het budget 

hiervoor, zou toereikend en beschikbaar moeten zijn voor een grotere groep aan bedrijven en 

instellingen. 
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Patiëntveiligheid 
Voor de Nefemed leden is essentieel dat de medische hulpmiddelen 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 te behouden. De Europese 
Verordening medische hulpmiddelen (MDR) die vanaf mei 2020 inwerking treedt zal hieraan 
verder bijdragen.  De lidbedrijven willen graag meewerken aan alle mogelijke maatregelen die de 
patiëntveiligheid zullen verbeteren. Uiteraard zullen zij zich richten naar de vereisten van de MDR, 
maar willen daarnaast ook, samen met andere partijen, hier actief een bijdrage aan leveren. Aan 
het begin van dit jaar heeft Nefemed de minister aangegeven als producenten graag een bijdrage 
te willen leveren aan de verschillende voorlichtingscampagnes over implantaten, o.a.  door 
inbreng van kennis en kunde en de meldingsbereidheid bijwerkingen te verstreken bij MEBI via 
voorlichting en koppeling kwaliteitsregisters, LIR en MEBI.  
 

Kwaliteit van zorg 
Nefemed heeft eind 2018 in een brandbrief haar zorgen uitgesproken over het feit dat medische 
hulpmiddelen in toenemende mate slechts als kosten worden bezien. Patiënten dienen de  
toegang te hebben tot medische hulpmiddelen 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 doet daarom een beroep op u om de kwaliteit, 
beschikbaarheid en keuzevrijheid van medische hulpmiddelen te beschermen en te garanderen. 
Het gehanteerde inkoopbeleid staat bovendien op gespannen voet met het Generiek 
Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg van het Zorginstituut Nederland (ZIN).  Het is van belang dat 
deze afspraken uit het kwaliteitskader worden nageleefd. Als één van de vervolgactiviteiten op de 
brandbrief werkt Nefemed thans samen met een zorgverzekeraar een pilot nader uit waarin het 
functioneringsgericht voorschrijven centraal staat. Nefemed zal de minister en de Kamer graag 
later nader informeren over de voortgang van deze pilot.  
 
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 
behandelaar enkel gericht is op hun medisch belang en niet op het eigen financiële belang.  
Nefemed heeft daarom intensief meegewerkt aan de totstandkoming 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 zorgverleners en 
bedrijven. Uit de jaarcijfers die het TRZ eind juli gepubliceerde, blijkt dat meer bedrijven 
meewerken aan het transparantieregister: een toename van 20%. Reden hiervoor is o.a. gelegen 
in het feit dat medische hulpmiddelenbedrijven sinds 2018 melding moeten doen. De leden van 
Nefemed werken actief mee aan het registeren van de samenwerkingen met zorgverleners. Het 
voorstel om het transparantieregister nu reeds te wijzigen in een wettelijk register acht Nefemed 
voorbarig, te meer nu over enkele weken er een evaluatie over het register te verwachten valt, 
dat in opdracht van het Ministerie van VWS wordt uitgevoerd.   
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Uitnodiging 
Namens de leden van Nefemed nodig ik u graag uit voor een werkbezoek aan de medische 
hulpmiddelen sector. U kunt daarbij denken aan een programma waarbij verschillende 
onderdelen van het werkgebied aan de orde komen, zoals de middelen en technologieën die  
intra- én extramuraal gebruikt worden, de wijze waarop innovatie plaatsvindt, de samenwerking 
met zorgverleners, de implementatie van de middelen etc.  Uiteraard zullen we het werkbezoek 
aanpassen aan de mogelijkheden van uw agenda. 
 
Mocht u nadere vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan sta ik u graag te 
woord.  
 
Met vriendelijke groeten,   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caroline Emmen 
Directeur Nefemed  
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