
 

 

 

 

 

Sectorscan Regeldruk en 

Innovatie in de MedTech 
 

 

  

In opdracht van: 

Actal 

 

Project: 

2013.157 

 

Publicatienummer: 

2013.157-1417 

 

Datum: 

Utrecht, 27 Januari 2015 

 

Auteurs:  

Dr. Pim den Hertog 

Ir. Arthur Vankan 

Drs. Robbin te Velde  

Jaap Veldkamp MSc 

Dr. Jan Rietsema (Minase Consulting) 

 



Dialogic innovatie ● interactie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkzaamheden voor deze sectorscan vonden plaats in opdracht van Adviescollege 

toetsing regeldruk (Actal) in voorjaar en zomer 2014. Graag bedanken wij hier in de eerste 

plaats de respondenten van de survey en onze interviewpartners (zie bijlage 1) voor hun 

tijd. We zijn ook dank verschuldigd aan Holland Health Tech, FHI, LifeTecZone en 

SlimmerLeven2020. Zij brachten de survey onder de aandacht van hun leden. Pontes 

danken we voor het delen van een bestand met MedTech ondernemingen in Nederland. 

Daarnaast willen we de leden van de klankbordgroep (zie bijlage 5) bedanken voor de 

interessante discussies, feedback op het concept eindrapport en constructieve suggesties. 

Tot slot danken we Actal (in het bijzonder Tim van der Hofstede en Paulien Officier) voor 

hun begeleiding van deze sectorscan. 
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Managementsamenvatting 

Aanleiding 

Op verzoek van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is in de eerste helft van 2014 

een sectorscan uitgevoerd naar regeldruk als belemmerende factor voor productontwikke-

ling door innoverende bedrijven in de sector medische hulpmiddelen. De sectorscan is 

uitgevoerd middels uitgebreide desk research, een interviewronde, een survey onder 

MedTech ondernemers en beraadslagingen met een klankbordgroep. Actal is voornemens 

om een advies uit te brengen aan de regering over concrete mogelijkheden om de door 

ondernemers ervaren regeldruk terug te brengen met inachtneming van het belang van 

patiënt veiligheid.  

Economische betekenis en feiten 

Het economisch belang van de MedTech in Nederland is groot en groeiend. Er zijn naar 

schatting 450 ontwikkel- en maakbedrijven in de MedTech in Nederland actief, uiteenlo-

pend van multinationals tot micro-bedrijven. De omvang van de Nederlandse markt voor 

medische hulpmiddelen (exclusief medische hulpmiddelen die door gebruikers voor eigen 

rekening worden aangeschaft) bedraagt ruim € 4,2 miljard, waarvan € 2,3 miljard 

intramuraal en € 1,9 miljard extramuraal. MedTech vertegenwoordigt een groot 

economisch en maatschappelijk belang. MedTech draagt niet alleen bij aan bedrijvigheid, 

export en innovativiteit van de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten, maar kan ook 

bijdragen aan kwaliteit van leven en het binnen de perken houden van de maatschappelij-

ke kosten van de gezondheidszorg. Het is om die reden belangrijk dat er voldoende 

innovatie is in de MedTech en bijvoorbeeld nieuwe effectieve en kostenefficiënte diagnose- 

en behandelwijzen in ziekenhuizen of nieuwe revalidatie mogelijkheden in zorginstellingen 

en in de thuisomgeving beschikbaar komen. 

Relatie regeldruk en innovatie en relevante wet- en regelgeving 

Regeldruk beperkt innovatie op drie wijzen: (1) regeldruk werkt als een barrière voor 

markttoetreding door vooral jonge, startende bedrijven. Zij moeten een periode met 

substantiële uitgaven van 3-5 jaar of soms langer overbruggen zonder noemenswaardige 

inkomsten; (2) regeldruk uit zich verder vooral in de vorm van vertraagde innovatiepro-

jecten, uitstel of afstel van innovatietrajecten vanwege te hoge kosten of de moeilijkheid 

om het hele ontwikkeltraject te overzien; (3) regeldruk maakt radicale innovaties minder 

aantrekkelijk. Dit betekent in de praktijk dat nieuwe en gevestigde bedrijven soms eerder 

kiezen voor incrementele (me too) innovatie dan voor meer radicale innovaties. Per saldo 

leidt dit tot een onderbenutting van het in Nederland aanwezige innovatiepotentieel. In de 

door ons uitgevoerde survey is vastgesteld dat 30% (gewogen gemiddelde) van de 

technisch-haalbare product ideeën niet verder wordt ontwikkeld vanwege (ingeschatte) 

barrières en kosten die uit wet- en regelgeving voortkomen. 

In de sectorscan komen vier aspecten van relatie tussen regeldruk en innovatie aan de 

orde, te weten: (A) toelating tot de markt/productveiligheid; (B) medische bewijsvoering; 

(C) toegang tot het stelsel van vergoedingen in de zorg; en (D) gebruik van bestaande 

innovatie instrumenten. Voordat we de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen 

op elk van vier onderscheiden aspecten noemen die middels een vermindering van 

regeldruk zijn te adresseren, duiden we eerst kort de relevante wet- en regelgeving aan. 

Ook geven we aan waarom de relatie tussen wet- en regelgeving en innovatie in relatie tot 

medische hulpmiddelen een complexe is. 
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Ad A: Toelating tot de markt/productveiligheid. De Europese en Nederlandse wet- en 

regelgeving aangaande medische hulpmiddelen is gebaseerd op een risico-baten afweging. 

Wat zijn de voordelen (baten) van het medische hulpmiddel voor de gezondheid van de 

patiënt ten opzichte van de nadelen (risico’s) voor de gezondheid van de patiënt? Mede 

naar aanleiding van het welbekende schandaal rond borstimplantaten1 in 2012 is er de 

afgelopen jaren veel maatschappelijke en politieke aandacht voor wet- en regelgeving rond 

medische hulpmiddelen. In 2012 heeft de Europese Commissie bijvoorbeeld twee 

voorstelverordeningen gepubliceerd. 2 Over deze voorstelverordeningen wordt in de 

zogeheten eerste lezing nog volop onderhandeld door de Raad van Ministers en Europees 

parlement. In de toelichting in het persbericht van de toenmalige Eurocommissaris Dalli 

wordt niet alleen gewezen op het belang van productveiligheid, maar ook op het belang 

van innovatie en de concurrentiekracht van de producenten van medische hulpmiddelen. 

De nog vigerende drie richtlijnen en ook de voorgestelde verordeningen stellen vooral 

eisen aan (procedures voor) toetsing productveiligheid en markttoelating. Voor zowel 

richtlijnen als voorgestelde verordeningen geldt dat voor een systeem is gekozen waarbij 

de fabrikant primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het product, het (internatio-

nale) veld primair verantwoordelijk is voor de geldende standaarden en normen waaraan 

het product moet voldoen en de Notified Bodies (NBs, eveneens private organisaties) 

primair verantwoordelijk zijn voor de zogenaamde conformiteitsbeoordeling. De overheid is 

verantwoordelijk voor het toezicht op zowel de fabrikant als de NB. De richtlijnen vinden in 

Nederland hun weerslag in de Wet Medische Hulpmiddelen en het daaronder hangende 

Besluit Medische Hulpmiddelen.3  

Ad. B: Medische bewijsvoering. De wetgeving die van belang is bij medische 

bewijsvoering (in relatie tot markttoelating wordt veelal gesproken over klinische 

evaluatie) zelf is verspreid over diverse wetten. Zo hebben producenten van medische 

hulpmiddelen bij het vergaren van medische bewijsvoering, vooral daar waar klinische 

studies benodigd zijn, te maken met de Wet Medische Wetenschappelijk Onderzoek op 

mensen (WMO), met de Wet op de geneeskundige behandeling, met de Wet op de privacy 

(als er sprake is van gegevensverzameling van patiënten via product van een fabrikant) en 

met de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). 

Ad C: Toelating tot stelsel van vergoede zorg. De ontwikkeling naar evidence-based 

medicine wordt steeds algemener en heeft ook zijn weerslag op de wereld van de medische 

hulpmiddelen. Steeds meer wordt als voorwaarde gesteld goede en methodologisch 

                                                

1  De ontdekking dat de Franse producent van borstimplantaten PIP (Poly Implant Prothèse) een 

laagwaardige kwaliteit siliconen had gebruikt die bij duizenden patiënten tot serieuze gezondheids-

problemen heeft geleid, was aanleiding voor het Joint Plan for Immediate Actions under the existing 

medical devices legislation (the so-called PIP Joint Action Plan) van de Europese Commissie, zie 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-119_en.htm. 

2 De eerste verordening (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 

medical devices, EC, Brussels, 26.9.2012 COM(2012) 542 final [zie 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf] ) zou de 

twee vigerende richtlijnen voor Medische hulpmiddelen (de bekende Medical Device Directive 

93/42/ECC) en Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (Directive 90/385/EEC) moeten 

vervangen. De tweede verordening (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 

Council on in vitro diagnostic medical devices, EC, Brussels, 26.9.2012 COM(2012) 541 final [zie 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_541_en.pdf]) zou in 

de plaats komen van de richtlijn voor Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (Directive 

98/79/EC). Deze trits van richtlijnen is overigens regelmatig aangepast. De laatste technische revisie 

is opgenomen in richtlijn 2007/47/EC. 

3 Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0007307/geldigheidsdatum_18-06-2014. 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007307/geldigheidsdatum_18-06-2014
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verantwoorde medische bewijsvoering bij medische hulpmiddelen. De ontwikkeling naar 

evidence-based medicine beperkt zich niet alleen tot markttoelating. Ook bij toelating tot 

het stelsel van vergoede zorg wordt er in toenemende mate gevraagd om klinisch bewijs. 

In Nederland spelen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) een rol bij inzet 

en vergoeding van medische hulpmiddelen. Deze zijn grondig aangepast, mede met het 

oog op de aanstaande decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar 

gemeenten. Vanaf 1 januari 2013 waren de hulpmiddelen al ondergebracht in de Zvw en 

de Wmo. Grofweg worden de hulpmiddelen voor sociale zelfredzaamheid vergoed via Wmo 

en hulpmiddelen die aangrijpen op het lichaam via de Zvw. Vanaf 1 januari 2015 zal de 

Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats komen van de AWBZ. 

Ad. D: Wet- en regelgeving op het gebied van innovatiestimulering. Deze zijn 

geregeld in het zogenaamde Kaderbesluit EZ-subsidies waarin wordt verwezen naar een 

heel scala van innovatiemaatregelen of apart geregeld, bijvoorbeeld in het geval van de 

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (de 

officiële aanduiding van de WBSO). 

Context  

De context waarin het debat over wet- en regelgeving in de sector van de medische 

hulpmiddelen en de mogelijkheden voor vermindering van regeldruk plaats vindt, heeft de 

volgende kenmerken: 

 Het domein wordt vooral bepaald door EU regelgeving. Uiteraard zijn er wel 

mogelijkheden om de verordeningen die nu in de maak zijn vanuit Nederland te 

beïnvloeden. 

 De mogelijkheden om regeldruk te verminderen is deels ook gekoppeld aan het 

gekozen model voor het borgen van productveiligheid in relatie tot medische hulpmid-

delen. In de EU is gekozen voor een model waarbij marktpartijen (bijvoorbeeld via 

opstellen normen, maar vooral via de figuur van de Notified Bodies) een belangrijke rol 

hebben. Dit heeft consequenties voor de manier waarop wijzigingen in de regimes die 

gelden voor producenten van medische hulpmiddelen of de handhaving ervan kunnen 

worden geïmplementeerd.  

 Het politieke en maatschappelijke debat lijkt eerder te tenderen naar meer wet- en 

regelgeving en/of betere handhaving daarvan dan naar minder wet-en regelgeving 

en/of efficiëntere handhaving daarvan. Het is in de context van ‘zorgen over product-

veiligheid’ dat we kijken naar opties voor vermindering van regeldruk.  

Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat de relatie tussen innovatie en 

wet- en regelgeving in de sector van medische hulpmiddelen een complexe is. De 

belangrijkste redenen daarvoor zijn de volgende: 

 Ontwikkelaars en fabrikanten van medische hulpmiddelen ervaren niet zondermeer alle 

regeldruk die samenhangt met het ontwikkelen, het op de markt brengen en vergoed 

krijgen van medische hulpmiddelen als onnodig. Zij maken vooral bezwaar tegen 

regeldruk die zij als onnodig ervaren. De discussie gaat vooral over de grens tussen 

noodzakelijke en onnodige regeldruk.  

 Door vervagende grenzen tussen verschillende typen producten zijn systeemgrenzen 

tussen wat wel en niet als medisch hulpmiddel moet worden aangeduid steeds ondui-

delijker. Denk hierbij aan het gebruik van software in medische hulpmiddelen, aan 

medische apps, medische hulpmiddelen voor toediening van geneesmiddelen, medi-
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sche hulpmiddelen in een thuisomgeving en consumentenelektronica met een medi-

sche functie of. Deze systeemvervaging maakt dat toepassing van (de juiste 

voorschriften uit) wet- en regelgeving voor ondernemers niet altijd klip en klaar is. 

 Medische hulpmiddelen zijn onderdeel van een complexe keten van zorgaanbieders en 

zorgvragers en zorgfinanciers met elk hun eigen governance, financiering en soms 

wettelijke kader. Het blijkt in de praktijk vaak moeilijk om bij de introductie en 

beoordeling van nieuwe of aangepaste medische hulpmiddelen een keten- of systeem-

perspectief te hanteren.  

 De sector medische hulpmiddelen ervaart diverse innovatieproblemen. Deze zijn echter 

zeker niet allemaal te herleiden tot regeldruk. Een tussencategorie is bijvoorbeeld de 

onbekendheid van vooral startende MedTech ondernemers met de vigerende wet- en 

regelgeving en dus het onvoldoende anticiperen hierop. Dit is wellicht eerder aan te 

merken als een innovatieprobleem (capability failure) dan als een regeldruk probleem. 

Bij dit alles is het gevaar reëel dat regeldruk niet meer proportioneel is. Regeldruk remt 

innovatie dan onnodig zonder een substantiële bijdrage te leveren aan productveiligheid. 

Onderstaand schetsen we voor elk van de vier in deze sectorscan onderscheiden aspecten 

van de relatie tussen regeldruk en innovatie de belangrijkste knelpunten. Op deze selectie 

van knelpunten doen we vervolgens een suggestie om regeldruk te verminderen. We 

geven daarbij aan welke actor deze suggestie bij voorkeur zou moeten oppakken. Tot slot 

geven we een overall inschatting van de maatschappelijke kosten van regeldruk en een 

(conservatieve) schatting van de besparingsmogelijkheden bij doorvoering van de 

voorgestelde set van oplossingen. 

Knelpunten markttoelating en mogelijke oplossingsrichtingen 

Op het aspect van markttoelating hebben we een groot aantal operationele en strategische 

knelpunten geïdentificeerd. De belangrijkste zijn dat certificering weliswaar wordt gezien 

als cruciaal en wenselijk, maar ook als complex en tijdrovend (1), het functioneren van 

Notified Bodies dat innovaties innovaties in de praktijk belemmert (2) en het steeds verder 

doorslaan van de balans tussen risk en benefits naar risks (3). We zien de volgende 

concrete oplossingsrichtingen die direct verband houden met wet- en regelgeving en 

vermindering van regeldruk in de markt voor medische hulpmiddelen: 

1. Functioneren Notified Bodies verbeteren. De conformiteitsbeoordeling benodigd 

voor markttoelating van medische hulpmiddelen vanaf risicoklasse II is in handen 

gelegd van Notified Bodies. De overheid houdt toezicht op fabrikanten en de Noti-

fied Bodies. Hoewel direct interveniëren door de overheid in casu de minister van 

VWS richting Notified Bodies niet voor de hand ligt, kan zij vanuit haar toezicht-

houdende taak wel het functioneren van Notified Bodies beïnvloeden. Zij kan dit 

bijvoorbeeld doen door aan te dringen op voldoende specifieke kennis benodigd 

voor beoordeling medische hulpmiddelen, op kortere doorlooptijden en transparan-

te werkwijzen (bijvoorbeeld een beter up front inzicht in vereiste klinische 

evaluatie). Ook zou nagedacht kunnen worden over het creëren van een beroeps-

mogelijkheid voor cliënten van Notified Bodies of het aanwijzen van meer Notified 

Bodies mochten deze zich aandienen om zo enige concurrentieprikkels (zonder 

verlies van betrouwbaarheid) te creëren en te voorkomen dat Notified Bodies een 

“gegarandeerde” markt hebben.  
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2. Actieve beïnvloeding van de twee verordeningen4 die momenteel door de Europese 

Commissie zijn voorgesteld en nog volop worden bediscussieerd in Raad en Euro-

pees Parlement. Dit gebeurt al volop en duidelijk is dat er vanuit Nederland onder 

meer wordt gelet op afweging veiligheid van medische hulpmiddelen versus be-

schikbaarheid van (innovatieve) medische hulpmiddelen.5  Ook is duidelijkheid dat 

het functioneren van aangemelde instanties (lees Notified Bodies), de coördinatie 

daarvan en het toezicht door de overheid hierop door Nederland wordt gezien als 

een van de zwakke punten van het huidige systeem. Via de minister van VWS en 

haar beleidsambtenaren is het met het oog op de innovativiteit van de MedTech 

sector in Nederland van belang dat handhaving en duidelijkheid in wetgeving in 

EU-verband prioriteit heeft en niet op voorhand wordt gekozen voor dubbele (spe-

cial Notified Body) en drievoudige (Assessment Committee for Medical Devices) 

beoordeling voor naleving van essentiële vereisten. Ook lijken de nieuwe verorde-

ningen nieuwe eisen te stellen aan klinisch onderzoek die grotendeels lijken op die 

van geneesmiddelenonderzoek. De vraag is of Nederland hierin mee moet gaan, 

juist omdat veel ontwikkelaars van medische hulpmiddelen aangeven dat dit regi-

me niet past bij dat van de medische hulpmiddelen. Een dergelijk regime is in een 

aantal gevallen onnodig zwaar of onrealistisch bijvoorbeeld omdat medische hulp-

middelen zich niet lenen voor Randomized Clinical Trails. Een aandachtspunt is ook 

dat MedTech een eigen regulatory regime heeft en dat MedTech om die reden van 

diverse andere richtlijnen/verordeningen uitgesloten (exempted) zou moeten wor-

den, juist om strijdige regelgeving te voorkomen.  

3. Inzicht in wet- en regelgeving onder starters en jonge ontwikkelaars en producen-

ten van medische hulpmiddelen kan worden verbeterd op het punt van 

markttoelating, maar ook op het punt van gevraagde type klinische studies alsme-

de de procedures voor het verkrijgen van toegang tot de vergoede zorg.6 Er zijn 

weliswaar verspreide initiatieven daartoe7 alsook consultants die daarbij kunnen 

ondersteunen, maar het ontbreekt aan één website of één publicatie waar vooral 

starters inzicht krijgen in de vigerende wet- en regelgeving en de te doorlopen 

procedures. Het gaat dus om voorlichting waartoe het Ministerie van VWS het 

voortouw zou kunnen nemen en afstemt met brancheorganisaties en Notified Bo-

dies. Dit moet ertoe bijdragen dat ontwikkelaars en producenten van (nieuwe) 

medische hulpmiddelen het traject van een productidee, naar een goedgekeurd, 

afdoende klinisch bewezen en tot het stelsel van vergoede zorg toegelaten product 

vooral sneller doorlopen. Hierdoor zullen niet alleen meer innovatieve medische 

hulpmiddelen de eindstreep halen, maar ook meer (en meer radicale) ideeën voor 

medische hulpmiddelen daadwerkelijk worden uitontwikkeld. 

                                                

4 Zie voetnoot 2. 

5  Zie Ministerie van Buitenlandse zaken, Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen, Fiche 4: 

Mededeling en verordeningen medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostiek, DIE-BNC – 1387/12 

dd. 2 november 2012 waarin onder andere de Nederlandse positie wordt uiteengezet. 

6 Deze oplossing slaat dus ook nadrukkelijk op aspecten ‘medische bewijsvoering’ en ‘toelating tot 

stelsen van vergoede zorg’. 

7 CVZ heeft bijvoorbeeld in haar meest actuele in 2008 uitgebrachte Beoordelingskader hulpmiddelen-

zorg een handreiking fabrikantendossier hulpmiddelenzorg opgenomen (bijlage 2 genoemde 

rapport). De branche organisatie Holland Health Tech heeft in 2013 een rapport gepubliceerd dat 

mede beoogt startende ondernemingen te ondersteunen bij het op de markt brengen van door hen 

ontwikkelde medische hulpmiddelen (zie Holland Health Tech (2013) De Atlas. De wereld van de 

MedTech-starter, Holland Health Tech, Zoetermeer). Ook diverse Notified Bodies presenteren op hun 

websites (links naar) stappenplannen. 
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Knelpunten medische bewijsvoering en mogelijke oplossingsrichtingen 

Op het aspect van medische bewijsvoering (aangeduid als klinische evaluatie in relatie tot 

markttoelating) zijn diverse knelpunten geïdentificeerd. De belangrijkste twee categorieën 

van knelpunten zijn het gevraagde type medische bewijsvoering dat voor een aantal 

medische hulpmiddelen als te complex of onrealistisch wordt aangemerkt (1) en de 

beperkte samenwerking tussen ziekenhuizen en innovatoren en kosten van klinische 

validatie die het proces van klinische validatie vertragen (2). We zien de volgende concrete 

oplossingsrichtingen die direct verband houden met wet- en regelgeving en vermindering 

van regeldruk in de markt voor medische hulpmiddelen: 

4. Het Ministerie van VWS kan in samenwerking met Zorginstituut Nederland (ZiN) 

(laten) nagaan in hoeverre andere type bewijsstudies (anders dan Randomized 

Clinical Trails) voor vooral de medische hulpmiddelen uit de lagere risicoklassen 

mogelijk zijn. Voor veel laag risico medische hulpmiddelen zou mogelijk volstaan 

kunnen worden met bijvoorbeeld praktijkevaluaties en multiple case studies. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor eenvoudige (lage risico klasse) medische hulpmiddelen die 

gebruikt worden in de thuiszorg.  

5. (Ruimere) invoering stelsel van voorlopige toelating medische hulpmiddelen door 

het Ministerie van VWS. Dit betekent feitelijk de overgang van ex ante naar ex post 

testen van medische hulpmiddelen. De Minister van VWS heeft aangekondigd het 

regime van voorlopige toelating (dat vanaf 1 januari 2012 bestaat) vanaf 2015 te 

willen verruimen tot extramurale medische hulpmiddelen.8 Tot dusver hebben op-

merkelijk genoeg nog geen medische hulpmiddelen geprofiteerd van het regime 

van voorlopige toelating en ook de interventies die de minister als potentiele kan-

didaat noemt in haar brief aan de Tweede Kamer betreffen nauwelijks medische 

hulpmiddelen. Een forse uitbreiding van de regeling zou ook voor medical devices 

een mogelijkheid kunnen zijn om sneller op de markt te komen.  

6. Maak in de taakopdracht aan en de financiering van de Universitaire Medische 

Centra (en mogelijk ook andere algemene ziekenhuizen, bijvoorbeeld de categorie 

Topklinische ziekenhuizen) nadrukkelijk ruimte voor het uitvoeren van klinische 

studies ten behoeve van derden zoals producenten van medische hulpmiddelen. Dit 

vergroot de toegankelijkheid van onderzoek voor medische bewijsvoering voor 

vooral kleinere en minder kapitaalkrachtige ontwikkelaars en producenten van me-

dische technologie. Dit zou actie vergen van het Ministerie van OCW (aanpassing 

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en het Ministerie van 

VWS (aanpassing Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen). Daarbij 

kan ook aandacht worden geschonken aan het beschrijven van heldere procedures 

voor het opzetten/uitvoeren van klinische bewijsstudies voor derden. Ook zou 

overwogen kunnen worden om startende ondernemers (deels) financieel te onder-

steunen bij het laten uitvoeren van klinische bewijsstudies.  

  

                                                

8 Zie brief van Minister van VWS dd. 10 juni 2014 aan de Tweede Kamer waarin zij de kamer 

informeert over over de voorwaardelijke toelating van nieuwe geneeskundige behandelingen, 
medische technologieën, hulpmiddelen of geneesmiddelen tot het basispakket (zie 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/10/kamerbrief-over-
voorwaardelijke-toelating-tot-het-basispakket.html). 
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Knelpunten toelating tot stelsel van vergoede zorg en mogelijke oplossingsrich-

tingen 

Innovatieve fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten zelf duur effectiviteitsonder-

zoek moeten laten uitvoeren. 9  Vooral kleine ontwikkelaars en fabrikanten kunnen de 

kosten daarvan niet altijd opbrengen. Andere belangrijke knelpunten als het gaat om 

toelating tot het stelsel van vergoede zorg zijn de volgende: langdurige onzekerheid die 

eigen is aan de huidige (toegang tot) vergoedingensystematiek (1), de onzekerheid die 

bestaat over de afweging kosten en kwaliteit van zorg (2) en de conserverende werking 

van verzekeraars en artsen bij vernieuwingen in de zorg (3). We zien de volgende concrete 

oplossingsrichtingen die direct verband houden met wet- en regelgeving en vermindering 

van regeldruk: 

7. Verkort de doorlooptijd van beoordelingen van nieuwe medische hulpmiddelen door 

termijnen die gelden bij beoordelingen door ZiN, DBC Onderhoud en NZA (verder) 

terug te brengen.10 Er zijn weliswaar streeftermijnen, maar in de praktijk kunnen 

de doorlooptijden behoorlijk oplopen, ook omdat de procedure voor toelating zo is 

ontworpen dat de minister effectief maar een keer per jaar kan besluiten over toe-

lating (voor pakketbeheer Zvw) of verwerking in DBC-systeem (die gekoppeld is 

schaarse releasedata van nieuwe versies van het DBC-systeem).  

8. Vraag ZiN om meer onafhankelijk effectiviteitsonderzoek (Health Technology 

Assessment) uit te voeren omdat niet alle ontwikkelaars in staat zijn de kosten 

hiervan te dragen. Dit zou ertoe bijdragen dat meer innovatieve medische hulp-

middelen op hun effectiviteit kunnen worden getoetst en naar verwachting dan ook 

meer medische hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding als onderdeel 

van de vergoede gezondheidszorg.  

Knelpunten innovatie instrumentarium en mogelijke oplossingsrichtingen 

Een knelpunt dat verband houdt met het innovatie instrumentarium dat mede beoogt 

innovatie van medische hulpmiddelen te bevorderen is de “papierwinkel” die Medtech 

ondernemers ervan weerhoudt (meer) gebruikt te maken van tenminste een deel van het 

innovatie-instrumentarium. Daartoe behoort ook dat de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) aparte administraties voor verschillende regelingen hanteert zodat 

bedrijven die gebruik maken van meerdere regelingen van RVO dezelfde gegevens 

                                                

9 Bij toetsing aan de wet wordt vanaf 2006 (invoering de Zvw) strenger en allengs systematischer 

getoetst op effectiviteit naast de principes van noodzakelijkheid, kosteneffectiviteit en/of 

uitvoerbaarheid. Ook voor hulpmiddelenzorg geldt sindsdien het befaamde criterium van “stand van 

wetenschap en praktijk”. Zie ook de aparte publicatie van CVZ hierover: CVZ (2007), Beoordeling 

stand van wetenschap en praktijk, publicatienummer 254, Diemen en het door CVZ in 2008 

uitgebrachte en (laatst bekende) Beoordelingskader hulpmiddelenzorg en de daarin opgenomen 

handreiking fabrikantendossier hulpmiddelenzorg. Dit betekent dat fabrikanten effectiviteitsonder-

zoek moeten doen dat verder gaat dan het onderzoek dat benodigd is voor conformiteitsbeoordeling. 

10 Zie voor een beschrijving van de procesgang aan de kant van Zorginstituut Nederland bijlage 2 van 

http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-

www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2008/0804-beoordelingskader-

hulpmiddelenzorg/Beoordelingskader+hulpmiddelenzorg.pdf.Voor een beschrijving van de 

procesgang bij DBConderhoud (incl. Nza), zie 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3

A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-

zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-

32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw

8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU 

http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2008/0804-beoordelingskader-hulpmiddelenzorg/Beoordelingskader+hulpmiddelenzorg.pdf.Voor
http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2008/0804-beoordelingskader-hulpmiddelenzorg/Beoordelingskader+hulpmiddelenzorg.pdf.Voor
http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2008/0804-beoordelingskader-hulpmiddelenzorg/Beoordelingskader+hulpmiddelenzorg.pdf.Voor
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
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meermalen moeten aanleveren. Twee overige meer specifieke knelpunten zijn dat: de TKI-

toeslag als te complex ervaren wordt en feitelijk de regeldruk vergroot en onvoldoende 

aansluit bij het MedTech ecosysteem het vooralsnog ontbreken van een Europees patent. 

Concrete opties om de regeldruk die verband houdt met het innovatie instrumentarium te 

verminderen zijn de volgende: 

9. RVO kan door het Ministerie van Economische Zaken gevraagd of verplicht worden 

een klantvriendelijker model te hanteren bij het aanleveren van informatie door 

(MedTech) bedrijven die gebruik willen maken van een regeling. Daarbij kan ge-

dacht worden aan het “Belastingmodel” waarbij al die informatie die al bekend is 

bij RVO vooringevuld wordt en ondernemers alleen de ontbrekende informatie hoe-

ven aan te leveren.  

10. Het Ministerie van EZ als eerstverantwoordelijke voor het innovatie instrumentari-

um kan de mogelijkheden voor in kind financiering binnen TKI toeslag verder 

verruimen c.q. meer in zijn algemeenheid de als complex ervaren TKI toeslag ver-

eenvoudigen. Uit de sectorscan is gebleken dat de TKI-toeslag een ingewikkelde 

regeling is die in de praktijk alleen gebruikt kan worden door ondernemingen die 

de regelcapaciteit hebben om zich te verdiepen in de details van de regeling en die 

bovendien al gewend zijn R&D uit te besteden aan kennisinstellingen (in plaats van 

zelf R&D te verrichten en op die basis samen te werken met kennisinstellingen). 

Inmiddels heeft het Ministerie van EZ in de begroting 201511 een vereenvoudiging 

van de TKI-toeslagregeling aangekondigd. Zo zullen de aanvragen voor toeslag 

worden gebaseerd op de vastgelegde, in plaats van de verwachte private bijdragen 

in publiek private samenwerkingsverbanden. Ook is aangekondigd dat “bij de inzet 

van de toeslag op nieuwe PPS’en geen verdergaande eisen worden gesteld dan het 

nieuwe staatssteunkader voor onderzoek en innovatie voorschrijft.” 

11. Bevorderen dat Europese patent er versneld komt. In principe is besloten tot een 

Europees patent, maar in de praktijk is nog geen sprake van een uniform Europees 

patent dat tegen geringe kosten kan worden verkregen onder andere omdat de 

nationale parlementen dit besluit nog niet hebben geratificeerd. Hier ligt dus een 

belangrijke opdracht bij de politiek. Tot dusver hebben vier landen het “Unified 

Patent Court”-akkoord geratificeerd (Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en België). Het 

United Patent Court akkoord moet in totaal door tenminste 13 van de beoogde 

deelnemende landen (en in elk geval Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Konink-

rijk) geratificeerd zijn voordat het van kracht kan worden.  

Inschatting macro-economische effecten van regeldruk  

Vanuit een (macro)economisch perspectief werkt regeldruk op twee manieren door op een 

economie, we duiden die aan als eerste en tweede orde effecten. De eerste orde effecten 

betreffen de directe extra kosten voor de MedTech sector zelf vanwege regeldruk. Die 

vallen in twee componenten uiteen: (1) de extra kosten die direct met de regeldruk te 

maken hebben. Op basis van een realistischere (maar conservatieve) schatting hebben wij 

berekend dat maximaal 10% van de relevante overige bedrijfskosten van MedTech 

bedrijven die in Nederland ontwikkelen en produceren zijn toe te schrijven aan regeldruk, 

te weten € 12,5 miljoen; (2) de extra kosten die voortkomen uit belemmeringen innovatief 

vermogen MedTech sector zelf doordat a) bestaande innovatieprojecten (ernstig) worden 

vertraagd (en/of veel duurder uitvallen) en b) potentiële innovatieprojecten – vanwege de 

vooraf ingeschatte regeldruk – in het geheel niet doorgaan. De – maximale – totale 

                                                

11 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 34 000 XIII, nr. 2, p. 52.  
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gemiste omzet vanwege vertraagde innovatietrajecten (2a) hebben wij geschat op € 160 

miljoen per jaar. De kosten van de innovaties die in de kiem worden gesmoord, dat wil 

zeggen de (virtuele) gederfde inkomsten van de nieuwe producten en diensten die – 

vanwege (ingeschatte) barrières en kosten die uit wet- en regelgeving voortkomen– 

helemaal niet verder worden ontwikkeld (2b) zijn moeilijk te monetariseren. De capaciteit 

die niet wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van innovaties valt immers vrij en kan 

voor andere productieve doeleinden worden ingezet. Maar aannemelijk is dat het hier zeker 

gaat om tientallen miljoenen euro’s gemiste omzet op jaarbasis. We hebben immers 

vastgesteld dat 30% van alle technisch haalbare product-ideeën uiteindelijk niet wordt 

uitgevoerd vanwege (gepercipieerde) regeldruk. Daarmee bedragen de eerste orde 

effecten van regeldruk naar alle waarschijnlijkheid meer dan € 200 miljoen op jaarbasis. 

De verwachting is dat op basis van bovengenoemde set van oplossingen tenminste een 

kwart tot de helft van die kosten van regeldruk voor fabrikanten van medische 

hulpmiddelen – dat wil zeggen € 50 -100 miljoen op jaarbasis – kan worden verminderd. 

De tweede orde effecten betreffen belemmeringen van het innovatief vermogen van 

afnemende sectoren, hier vooral de gezondheidszorg. In de hoofdtekst hebben we 

berekend dat alleen al de beperking van de groei in uitgaven aan duurzame gebruiksgoe-

deren (“apparaten”) in ziekenhuizen en verbruiksgoederen (“disposables”) door introductie 

van (meer) innovatieve medische hulpmiddelen tot besparingen van enkele honderden 

miljoenen op jaarbasis zou kunnen leiden. Echter, omdat het gevaar van “rijk rekenen” 

reëel is bij tweede orde effecten, gaan we er vooralsnog vanuit dat ze zich niet voordien of 

tot uiting komen in een kwaliteitsverbetering van de zorg (care & cure) die wordt verleend 

met geïnnoveerde medische hulpmiddelen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Regeldruk kan een belangrijke belemmerende factor zijn voor productontwikkeling en voor 

het ontstaan van of toetreden tot nieuwe markten. Dit kan ten koste gaan van de 

kabinetsdoelstelling om de positie van Nederland als meest concurrerende kenniseconomie 

van de wereld te versterken. Regeldruk vormt in dat geval een belemmering voor het 

structurele groeivermogen van de Nederlandse economie. Het Adviescollege toetsing 

regeldruk (hierna: Actal) is voornemens om een advies uit te brengen aan de regering over 

concrete mogelijkheden om deze door ondernemers ervaren regeldruk terug te brengen, 

zodat er meer hightech innovaties tot stand kunnen komen. Op verzoek van Actal heeft 

onderzoeksbureau Dialogic in samenwerking met Minase Consulting een onderzoek in de 

vorm van een sectorscan uitgevoerd naar regeldruk als belemmerende factor voor 

productontwikkeling door innoverende bedrijven in een typische maaksector in de 

Nederlandse economie, te weten de Medische Technologie (MedTech). De keuze voor een 

onderzoek naar regeldruk als belemmerende factor voor innovatie en meer specifiek 

productontwikkeling markeert een accentverschuiving ten opzicht van eerder onderzoek 

zoals geëntameerd door Actal waar regeldruk in den brede voor een sector (sectorscan 

Metaal) of keten (goederenstromen bij export en import) het startpunt vormden.12  

 

1.2 Context: veel aandacht voor wet- en regelgeving rond medische 

hulpmiddelen 

De sectorscan vindt plaats op een moment dat er in Europa veel maatschappelijke en 

politieke aandacht is voor wet- en regelgeving rond medische hulpmiddelen. Een 

belangrijke aanleiding daarvoor is het welbekende schandaal rond borstimplantaten in 

2012. De ontdekking dat de Franse producent van borstimplantaten PIP (Poly Implant 

Prothèse) een laagwaardige kwaliteit siliconen had gebruikt die bij duizenden patiënten tot 

serieuze gezondheidsproblemen heeft geleid, was aanleiding voor het zogenaamde Joint 

Plan for Immediate Actions under the existing medical devices legislation (het zogenaamde  

PIP Joint Action Plan) van de Europese Commissie.13 In 2012 heeft de Europese Commissie 

bijvoorbeeld twee voorstelverordeningen gepubliceerd.14  Over deze voorstelverordeningen 

                                                

12 Bex, P.M.H.H. en Pol, P.A.M. van der (2013). Regels in bedrijf: sectorscan metaal. Actal: Den Haag 

(studie uitgevoerd door Sira consulting); TNO (2013). Regels in bedrijf: sectorscan logistiek. Actal: 

Den Haag (studie uitgevoerd door TNO). 

13 Zie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-119_en.htm. 

14 De eerste verordening (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 

medical devices, EC, Brussels, 26.9.2012 COM(2012) 542 final [zie 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf] ) zou de 

twee vigerende richtlijnen voor Medische hulpmiddelen (de bekende Medical Device Directive 

93/42/ECC) en Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (Directive 90/385/EEC) moeten 

vervangen. De tweede verordening (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 

Council on in vitro diagnostic medical devices, EC, Brussels, 26.9.2012 COM(2012) 541 final [zie 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_541_en.pdf]) zou in 

de plaats komen van de richtlijn voor Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (Directive 

98/79/EC). Deze trits van richtlijnen is overigens regelmatig aangepast. De laatste technische revisie 

is opgenomen in richtlijn 2007/47/EC. 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf
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wordt in de zogeheten eerste lezing nog volop onderhandeld door de Raad en dus vindt ook 

nog volop beïnvloeding plaats door betrokken stakeholders, ook richting Europees 

parlement. In de toelichting in het persbericht van de toenmalige Eurocommissaris Dalli 

wordt niet alleen gewezen op het belang van productveiligheid, maar ook op het belang 

van innovatie en concurrentiekracht van de producenten van medische hulpmiddelen: "Just 

a few months ago, everybody was shocked by the scandal involving fraudulent breast 

implants which affected tens of thousands of women in Europe and around the world. As 

policy makers, we must do our best never to let this happen again. This damaged the 

confidence of patients, consumers and healthcare professionals in the safety of the devices 

on which they rely every day. The proposals adopted today significantly tighten the 

controls so as to ensure that only safe devices are placed on the European Union's market 

at the same time, they foster innovation and contribute to maintaining the competitiveness 

of the medical device sector."15  De nog vigerende drie richtlijnen en ook de voorgestelde 

verordeningen stellen vooral eisen aan (procedures voor) toetsing productveiligheid en 

markttoelating. Voor zowel richtlijn als verordening geldt dat voor een systeem is gekozen 

waarbij de fabrikant primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het product, het 

(internationale) veld primair verantwoordelijk is voor de geldende standaarden en normen 

waaraan het product moet voldoen, een andere particuliere partij (de Notified Body (NB)) 

primair verantwoordelijk is voor de conformiteitsbeoordeling en de overheid verantwoorde-

lijk is voor het toezicht op zowel fabrikant als NB. De verantwoordelijkheid van de overheid 

is dus enigszins op afstand geplaatst. In Nederland vinden de richtlijnen hun weerslag in de 

Wet Medische Hulpmiddelen en het daaronder hangende Besluit Medische Hulpmiddelen 

(zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0007307/geldigheidsdatum_18-06-2014). De 

ontwikkeling naar evidence-based medicine beperkt zich echter niet alleen tot markttoela-

ting, maar heeft ook betrekking op toegang tot de vergoede zorg en stelt ook eisen aan de 

wijze waarop de medische bewijsvoering tot stand komt.  

1.3 Doelstelling 

De hier gerapporteerde sectorscan beoogt inzicht te bieden in regeldruk als belemmerende 

factor voor productinnovatie in de MedTech. Hieronder geven we kort aan wat we verstaan 

onder regeldruk en productinnovatie.  

Het Ministerie van Economische Zaken onderscheidt drie typen van kosten die bedrijven 

maken om te voldoen aan wet- en regelgeving:16 

1. Financiële kosten: algemene kosten die bedrijven maken (belastingen, retributies, 

premies en leges).  

2. Inhoudelijke nalevingkosten: kosten die gemaakt worden als gevolg van in de wet- 

en regelgeving vastgelegde specifieke eisen om te voldoen aan normen, standaar-

den, gedragscodes et cetera. 

3. Administratieve lasten: de kosten die bedrijven maken als gevolg van informatie-

verplichtingen. 

Om inzicht te krijgen in de administratieve lasten, heeft het Nederlandse Ministerie van 

Financiën het Standaardkostenmodel (SKM) ontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar de 

kosten van een administratieve handeling (P) en wordt dit vermenigvuldigd met het aantal 

keer dat deze administratieve handeling (jaarlijks) wordt uitgevoerd (Q). Dit model maakt 

het mogelijk om voor bestaande en nieuwe wet- en regelgeving de administratieve lasten 

                                                

15 Zie  http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/pr_20120926_en.pdf 

16 Ministerie van Financiën (2008). Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van 

administratieve lasten voor het bedrijfsleven Regiegroep Regeldruk. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007307/geldigheidsdatum_18-06-2014
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kwantitatief in kaart te brengen.17 In dit rapport verstaan we onder regeldruk de regeldruk 

die voortkomt uit wet- en regelgeving. We kijken daarbij specifiek naar regeldruk die 

(enkel) van invloed is op de innovatie-activiteiten van de onderneming en die door 

MedTech bedrijven als knelpunt voor de ontwikkeling of vermarkting van innovaties worden 

ervaren. 

Voor de definitie van innovatie baseren we ons op de Oslo Manual van de OECD. Hierin 

worden vier typen innovaties onderscheiden, namelijk met betrekking tot producten, 

processen, marketing en organisatie.18 Wij stellen voor de nadruk te leggen op de eerste 

soort innovaties, productinnovaties (nieuw voor het bedrijf).19 Dit is de klassieke invulling 

van R&D en innovatie, waarmee we in de sectorscan focusseren op vernieuwende 

‘maakbedrijven’ in MedTech. In termen van onderstaande figuur 1 concentreren we ons in 

deze sectorscan primair op sectorspecifieke regeldruk op het gebied van R&D en innovatie 

zoals gepercipieerd door ondernemers in de MedTech sector zelf (Noordoostelijk kwadrant). 

De belevingswereld van de ondernemer is dus het vertrekpunt – ook als deze niet exact 

overeen komt met de officiële definities (bijvoorbeeld wat wettelijk wel of geen 

overheidstaak is) en zelfs als deze afwijkt van de feitelijke situatie. 

 

Figuur 1. Typologie van soorten regeldruk 

Lastendruk kan op drie niveaus op innovatietrajecten inwerken: op individuele bedrijven, 

op samenwerking tussen bedrijven, en op het cluster van bedrijven. In deze sectorscan 

hanteren we een ecosysteem perspectief. Innovatie is geen geïsoleerde activiteit, maar 

                                                

17 OECD (2010). Cutting Red Tape | Why is Administrative Simplification So Complicated? 

  Ministerie van Financiën (2008). Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van 

administratieve lasten voor het bedrijfsleven Regiegroep Regeldruk. 

18 OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. 

Paris: OECD. 

19 “[a] good or service that is new or significantly improved. This includes significant improvements in 

technical specifications, components and materials, software in the product, user friendliness or 

other functional characteristics.” 

Generiek Sectorspecifiek

R&D
(innovatie-
trajecten)
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vergt interactie met andere ondernemingen, kennisinstellingen en andere actoren 

waaronder niet in de laatste plaats overheden die er al dan niet in slagen randvoorwaarden 

voor innovatie te creëren. De sectorscan beoogt ook vast te stellen of en de mate waarin 

regelgeving samenwerking tussen actoren bij innovatie belemmert c.q. of en in welke mate 

genoemde randvoorwaarden belemmeringen creëren. 

1.4 Onderzoeksaanpak 

Naast voorbereidende deskresearch vormen de diepte-interviews die in de periode half 

maart-eind april 2014 zijn uitgevoerd met 14 ondernemers in de MedTech het zwaartepunt 

van de sectorscan (zie annex 1 voor een overzicht van gesprekspartners). De interviews 

hebben plaatsgevonden met gesprekspartners van enkele grote bedrijven en MKB, 

verspreid over de diverse regionale concentraties van MedTech bedrijvigheid in Nederland 

(Twente, Brainport regio, Utrecht en Amsterdam) alsook gespreid over de diverse 

deelsegmenten binnen de MedTech (zie paragraaf 2.1). Bij de interviews is een itemlijst 

gehanteerd (zie annex 2). De interviews zijn vastgelegd in vertrouwelijke gespreksversla-

gen die ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de interviewpartners. Naast interviews hebben 

we ter validatie een survey uitgevoerd onder ondernemingen in de MedTech (netto respons 

47 ondernemingen). Om de survey gericht onder de aandacht te kunnen brengen is 

samengewerkt met diverse branche- en regionale organisaties die actief zijn in de 

MedTech, te weten Holland Health Tech, FHI, Brainport en LifetecZONe. De gehanteerde 

vragenlijst alsmede een korte toelichting op de representativiteit is opgenomen in de 

bijlagen bij dit rapport (zie respectievelijk annex 3 en 4). Het onderzoeksteam heeft ook 

veel profijt gehad van de discussies met de leden van de klankbordgroep die in totaal drie 

keer bij elkaar is gekomen (zie annex 5 voor de namen van de leden van de klankbord-

groep). 

De sectorscan en de daarin vervatte adviezen dienen uiteindelijk als basis voor een advies 

van Actal zelf aan het kabinet. Dit betekent dat de geadresseerde primair politici en 

beleidsmakers zijn alsmede stakeholders rond vermindering van regeldruk, maar niet 

primair individuele bedrijven.  

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 typeren we eerst MedTech sector en de relevante wet- en regelgeving  

samenhangend met de vier onderscheiden aspecten in de relatie tussen regeldruk en 

innovatie in de Medtech, te weten: markttoelating, medische bewijsvoering, toelating tot 

het stelsel van vergoede zorg en innovatiestimulering. In hoofdstuk 3 gaan we eerst in op 

de relatie regeldruk en innovatie in de MedTech. Vervolgens presenteren we onze 

belangrijkste empirische bevindingen voor elk van de vier onderscheiden aspecten. We 

doen dit vooral door de belangrijkste knelpunten te benoemen. In hoofdstuk 4 geven we 

mogelijke oplossingsrichtingen voor de in hoofdstuk 3 geconstateerde knelpunten. In 

hoofdstuk 5 presenteren we een educated guess van maatschappelijke kosten van 

regeldruk in de MedTech en een (conservatieve) schatting van mogelijk te realiseren 

besparingen wanneer de voorgestelde set van oplossingen wordt doorgevoerd.  
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2 Korte typering MedTech sector en 

relevante wet- en regelgeving 

In deze sectorscan staat de relatie tussen regeldruk en innovatie centraal. In de sectorscan 

komen vier aspecten van deze relatie aan de orde, te weten: (A) toelating tot de 

markt/productveiligheid; (B) medische bewijsvoering; (C) toegang tot het stelsel van 

vergoedingen in de zorg; en, (D) gebruik van bestaande innovatie instrumenten. Voordat 

we de belangrijkste knelpunten (hoofdstuk 3) en mogelijke oplossingsrichtingen (hoofdstuk 

4) op elk van vier onderscheiden aspecten noemen die middels een vermindering van 

regeldruk zijn te adresseren, duiden we in dit hoofdstuk feitelijk aan wat de relevante wet- 

en regelgeving is op elk van de vier genoemde aspecten (paragrafen 2.2-2.5). We starten 

dit hoofdstuk met de afbakening en korte duiding van het economische belang van 

MedTech sector die centraal staat in deze sectorscan (paragraaf 2.1). 

2.1 Afbakening en economisch belang van de MedTech   

In deze sectorscan concentreren wij ons op relatie innovatie en regeldruk in de MedTech en 

wel specifiek de ontwikkel- en maakbedrijven daarbinnen. Binnen de gezondheidszorg 

bestaat een zeer diverse toeleverende sector. Die valt uiteen in twee subsectoren die qua 

technologische basis heel verschillend zijn: life sciences & biotechnology en medical 

technology. De eerste subsector richt zich op het veranderen van cellen in mensen, dieren 

en planten, de tweede subsector op het ontwikkelen van medische apparaten. De eerste 

subsector is sterk geassocieerd met de farmaceutische industrie (met zijn eigen wet- en 

regelgeving). De tweede subsector richt zich op bedrijven die medische hulpmiddelen 

ontwikkelen en produceren (wij laten hier de pure handelsbedrijven buiten beschouwing) 

voor intramurale, transmurale en in toenemende mate extramurale zorg. Dit laatste omdat 

chronische patiënten steeds vaker zorg in hun thuisomgeving ontvangen, juist omdat 

medische technologie dit steeds meer mogelijk maakt. 

Medische technologie refereert aan het toepassen van technologie, kennis en vaardigheden 

die worden gebruikt voor medisch diagnostische of therapeutische toepassingen om bij de 

mens te worden aangewend voor het oplossen van een gezondheidsprobleem of het 

verbeteren van de kwaliteit van leven. Voor het toepassen van de medische technologie 

wordt gebruikgemaakt van medische apparatuur of medische software die alleen of in 

combinatie wordt gebruikt. Medische apparatuur en medische software vallen beiden onder 

de definitie van medische hulpmiddelen.  

Definitie medische hulpmiddel 

Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of elk 
ander artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van elk 
hulpstuk en de software die voor de goede werking ervan benodigd is, dat of die door de 
fabrikant speciaal is bestemd om te worden gebruikt voor diagnostische of therapeutische 
doeleinden, en door de fabrikant is bestemd om bij de mens te worden aangewend voor: 

 diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten, 

 diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of 
een handicap, 

 onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch 

proces, 
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 beheersing van de bevruchting,  

waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk lichaam niet met 

farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel 

door dergelijke middelen kan worden ondersteund (Wet op de medische hulpmiddelen). 

 

Telemedicine toepassingen, prothesen, medische apps of MRI scanners zijn slechts enkele 

voorbeelden van de vele deelmarkten binnen de MedTech. Deelmarkten kunnen langs 

verschillende assen worden benoemd: type klant (ziekenhuis, medisch specialist, 

verpleegkundige, consument,..), ziektebeeld (nefrologie, oncologie, hart-& vaatziekten, ..), 

technologie (mechatronische toepassingen, kunststof, elektronica, imaging, ..). Dat gezegd 

hebbende proberen we eerst tot een inschatting te komen van de MedTech markt in 

Nederland.  

Er bestaan slecht sporadisch studies die een inzicht geven in de omvang van de MedTech 

markt in Nederland en het aantal spelers dat hierop actief is. 20  Een relatief goed 

onderbouwde inschatting is in 2011 gemaakt door Ecorys. 21  Zij schatten dat het 

intramurale deel van de markt voor Medische Technologie (dus exclusief wat patiënten en 

andere gebruikers zelf uitgeven aan medische hulpmiddelen) op € 2,1 - 2,2 miljard op 

jaarbasis. Ecorys schat in dat 20-25% hiervan bestaat uit medische apparatuur, 40-45% 

uit medische verbruiksgoederen, 20-25% uit prothesen en implantaten en 5-10% uit 

chirurgisch instrumentarium. Ecorys heeft zich daarbij gebaseerd op de financiële 

verslaglegging van diverse typen instellingen (2011, p. 8-10 en bijlage A). In dezelfde 

studie wordt eveneens gerefereerd aan andere studies. Zo schatte de Europese Commissie 

de omvang van de wereldmarkt voor medische technologie in 2007 in op € 219 miljard en 

voor de EU op € 72,6 miljard. De belangenvereniging van Europese MedTech bedrijven 

Eucomed komt voor 2009 tot een geschatte omvang van € 72,6 miljard. Wat betreft het 

aantal bedrijven lopen de schattingen evenzeer uiteen (voor de EU) van 11.000 tot 22.500 

MedTech bedrijven volgens respectievelijk de Europese Commissie en wederom Eucomed. 

Ook wordt geconstateerd dat de sector naast enkele grote spelers wordt gekenmerkt door 

veel kleine en middelgrote bedrijven verspreid over een groot aantal verschillende 

deelmarkten (Ibid., 2011, p. 8).  

Op basis van een eigen inventarisatie van ontwikkel- en maakbedrijven in de MedTech 

hebben we circa 450 bedrijven kunnen identificeren. 22  In het bestand van UMC 

                                                

20 Volgens brancheorganisatie FHI bedraagt de omvang van de Nederlandse markt voor medische 

hulpmiddelen ruim € 4,2 miljard, waarvan € 2,3 miljard intramuraal en € 1,9 miljard extramuraal. 

Zie http://medischetechnologie.fhi.nl/content/view/79/91/. Dit betreft marktcijfers waarbij 

inbegrepen zijn medische hulpmiddelen die door buitenlandse ondernemingen op de Nederlandse 

markt worden aangeboden. In hoofdstuk 5 waar we rekenen aan de macro-economische effecten 

van regeldruk in de MedTech gaan we uit van productiecijfers, ondernemingen die in Nederland 

ontwikkelen en produceren (en eventueel exporteren). 

21 Ecorys (2011), Sectorstudie Medische Hulpmiddelen. Onderzoek naar de structuur en werking van 

de markt voor medische hulpmiddelen. In opdracht van de NMa en het Ministerie van VWS, 

Rotterdam.  

22  De relevante subsectoren in de SBI 2008-indeling van CBS zijn 26.60 (Elektro medische 

apparatenindustrie) en 32.502 (Medische instrumentenindustrie). In 2012 bedroeg het aantal 

bedrijven in 26.60 100 (dat is echter een overschatting omdat in 26.60 ook röntgenapparatuur wordt 

meegeteld die niet voor medische doeleinden worden ingezet) en 620 bedrijven in 32.502. In totaal 

dus 720 bedrijven. De helft van deze bedrijven (350) is een eenpersoonsbedrijf. Idem voor het 

aantal bedrijven zonder rechtspersoon. Het aantal meerpersoonsbedrijven met rechtspersoonlijkheid 

http://medischetechnologie.fhi.nl/content/view/79/91/
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Utrecht/Pontes bevat gegevens van circa 400 (in belangrijke mate andere) bedrijven.23 

Voor de MedTech geldt wat voor de Nederlandse economie als geheel geldt: enkele grote 

spelers, een beperkt aantal middelgrote spelers en een zeer groot aantal kleinere 

ondernemingen inclusief micro-ondernemingen. Naast soms kleine ontwikkelbedrijven zijn 

er ook maakbedrijven die in opdracht van ontwikkelaars kleine series van medische 

hulpmiddelen vervaardigen. Dit zijn soms gespecialiseerde maakbedrijven, maar soms ook 

meer generieke maakbedrijven die evengoed in opdracht van bedrijven uit andere sectoren 

produceren. Zouden we de vele handels- en consultancybedrijven meenemen die actief zijn 

in en rond de medische technologie dan neemt het aantal bedrijven verder toe. Dat hoeft 

niet te verbazen aangezien alleen in Nederland de kosten van de gezondheidszorg anno 

2012 € 90 miljard bedragen, circa 15% van het BNP.24 De verwachting is dat dat aandeel - 

ondanks pogingen tot kostenbesparingen – in een verouderende samenleving nog verder 

zal toenemen. Ook de Ecorys studie noemt een verwachte jaarlijkse groei van de markt 

van circa 4-5% per jaar (Ibid., 2011, p. 9).  

De grenzen van de MedTech vervagen 

Medtech en de bijbehorende bedrijven zijn moeilijk af te bakenen. Dit heeft in de eerste 
plaats te maken met het feit dat spelers met een zeer verschillende achtergrond zich 
bewegen op het terrein van de MedTech. Dit varieert van producenten van apparatuur die 
van belang is voor diagnose, monitoring, en behandeling van patiënten tot revalidatietech-
niek en verbandmiddelen of disposables voor zowel intramuraal als extramuraal gebruik. 

Het toenemende belang van softwareontwikkeling maakt de grenzen van MedTech steeds 
vager. Software ontwikkeling speelt in allerhande MedTech apparatuur en toepassingen 
een steeds belangrijker rol bijvoorbeeld om beelden te interpreteren, om apparaten verder 
te verkleinen of om gebruikers van informatie te voorzien. Dit maakt dat ook de 
softwareontwikkeling in dienst van ontwikkeling van MedTech in toenemende mate onder 
het regime van wet- en regelgeving valt. 

Ten tweede vloeien de werelden van farmacie en MedTech soms in elkaar over, 
bijvoorbeeld door het gebruik van medische technologie voor toediening van medicijnen in 
het lichaam. Dit kan als resultaat hebben dat de voorheen MedTech kant geconfronteerd 

wordt met een hogere regeldruk. De zwaarste regelgeving telt: een voorgevulde 
injectiespuit valt bijvoorbeeld onder de geneesmiddelenvoorziening en niet meer onder de 
medische hulpmiddelen wet.  

Een gerelateerde trend die het eveneens steeds moeilijker maakt te bepalen waar de grens 
van MedTech ligt is medische technologie voor thuisgebruik (als specifieke vorm van 
consumentenelektronica) en de opkomst van de medische apps.25 

 

                                                                                                                                       

bedraagt 370. Het aantal van 450 dat in de hoofdtekst is genoemd, is dus een reële schatting (Bron: 

CBS, 2014). Wel is het zo dat er tal van bedrijven zijn die bijvoorbeeld als toeleverancier of als 

generieke fabrikant toeleveren aan de MedTech, werken volgens bijvoorbeeld ISO 13485, maar 

slechts een deel van hun omzet in de MedTech behalen en zich ook niet perse als MedTech bedrijf 

positioneren. 

23 Een andere indicatie voor het aantal ondernemingen actief in de MedTech is het onderzoek naar 

starters in de MedTech dat Holland Health Tech in 2013 heeft uitgevoerd en waarbij 300 MedTech 

ondernemingen van maximaal 10 jaar oud zijn uitgenodigd, zie Holland Health Tech (2013) De Atlas. 

De wereld van de MedTech-starter, Holland Health Tech, Zoetermeer.  

24 CBS, persbericht 14-031 dd. 14 mei 2014. 

25 Dit heeft zeker juridische consequenties zoals aangegeven door Erik Vollebregt in zijn bijdrage aan 

de NEN bijeenkomst 29 september 2011 getiteld Juridische Aspecten van Devices Software. 
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2.2 Relevante wet en regelgeving met betrekking tot de 

markt/productveiligheid  

De Europese en Nederlandse wet- en regelgeving aangaande medische hulpmiddelen is 

gebaseerd op een risico-baten afweging. Wat zijn de voordelen (baten) van het medische 

hulpmiddel voor de gezondheid van de patiënt ten opzichte van de nadelen (risico’s) voor 

de gezondheid van de patiënt? Mede naar aanleiding van de welbekende schandalen rond 

borstimplantaten26 in 2012 is er de afgelopen jaren veel maatschappelijke en politieke 

aandacht voor wet- en regelgeving rond medische hulpmiddelen. In 2012 heeft de 

Europese Commissie bijvoorbeeld twee voorstelverordeningen gepubliceerd.27 Over deze 

voorstelverordeningen wordt in de zogeheten eerste lezing nog volop onderhandeld door 

de Raad en Europees parlement. In de toelichting in het persbericht van de toenmalige 

Eurocommissaris Dalli wordt niet alleen gewezen op het belang van productveiligheid, maar 

ook op het belang van innovatie en de concurrentiekracht van de producenten van 

medische hulpmiddelen. De nog vigerende drie richtlijnen en ook de voorgestelde 

verordeningen stellen vooral eisen aan (procedures voor) toetsing productveiligheid en 

markttoelating. Voor zowel richtlijnen als voorgestelde verordeningen geldt dat voor een 

systeem is gekozen waarbij de fabrikant primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van 

het product, het (internationale) veld primair verantwoordelijk is voor de geldende 

standaarden en normen waaraan het product moet voldoen en de Notified Bodies (NBs, 

eveneens private organisaties) primair verantwoordelijk zijn voor de zogenaamde 

conformiteitsbeoordeling. De overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op zowel de 

fabrikant als de NB. Voor elk individueel hulpmiddel wordt de afweging primair gedaan 

door de betrokken Notified Body, of in het geval van klasse I producten, de fabrikant (zie 

onderstaande kader voor toelichting op vier risicoklassen). De Europese richtlijnen vinden 

hun weerslag in de Wet Medische Hulpmiddelen en het daaronder hangende Besluit 

Medische Hulpmiddelen.28  

In de Wet Medische Hulpmiddelen en het daaronder hangende Besluit Medische 

Hulpmiddelen  dat grotendeels correspondeert c.q. nationale uitwerking is van de Medical 

Device Directive (93/42/EEG), 29  worden een aantal “essentiële eisen” geformuleerd 

                                                

26  De ontdekking dat de Franse producent van borstimplantaten PIP (Poly Implant Prothèse) een 

laagwaardige kwaliteit siliconen had gebruikt die bij duizenden patienten tot serieuze gezondheids-

problemen heeft geleid, was aanleiding voor het Joint Plan for Immediate Actions under the existing 

medical devices legislation (the so-called PIP Joint Action Plan) van de Europese Commissie, zie 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-119_en.htm. 

27 De eerste verordening (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 

medical devices, EC, Brussels, 26.9.2012 COM(2012) 542 final [zie 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf] ) zou de 

twee vigerende richtlijnen voor Medische hulpmiddelen (de bekende Medical Device Directive 

93/42/ECC) en Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (Directive 90/385/EEC) moeten 

vervangen. De tweede verordening (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the 

Council on in vitro diagnostic medical devices, EC, Brussels, 26.9.2012 COM(2012) 541 final [zie 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_541_en.pdf]) zou in 

de plaats komen van de richtlijn voor Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (Directive 

98/79/EC).,Deze trits van richtlijnen is overigens regelmatig aangepast. De laatste technische revisie 

is opgenomen in richtlijn 2007/47/EC. 

28 Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0007307/geldigheidsdatum_18-06-2014. 

29 Daarnaast zijn er voor Actieve Implantaten en in Vitro Diagnostica aparte Besluiten en Europese 

richtlijnen. Overigens zijn er in 2007 belangrijke aanpassingen op de MDD gepubliceerd (zie Richtlijn 

2007/47/EG medische hulpmiddelen aanpassingen 2007), bijvoorbeeld wanneer software is 

aan te merken als medisch hulpmiddel en eisen ten aanzien van klinisch onderzoek. 

http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/revision_docs/proposal_2012_542_en.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007307/geldigheidsdatum_18-06-2014
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waaraan medische hulpmiddelen moeten voldoen en de producent moet verklaren en 

kunnen aantonen dat het aan die essentiële eisen voldoet.30 Die essentiële eisen bestaan 

uit algemene eisen en (specifieke) eisen met betrekking tot ontwerp en constructie. De 

eisen gaan over zaken als technische veiligheid, steriliteit en bio comptabiliteit (die 

overigens niet voor alle onderscheiden risicoklassen medische hulpmiddelen relevant zijn). 

Als een producent kan aantonen dat hij voldoet aan de essentiële eisen mag hij het CE-

markering aanbrengen en mag het product in de EU (en geassocieerde landen) op de 

markt worden gebracht.  

Medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica moeten worden aangemeld bij Farmatec (in 

Nederland CIBG). Alle EU-lidstaten moeten gebruik maken van de Europese databank voor 

medische hulpmiddelen: Eudamed. Hierin staat informatie over medische hulpmiddelen en 

fabrikanten. Farmatec is verplicht deze gegevens aan te leveren en actueel te houden31.  

 

Vier risicoklassen medische hulpmiddelen 

Het is belangrijk dat producenten vroeg in het ontwikkelingsproces weten tot welke 

risicoklasse hun producten behoren. Er zijn vier risicoklassen voor medische hulpmiddelen, 

te weten I, IIa, IIb en III. Met behulp van de Classificatie medische hulpmiddelen32 wordt 

een onderscheid gemaakt tussen non-invasive devices, invasive devices, active devices en 

een speciale categorie hulpmiddelen. In totaal zijn in genoemde classificatie 18 regels of 

criteria beschreven die helpen om te bepalen tot welke risicoklasse een medisch 

hulpmiddel behoort. Deze indeling is gebaseerd op hoe diep het hulpmiddel doordringt in 

het lichaam, hoe lang de contacttijd is en of het hulpmiddel is aangesloten op elektriciteit 

of niet. Hoe hoger het risico, hoe hoger de risicoklasse. Met het oplopen van de risicoklasse 

worden ook de conformity assessment procedures zwaarder. Zo zal vanaf een Klasse IIa 

product een aangemelde instantie (Notified Body) kijken naar de fabricage. vanaf Klasse 

IIb wordt ook gecontroleerd op ontwerp en fabricage van de medische hulpmiddelen.  

 

Dat aantonen gebeurt in de praktijk door te laten zien dat de producent aan Europese, 

geharmoniseerde normen voldoet, maar dat zijn slechts hulpmiddelen waarnaar de wet 

alleen in algemene zin verwijst.33 De normen zijn een hulpmiddel voor een fabrikant om 

aan te tonen dat een hulpmiddel of een fabrikant voldoet aan de essentiële eisen.34 Het 

gaat daarbij om zaken als de juiste risicoclassificatie en risicomanagement, technische 

veiligheid, etikettering en gebruiksaanwijzing, validatie door klinisch onderzoek en eerder 

genoemde incident reporting en recall procedures. Hierbij moet worden aangetekend dat 

certificering vooral gaat over productveiligheid, maar geen enkel bewijs biedt voor 

                                                

30 Zie bijvoorbeeld http://www.euronorm.net/content/getfile.php?public=true&fileID=997736755-

d4819941-0001-3c69cac88bf0819c599041bf51e93fd0 voor een checklist met essentiële eisen. 

31 Zie http://www.farmatec.nl/hulpmiddelen/ 

32 Zie MEDDEV 2.4/1 Classification of Medical Devices guidance document waarvan regelmatig nieuwe 

versies verschijnen, maar ook overzichtelijke schema’s van NBs zoals TUV, zie bijvoorbeeld 

http://www.tuv-nord.com/en/health/medical-products-1467.htm. 

33 Zie bijvoorbeeld artikel 5, lid 1 van de MDD 93/42 

34  Belangrijke normen zijn ISO 13485 (kwaliteitssystemen voor fabrikanten van medische 

hulmiddelen), ISO 14971 (risicomanagement bij fabrikanten van medische hulpmiddelen) en EN—

IEC 60601 voor de vervaardiging van medische elektrische apparaten. 

http://www.euronorm.net/content/getfile.php?public=true&fileID=997736755-d4819941-0001-3c69cac88bf0819c599041bf51e93fd0
http://www.euronorm.net/content/getfile.php?public=true&fileID=997736755-d4819941-0001-3c69cac88bf0819c599041bf51e93fd0
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doelmatigheid.35 De kern is dat voldaan wordt aan bovengenoemde essentiële eisen. Om 

dat vast te stellen zijn er zogenaamde conformiteitsbeoordelingsprocedures. Voor laag-

risico medische hulpmiddelen (Klasse I) kan de producent zelf vaststellen of het aan de 

essentiële eisen voldoet en moet dit eventueel op verzoek van het Staatstoezicht op de 

Volksgezondheid (waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder ressorteert) kunnen 

worden aangetoond middels technische documentatie. Voor de klasse IIa, IIb en III wordt 

een conformiteitsbeoordeling uitgevoerd door een Notified Body, een van de door de 

lidstaten aangemelde keuringsinstantie.36 In de MDD 93/42, artikel 11 (en bijbehorende 

bijlagen II-VI) is beschreven hoe de NB de conformiteitsbeoordelingen uitvoert. Ook staat 

beschreven dat de fabrikant het de NB toestaat de benodigde inspecties (inclusief 

onaangekondigde inspectiebezoeken aan de fabrikant) uit te voeren en aan de NB de 

relevante informatie dient te verstrekken.  

Verder zijn er eisen in de Europese Medical Device Directive en dus ook het Nederlandse 

Besluit Medische hulpmiddelen ten aanzien van melding37 en gecentraliseerde registratie 

van incidenten en bijna-incidenten met medische hulpmiddelen.38 In de industrie spreekt 

men van incident reporting en recall procedures. Ook worden er eisen gesteld aan het in 

standhouden van een monitoringsysteem van verkochte producten (post marketing 

surveillance system).  

Het is hier ook belangrijk op te merken dat de Europese en dus ook Nederlandse wet- en 

regelgeving betrekking heeft op Medische hulpmiddelen die in (kleine) series in identieke 

vorm gemaakt worden (“standaardproducten”), maar hebben niet direct betrekking op 

unieke maatwerkproducten (“custom producten” of hulpmiddelen naar maat39 ) zoals die 

bijvoorbeeld in ziekenhuizen op maat voor een unieke patiënt worden vervaardigd. Deze 

kunnen geen CE markering krijgen. Laatstgenoemden dienen echter wel conform de 

richtlijnen ontworpen/geproduceerd te worden. Dit impliceert dat een producent in de 

‘custom markt’ geen CE-markering kan laten zien aan (potentiële) klanten, en op een 

andere manier bewijs moet leveren dat de kwaliteit en veiligheid van het product 

gegarandeerd is. Dit kan in veel gevallen de ISO-13485 certificering of compliance zijn. 

Voor ISO-13485 is echter een Technische Product Documentatie (TPD) benodigd (met 

bijvoorbeeld informatie over technische veiligheid, steriliteit, biomechanische eigenschap-

pen, bio compatibiliteit etc.). In de TPD komt doelmatigheid terug; de producent moet een 

risico-assessment maken (kans * impact) en dit moet afgewogen worden tegen de 

voordelen die behaald kunnen worden. Bij een custom wordt het te veel werk om voor elk 

individueel product een nieuwe TPD te maken.40 Overigens is ‘custom’ een brede term. Nu 

                                                

35 In dit verband is bijvoorbeeld gewezen op de (dure!) Da Vinci opereer-robot die het weliswaar doet, 

maar niet perse beter of goedkoper is.  

36 De Nederlandse overheid heeft Dekra – waarin de voormalige Kema is opgegaan – aangewezen als 

NB. Echter, het staat ondernemingen ook vrij gebuik te maken van andere NBs. Een aantal NBs, 

zoals TUV, heeft bijvoorbeeld nevenvestigingen in Nederland.  

37 In het geval van Nederland bij de Inspectie voor de Volksgezondheid 

38 Zie artikel 10 MDD. 

39 Zie art 1, lid 2d van de MDD 93/42 EEG of artikel 1, lid 2 van het Besluit Medische Hulpmiddelen 

voor een definitie en respectievelijk artikel 11, lid 6 in de MDD en artikel 7, lid 4 in het Besluit 

Medische Hulpmiddelen voor de feitelijke bepaling. 

40 Onze interviewpartners geven aan dat het belangrijk is dat het toegestaan moet blijven om een 

‘algemeen’ TPD te hebben waarin de standaard parameters in het product toegelicht en onderbouwd 

worden. In nieuwe producten moet met minimale inspanning aan te geven zijn dat het nieuwe, licht 

aangepaste, product in werking en veiligheid niet afwijkt van het ‘algemene’ product. 
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wordt er wel gezegd dat als het custom betrekking heeft op customized implantaten, ze 

niet meer behandeld worden als ‘één-stuks-producten’. 

Overigens wordt de Europese Medical Device Directive (die oorspronkelijk uit 1993 stamt) 

en dus ook het Besluit Medische Hulpmiddelen regelmatig aangepast. Zo zijn in de richtlijn 

2007/47/EG een aantal wijzigingen beschreven en vanaf maart 2010 zijn er ook in de 

Nederlandse wetgeving nog wijzigingen doorgevoerd bijvoorbeeld als het gaat om de vraag 

wanneer software aangemerkt moet worden als medisch hulpmiddel en het opnemen van 

extra essentiële eisen ten aanzien van software en de validatie ervan en ook klinische 

evaluatie van medische hulpmiddelen. Momenteel loopt wederom een herzieningstraject 

van de MDD. Dit is in de praktijk een meerjarig onderhandelingsproces waarbij naast de 

Europese Commissie ook de Europese Raad en het Europese parlement betrokken zijn 

Recentelijk heeft het Europese parlement in eerste lezing bijvoorbeeld ingestemd met 

wetsvoorstellen die de controle en certificering van medische hulpmiddelen als borstim-

plantaten en kunstheupen moeten verbeteren en een grotere rol lijken te geven aan NBs 

en special NBs.41 Uiteraard proberen lidstaten, industrie, patiëntenorganisaties en andere 

stakeholders invloed proberen uit te oefenen op dit onderhandelingsspel. De Nederlandse 

overheid let onder andere op afweging veiligheid van medische hulpmiddelen versus 

beschikbaarheid van (innovatieve) medische hulpmiddelen.42  Ook is duidelijkheid dat het 

functioneren van aangemelde instanties (lees Notified Bodies), de coördinatie daarvan en 

het toezicht door de overheid hierop door de Nederlandse overheid wordt gezien als een 

van de zwakke punten van het huidige systeem. De Nederlandse overheid brengt 

dergelijke punten vooral in bij Raadswerkgroepen.  

Hoewel de regulering aanzienlijk is, geven experts aan dat de richtlijnen ten aanzien van 

medische hulpmiddelen minder stringent zijn en safety en performance vaker vaag 

gedefinieerd zijn en de methoden voor bewijsvoering minder duidelijk omschreven zijn in 

vergelijking met het regime dat geldt voor geneesmiddelen. Bovendien zijn de eisen wat 

betreft nauwkeurigheid, effecten op verbeterde gezondheidsuitkomsten en kosten- 

effectiviteit evenals de in te zetten methoden voor medische bewijsvoering minder 

stringent in vergelijking met die van medicijnen.43  De NBs hebben een sleuteltaak. Het is 

aan hen te komen tot een preciezer interpretatie en te bepalen welke eisen ze daarom 

stellen aan producenten.  

2.3 Wet- en regelgeving met betrekking tot medische bewijsvoering 

De ontwikkeling naar evidence-based medicine wordt steeds algemener en heeft ook zijn 

weerslag op de wereld van de medische hulpmiddelen. Steeds meer wordt de voorwaarde 

gesteld van goede en methodologisch verantwoorde medische bewijsvoering bij medische 

hulpmiddelen. Zowel vanuit de markttoelating als vanuit vergoedingen kant is er druk om 

meer klinisch bewijs aan te dragen.  

                                                

41 Zie persbericht Europees parlement no 20140331IPR41182, EP wil betere controle op medische 

hulpmiddelen dd. 3 maart 2014. 

42  Zie Ministerie van Buitenlandse zaken, Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen, Fiche 4: 

Mededeling en verordeningen medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostiek, DIE-BNC – 1387/12 

dd. 2 november 2012 waarin onder andere de Nederlandse positie wordt uiteengezet. 

43 Zie presentatie Karel G. Moons, Klinisch onderzoek voor introductie van Medische technologie. In 

discussie met het veld., UMC Utrecht/KNAW (Cie introductie Technologie in de Zorg). 
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Wat betreft de markttoelatingskant is de tekst van artikel 15 van de MDD over klinisch 

onderzoek nog tamelijk algemeen.44 De herziening uit 2007 is onder andere ingegeven 

door de volgende overweging: “vanwege de technische innovatie en de initiatieven die op 

internationaal niveau worden ontplooid, moeten de bepalingen betreffende de klinische 

evaluatie worden verbeterd, onder meer moet worden verduidelijkt dat klinische gegevens 

in het algemeen voor alle hulpmiddelen, ongeacht hun classificatie, vereist zijn en moet de 

mogelijkheid worden gecreëerd om gegevens over klinisch onderzoek centraal op te slaan 

in de Europese databank”.45  

Wat betreft de vergoedingenkant zijn het vooral de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die in toenemende mate vragen om 

medische bewijsvoering. Dat pakketbeheer is in handen van CVZ/Zorginstituut 

Nederland46, die daartoe de overheid adviseert over de inhoud en omvang van het wettelijk 

verzekerde zorgpakket. Voor de Zvw is die toetsing door CVZ (vanaf 2014 Zorginstituut 

Nederland ZiN) wettelijk vastgelegd in artikelen 64-67. Als het gaat om de toetsing van de 

aard, inhoud en omvang van de AWBZ aanspraken is die vastgelegd in artikelen 41-43 van 

de AWBZ. Voor de ziekenhuiszorg, de geriatrische revalidatiezorg, de geestelijke 

gezondheidszorg en de forensische zorg speelt daarnaast DBC-onderhoud een belangrijke 

faciliterende en stimulerende rol om verbeteringen en innovaties binnen de dagelijkse 

zorgpraktijk te borgen. Belangrijk is dat bij toetsing aan de wet vanaf 2006 strenger en 

allengs systematischer wordt getoetst op effectiviteit (een belangrijk verschil met de 

conformiteitsbeoordelingen zoals beschreven in paragraaf 2.2), naast de principes van 

noodzakelijkheid, kosteneffectiviteit en/of uitvoerbaarheid. Ook voor hulpmiddelenzorg 

geldt sindsdien het befaamde criterium van “stand van wetenschap en praktijk”.47  CVZ 

heeft in haar in 2008 uitgebrachte Beoordelingskader hulpmiddelenzorg48 een handreiking 

fabrikantendossier hulpmiddelenzorg opgenomen (bijlage 2 genoemde rapport). De 

handreiking “is bedoeld voor fabrikanten die een aanvraag willen indienen ter beoordeling 

aan het CVZ om te adviseren dat hun hulpmiddel als te verzekeren prestatie binnen de 

paragraaf hulpmiddelenzorg van de Regeling zorgverzekering zou kunnen worden 

opgenomen, dan wel als hun hulpmiddel een onderdeel is van het te verzekeren pakket”.49 

De handreiking bevat een checklist welke informatie fabrikanten moeten aanleveren. 

CVZ/ZiN vraagt uitgebreide informatie/bewijslast op specifiek het punt van effectiviteit met 

als ideaal de Randomized Clinical Trails (RCTs). Hoewel de handreiking erkent dat voor 

hulpmiddelen RCTs niet altijd haalbaar zijn, stelt ze wel prijs op onderzoek met 

controlegroepen, voldoende proefpersonen, met voldoende lange doorlooptijd en 

randomiseren van proefpersonen over interventie en controlegroep. De lat ligt nadrukkelijk 

                                                

44 Ook in bijlage X worden weliswaar verschillende typische bewijsstudies genoemd, maar niet heel 

precies aangegeven wanneer welk type bewijsstudie vereist is. 

45 Overweging 8 zoals genoemd in de richtlijn 2007/47/EG. 

46CVZ/ZiN rapporteert met enige regelmaat hierover, meest recentelijk in de rapportage “Pakketbe-

heer in Praktijk deel 3”, CVZ, oktober 2013.  

47 Zie ook aparte publicatie van CVZ hierover: CVZ (2007), Beoordeling stand van wetenschap en 

praktijk, publicatienummer 254, Diemen. 

48 CVZ (2008), Beoordelingskader Hulpmiddelenzorg, publicatienummer 258, Diemen.  

49 Daarbij is overigens ook expliciet aangegeven dat wanneer sprake is van een me-too product deze 

automatisch instroomt in de Regeling zorgverzekering en er geen centrale beoordeling door CVZ/ZiN 

plaatsvindt. Volgens de handreiking is het “dan aan de zorgverzekeraar of zij deze nieuwere versie 

willen betalen”. Bij onduidelijkheid of sprake is van een me-too product kan een fabrikant of 

zorgverzekeraars het CVZ/ZiN wel vragen een standpunt af te geven. Bijkomend punt is wel dat 

fabrikanten van me-too producten voor hun medische bewijsvoering leunen op medische 

bewijsvoering geleverd door andere fabrikanten. 



Dialogic innovatie ● interactie 27 

hoger voor gezondheid gerelateerde hulpmiddelen (de cure producten), dan de welzijns 

gerelateerde hulpmiddelen (de care producten). Hier wordt eerder een praktijkevaluatie 

gevraagd.  

 

Regime onderzoek medische hulpmiddelen vergeleken met regime onderzoek 

geneesmiddelen  

Eisen voor geneesmiddelenonderzoek zijn in de regel strenger dan voor medical devices. 

Voor medical devices is het in de praktijk vooral zaak te voldoen aan ISO 14155 

(vergelijkbaar met Good Clinical Practice). Er is wel een behoorlijk overlap tussen medische 

bewijsvoering voor geneesmiddelen en medical devices. Echter, bij medicijnen zijn 

trajecten van 10 jaar heel gewoon voordat toelating tot de markt er is, een CE-markering 

en het verkrijgen van toegang tot het systeem van vergoedingen (de belangrijkste 

motivatie voor medische bewijsvoering) kan 0,5-3 jaar duren, maar is nog altijd veel 

sneller en de hoeveelheid onderzoeken en hoeveelheid patiënten zijn geringer dan bij 

geneesmiddelen onderzoek. Echter, met de herziening van de MDD (eerst in 2007 en de 

huidige herziening die sinds 2012 loopt), wordt het regime in de medische hulpmiddelen 

steeds zwaarder. Dit komt bijvoorbeeld omdat NBs meer bevoegdheden krijgen (en omdat 

ze bestaande bevoegdheden wellicht strenger gaan invullen) en zwaardere eisen gaan 

stellen aan klinische validatie en klinische studies (zoals double blind uit te voeren klinische 

studies met veel grotere aantallen patiënten)50. De georganiseerde industrie van medische 

hulpmiddelen is beducht dat het regime dat geldt voor geneesmiddelen in toenemende 

mate ook wordt geëist voor medische hulpmiddelen. In een recente notitie gewijd aan de 

herziening van de MDD pleit ze in relatie tot clinical data and investigations: “tailor the 

system to the unique characteristics of devices and avoid borrowing from the pharmaceuti-

cal industry”….”COCIR firmly believes that clinical investigations for medical devices are 

fundamentally different from clinical trials conducted in the pharmaceuticals world. As 

such, we are concerned about various proposals, from all 3 EU institutions, that seem to 

incoherently borrow ideas from the recent review of the Clinical Trials Directive 

2001/20/EC and they do not readily fit with the concept set out in EN ISI 14155 on good 

clinical practice.” De COCIR is ook bezorgd over de mogelijke verplichtstelling om 

resultaten van klinisch onderzoek op te nemen in een elektronisch informatiesysteem dat 

deels voor het publiek (artikel 57.3) toegankelijk is, omdat zo commercieel gevoelige 

informatie kan uitlekken.51 

 

De wetgeving die van belang is bij medische bewijsvoering zelf is verspreid over diverse 

wetten. Zo hebben producenten van medische hulpmiddelen bij het vergaren van medische 

bewijsvoering, vooral daar waar klinische studies benodigd zijn, te maken met de Wet 

Medische Wetenschappelijk Onderzoek op mensen (WMO) 52 , met de Wet op de 

                                                

50 In de MDD 93/42/EEG wordt in artikel 15, en vooral de verwijzing in Lid 5, naar bijlage X de eisen 

aan klinisch onderzoek op een rij gezet (in essentie de literatuurroute en de route van eigen klinisch 

onderzoek), maar is relatief nog niet zo veeleisend. Zoals aangegeven aan het begin van paragraaf 

2.2 is met de herziening van de MDD in 2007 al sprake van een aanzienlijk aanscherping. Zie 

bijvoorbeeld (8) van de richtlijn 2007/47/EG waarmee wijzigingen op dit punt in o.a. de MDD 93/42 

worden bewerkstelligd. Zie verder artikel 16 van richtlijn 2007/47/EG.  

51  Zie COCIR High Level Contribution to the Proposal for Medical Device Regulation (revision of 

Directive 93/42/EEC on Medical Devices), Cocir, 21 march 2014. 

52 Alle onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, 

moet worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen, te weten erkende 
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geneeskundige behandeling, met de Wet op de privacy (als er sprake is van gegevensver-

zameling van patiënten via jouw product) en met de Wet op de Beroepen in de Individuele 

Gezondheidszorg (Wet BIG). De laatste stelt vast welke zorgverlener over welke 

bevoegdheden beschikt en dus wie bevoegd is om bepaalde (onderzoeks-)handelingen te 

verrichten, en geeft vorm aan het daaraan gerelateerde BIG register.53  De WMO is in 

belangrijke mate geharmoniseerd met onder andere Europese wetgeving (European 

Clinical Trial Directive, CTD 2001/20) en op globaal niveau is er geharmoniseerd via de 

ICH-Good Clinical Practice. Daarnaast bestaat er in Nederland nog een Code Goed Gedrag 

en Code Goed Gebruik voor niet Wmo-plichtig onderzoek (bijvoorbeeld voor follow up 

onderzoek waar gekeken wordt naar lange termijn effecten van gebruik van onder andere 

medische hulpmiddelen, zonder dat daarbij anders dan de standard medical care - 

behandelingen worden verricht). Dergelijke follow up studies zijn bijvoorbeeld voor 

fabrikanten van belang om de aan te tonen dat hun medisch hulpmiddelen aantoonbaar 

veilig zijn en de beloofde performance en veiligheid hebben. 

2.4 Wet- en regelgeving met betrekking tot toelating tot stelsel van 

vergoede zorg  

De ontwikkeling naar evidence-based medicine wordt steeds algemener en heeft ook zijn 

weerslag op de wereld van de medische hulpmiddelen. Steeds meer wordt als voorwaarde 

gesteld goede en methodologisch verantwoorde medische bewijsvoering bij medische 

hulpmiddelen. De ontwikkeling naar evidence-based medicine beperkt zich echter niet 

alleen tot markttoelating. Ook bij toelating tot het stelsel van vergoede zorg wordt er in 

toenemende mate gevraagd om klinisch bewijs. In Nederland spelen de Zorgverzekerings-

wet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) een rol bij inzet en vergoeding van medische hulpmiddelen. Deze 

worden momenteel grondig aangepast, mede met het oog op de wens te komen tot 

decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten per 1 januari 2015. 

Daarvoor waren de hulpmiddelen al ondergebracht in de Zvw en de Wmo. Grofweg worden 

de hulpmiddelen voor sociale zelfredzaamheid vergoed via Wmo en hulpmiddelen die 

aangrijpen op het lichaam via de Zvw. Vanaf 1 januari 2015 zal de Wet langdurige zorg 

(Wlz) in de plaats komen van de AWBZ. 

Het is belangrijk een onderscheid te maken in ziekenhuis gefinancierde zorg en 

hulpmiddelen die buiten het ziekenhuis vergoed worden. Dit onderscheid is onder andere 

van belang omdat verschuivingen tussen de twee categorieën plaatsvinden die leiden tot 

onzekerheid in de markt en zo hun weerslag hebben op de “ruimte” voor innovatie in de 

markt voor medische hulpmiddelen.54   Daarnaast is het belangrijk een onderscheid te 

maken tussen meer innovatieve medische hulpmiddelen (en bijbehorende behandelingen) 

versus meer reguliere medische hulpmiddelen die al zijn goedgekeurd. In het eerste geval 

zal een goedkeuringsprocedure moeten worden doorlopen van CVZ/Zorginstituut Nederland 

of DBC Onderhoud (zie hieronder). In het tweede geval kan rechtstreeks onderhandeld 

                                                                                                                                       

Medische Ethische Commissies (METC’s) of Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek (CCMO). 

Zie verder http://www.ccmo.nl en in het bijzonder http://www.ccmo.nl/nl/wet-en-regelgeving.  

53 Het BIG register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van 

Volksgezondheid. 

54  Dat onderscheid kan ook veranderen in de tijd. Zo zijn er hulpmiddelen die eerst buiten en 

recentelijk juist weer wel via ziekenhuis gefinancierde zorg vergoed worden bijvoorbeeld een 

insulinepomp thuis of apparatuur voor thuisdialyse. Beide maken feitelijk onderdeel uit van een 

medische behandeling door het ziekenhuis (en vallen dus ook onder de verantwoordelijkheid van het 

ziekenhuis). 

http://www.ccmo.nl/
http://www.ccmo.nl/nl/wet-en-regelgeving
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worden met verzekeraars - als inkopers van behandelingen en hulpmiddelen - en met 

ziekenhuizen en andere instellingen als uitvoerders van behandelingen waarvoor ze het 

product van een MedTech producent kunnen inzetten.  

Bij bovenstaande spelen wijziging in de bekostigingssystematiek van ziekenhuizen en 

ZBC’s (prestatiebekostiging) en de opeenvolgend gehanteerde financieringssystemen (van 

DBC, naar DOT, naar zorgproduct) uiteraard ook een rol. Door de overgang naar een 

prestatiebekostigingssystematiek is allengs een steeds groter segment van de behandelin-

gen vrij onderhandelbaar (voor 2012 werd 66 % via budgetten gefinancierd) en moeten 

bijvoorbeeld ziekenhuis en specialist in toenemende mate onderling afspreken wie welk 

deel van de vergoeding krijgt. De snelle overgang van budgetfinanciering naar prestatie-

bekostigingssysteem heeft ook consequenties voor de ruimte die ziekenhuizen en artsen 

hebben om te innoveren. Een ziekenhuis gaat zeer waarschijnlijk alleen daar innoveren 

daar waar het een uitgesproken sterkte of specialisatie heeft. De contractering door 

verzekeraars introduceert een onzekerheid die een rem zet op innovatie door ziekenhuizen 

(een ziekenhuis/ZBC weet niet of het de volgende jaren nog contracten kan afsluiten met 

verzekeraars). 

 Vier partijen die bij vergoeding Medische hulmiddelen een belangrijke rol spelen  

 Zorginstituut Nederland (v.h. College Voor Zorgverzekeringen CVZ) is feitelijk de 

poortwachter voor de via de basisverzekering vergoede zorg (dus zowel Zvw en 

AWBZ). Zij heeft onder andere als taak om te beoordelen of de effectiviteit van 

innovatieve behandelingen (inclusief gebruik van hulpmiddelen) voldoende bewezen is 

om vergoed te worden via de basisverzekering. Omdat de wetgeving in toenemende 

mate open geformuleerd is55  (met uitzondering van de extramurale farmaceutische 

zorg waar gewerkt wordt met een lijst van vergoede geneesmiddelen en toelating tot 

deze lijst vergt een besluit van de minister) is niet precies gespecificeerd (en zeker niet 

op productniveau) welke hulpmiddelen wel en niet vergoed worden. Indien er sprake is 

van onduidelijkheid kan CVZ/ZiN de feitelijke situatie duiden middels een zogenaamd 

standpunt. Hier toetst CVZ/ZiN aan wettelijke normen en komt ze zelf tot een besluit. 

Daarnaast adviseert CVZ/ZiN op tal van onderwerpen en ook over het laten instromen 

en uitstromen van zorg (en dus ook aanspraak op medische hulpmiddelen uit het 

pakket). Zowel voor duiding als advisering maakt CVZ/ZiN gebruik van criteria of 

“pakketprincipes” noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid. 

Indien zorg (of in geval van dit rapport een medisch hulpmiddel) voldoet aan de 

criteria adviseert ZiN niet automatisch positief aangezien in een waarderingsfase 

(appraisel fase) nog wordt gekeken door de (onafhankelijke) AdviesCommissie Pakket 

naar ruimere maatschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld maatschappelijke betaal-

baarheid). Voor vooral die fabrikanten en aanbieders van innovatieve medische 

hulpmiddelen is CVZ/ZiN een belangrijke organisatie, aangezien zij de hulpmiddelen-

zorg toetst en zoals eerder al aangegeven daartoe ook een Handreiking 

                                                

55 Een open formulering houdt in dat aanspraken globaal zijn omschreven en voldoen aan in de wet 

genoemde criteria als “Stand van wetenschap en de praktijk” en (zoals beroepsgroepen zorg) ‘plegen 

te bieden’. In haar meest recente rapportage over pakketbeheer geeft CVZ/ZiN aan dat daarmee een 

“duidelijke verantwoordelijkheid voor het pakketbeheer in die dagelijkse praktijk bij zorgaanbieders 

en de verzekeraars ligt. Zorg die aan de wettelijke criteria voldoet, stroomt immers automatische het 

basispakket in. Daar is geen expliciete regelgeving voor nodig” (zie CVZ, 2013, p. 20). Voordeel is 

dat nieuwe behandelingen en dus ook nieuwe medische hulpmiddelen makkelijk het pakket in 

stromen (als ze voldoen aan de wettelijke vereisen). Nadeel is dat ongetoetste zorg tot het 

verzekerde pakket wordt toegelaten. Ook zal het CVZ/ZiN bij onduidelijkheden vaker moeten duiden,  

vaker en eerder dan bij een gesloten systeem. 
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fabrikantendossier hulpmiddelenzorg heeft opgesteld. Als fabrikanten een zo compleet 

mogelijk dossier indienen, streeft CVZ/ZiN naar eigen zeggen ernaar de beoordeling 

binnen vier maanden af te ronden.56 Timing is nog wel van belang, zeker als het gaat 

om een nieuwe categorie hulpmiddelen. De minister wijzigt de paragraaf hulpmiddelen-

zorg in de Regeling zorgverzekering slechts 1 keer per jaar. Om die op 1 januari in jaar 

X te laten ingaan, moet de minister in de praktijk voor 1 juli van het jaar X-1 besluiten 

(om zo de verzekeraars in staat te stellen hun polissen aan te passen). Aangezien 

daarvoor ook nog een conceptadvies Pakketadvies, deelrapport Hulpmiddelenzorg in 

december van jaar X-2 wordt rondgestuurd voor consultatie vergt de hele procedure bij 

een snelle beoordeling zonder hick ups tenminste 1,5 jaar. Als er sprake is van 

aanvullende vragen of niet volledige dossiers gaat er snel meer dan twee jaar mee 

heen.  

 De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) is naar eigen zeggen ‘marktmeester in de zorg’. In 

haar rol als regelgever stelt de NZa tarieven, prestaties en budgetten vast waar dat 

moet. Waar het kan, laat ze deze regulering los en mogen verzekeraars en zorgaanbie-

ders zelf onderhandelen over de inhoud, de prijs, de kwaliteit en doelmatigheid van de 

te leveren zorg.”57 Voor AWBZ en Zvw bepaalt Nza of zorgaanbieders een jaarlijks 

budget krijgen of per (be-)handeling worden betaald. NZa bepaalt ook wat voor type 

tarieven zorgverleners richting zorgverzekeraars en zorgkantoren in rekening kunnen 

brengen. 

 DBC-Onderhoud (vanaf 2014 werkend onder zeggenschap van NZa) is een zelfstandig 

bestuursorgaan verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van de declaratie-

structuur van Nederlandse ziekenhuizen (circa 4600 zorgproducten). Ziekenhuizen en 

ZBC’s maken gebruik van de codering van de zorgproducten om de kosten van 

behandelingen (waar de MedTech apparatuur en hulpmiddelen onderdeel van uitma-

ken) te declareren bij verzekeraars. Via DBC-onderhoud kunnen zorgverleners 

innovaties van (bestaande) DBCs aanvragen. Het gaat hier nadrukkelijk om ziekenhuis 

gefinancierde zorg die via DBC’s worden gedeclareerd en waar het dus belangrijk is een 

betaalcode te hebben. DBC-onderhoud speelt ook een rol bij het beoordelen van 

nieuwe, via het ziekenhuisbudget gefinancierde zorgproducten die uiteindelijk een code 

moeten krijgen om ingepast te kunnen worden in de declaratiesystematiek. DBC-

onderhoud beoordeelt de aanvraag en adviseert vervolgens de Nza over een prestatie 

(incl. de bijbehorende code) en eventueel tarief.58 

 Zorgverzekeraars Nederland. Dit is de koepel of brancheorganisatie van ziektekosten-

verzekeraars. Zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten de ziekenhuis 

gefinancierde zorg vergoeden. Voor de medische hulpmiddelen die in de thuissituatie 

worden gebruikt kopen de zorgverzekeraars zelf (en soms gezamenlijk) in en zijn 

derhalve op de markt voor MedTech bedrijven direct (via de hulpmiddelen in de 

                                                

56 Overigens heeft CVZ/ZiN in haar eind 2013 gepubliceerde “Pakketbeheer in de Praktijk. Deel 3” 

(ofwel PIP-3) ook aangegeven dat” “ CVZ niet automatisch alle verzoeken tot beoordeling in 

behandeling zal nemen……Ook in het geval van Hulpmiddelen die niet onder een van de functiege-

richte omschrijvingen vallen, zal gaan gelden dat niet alle aanvragen voor behandeling automatisch 

in behandeling worden genomen. Zo is het van belang dat een beoordelingsaanvraag voor een nieuw 

hulpmiddel wordt ondersteund door de beroepsgroep en de patiënten. Het CVZ zal bijvoorbeeld niet 

meer een dossier in behandeling nemen indien een verzoek tot beoordeling alleen wordt geinitieerd 

door de industrie” (p. 55). De vraag kan gesteld worden of het fair is richting fabrikanten om naast 

het voldoen aan de pakketcriteria en vooral de effectiviteitseis, ook nog te vragen dat ze 

beroepsgroep en patiënten organiseert. 

57 Zie http://www.nza.nl/organisatie/ 

58  De procedure bij innovaties is als volgt (zie ook: www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-

kompas/medisch-specialistische+zorg/dbc-systeem). 

http://www.nza.nl/organisatie/
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/medisch-specialistische+zorg/dbc-systeem
http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/medisch-specialistische+zorg/dbc-systeem
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thuissituatie) en indirect (via de ziekenhuis gefinancierde zorg) een belangrijke partij. 

 

Sinds 1 januari 2012 bestaat er de mogelijkheid voor de minister van VWS om te besluiten 

om de zorg die niet voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van wetenschap en praktijk’ 

toch voor een periode van 4 jaar toe te laten tot het verzekerde pakket. In die periode 

moeten dan wel gegevens verzameld worden over effectiviteit van die zorg. Daarna volgt 

de beoordeling of voorwaardelijke toelating wordt omgezet in definitieve toelating tot het 

verzekerde pakket. Tot dusver bedroeg dit geneeskundige zorg (inclusief intramurale 

medische hulpmiddelen). Het aantal producten dat voorwaardelijk is toegelaten is tot 

dusver zeer beperkt. Sinds 2012 zijn vijf interventies voorwaardelijk toegelaten. Zeer 

recent heeft de Minister van VWS in een brief aan de Tweede Kamer59  ingelicht over 

verdere uitbereiding van het instrument voorwaardelijke toelating en onder andere de 

uitbreiding naar de extramurale hulpmiddelen. Met betrekking tot het laatste geeft ze het 

volgende aan (p. 5): “Inmiddels is de aanspraak op de hulpmiddelenzorg bijna volledig 

functiegericht omschreven. Desondanks krijg ik regelmatig signalen dat met name kleine 

bedrijven tegen belemmeringen aanlopen om met nieuwe technologieën of hulpmiddelen 

hun weg te vinden naar het te verzekeren pakket. Hierdoor kan patiënten toegang 

onthouden worden tot veelbelovende innovaties. Daarom wil per 2015 ook voorwaardelijke 

toelating voor de extramurale hulpmiddelensector wettelijk mogelijk maken”. Deze 

uitbreiding zou ook voor medical devices een mogelijkheid kunnen zijn om sneller op de 

markt te komen. 

2.5 Wet- en regelgeving op het gebied van innovatiestimulering  

Er is een groot aantal regelingen beschikbaar die direct, indirect (langs fiscale weg) of 

anderszins innovatie in bedrijven en dus ook MedTech ondernemingen beogen te 

ondersteunen. Deze zijn geregeld in het zogenaamde Kaderbesluit EZ-subsidies waarin 

wordt verwezen naar een heel scala van innovatiemaatregelen of apart geregeld, 

bijvoorbeeld in het geval van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor 

de volksverzekeringen (de officiële aanduiding van de WBSO).

                                                

59  Brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer over voorwaardelijke toelating tot het 

basispakket  dd. 10 juni 2014.  
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3 Bevindingen 

Dit hoofdstuk rapporteert de bevindingen uit de interviews en survey over de relatie tussen 

regeldruk en innovatie. Eerst gaan we in op wat bekend is over de relatie regeldruk en 

innovatie in de Medtech op basis van bestaande literatuur (subparagraaf 3.1.1). 

Vervolgens rapporteren we hoe volgens de door ons bevraagde ondernemers regeldruk 

leidt tot onderbenutting van innovatiepotentieel (subparagraaf 3.1.2). Daarna (subpara-

graaf 3.1.3) geven we aan hoe wet- en regelgeving van invloed is op nagenoeg alle fasen 

van innovatieproces. Hieropvolgend worden de gevonden knelpunten voor de vier 

verschillende aspecten van de relatie tussen regeldruk en innovatie in detail besproken 

(paragrafen 3.2-3.5).  

3.1 De relatie regeldruk en innovatie  

3.1.1 Bestaande inzichten regeldruk en innovatie in de MedTech 

In deze paragraaf gaan we eerst na wat al bekend is over de relatie regeldruk en innovatie 

in de MedTech. Op basis van een check van de bestaande literatuur concluderen we dat er 

nauwelijks inzicht bestaat in de effecten van regeldruk op innovatie in de MedTech. Er zijn 

wel studies beschikbaar op deelaspecten, maar niet of nauwelijks op het kruispunt van 

regeldruk, innovatie en MedTech.60 Uitzondering zijn een aantal, dat vooral in de VS zijn 

geinitieerd waaruit bezorgdheid spreekt hoe het (strenge) Amerikaanse reguleringsregime 

van MedTech in vergelijking met de EU en Japan uitwerkt op niet alleen de innovativiteit 

van de MedTech sector, maar ook op de tijdige toegang tot innovatieve MedTech door 

gebruikers.61 De aspecten waar men zich wereldwijd mee bezighoudt als het gaat om de 

relatie MedTech, regulering en innovatie regeldruk lijken sterk overheen te stemmen. 

Altenstetter (2010) merkt in dit verband op: “The global agenda items about which global 

players seek political consensus are (i) premarket approval and harmonized product 

labeling requirements; (ii) adverse event reporting; (iii) post-market surveillance; (iv) 

quality systems requirements; (v) regulatory auditing of quality management systems; 

and (vi) evidence of clinical safety (clinical data).  These developments taken together 

affect patients around the globe, who are the ultimate beneficiaries or victims of medical 

technologies.” (Altenstetter, 2010). 

Specifiek Nederlands onderzoek richt zich bijvoorbeeld op administratieve verplichtingen 

waar MKB-ondernemers (niet specifiek MedTech) zich het meest aan ergeren. Uit 

onderzoek van EIM blijkt bijvoorbeeld dat in 2010 strikte controles en toezicht op plek 3 

staan, na belastingaangiftes en administratie (inclusief factuurplicht/jaarrekening) en ten 

                                                

60 Zo weten we uit OECD onderzoek dat de administratieve lasten van bedrijven in Nederland gemeten 

met behulp van een samengestelde indicator hoger zijn dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk 

en Duitsland, op een vergelijkbaar niveau liggen als de Scandinavische landen en Zwitserland, maar 

lager zijn in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en België. In ander 

internationaal onderzoek wordt eerder gekeken naar de relatie tussen regulering in den brede 

(inclusief marktregulering) dan specifiek naar regulatory burden. 

61 Zie bijvoorbeeld Altenstetter (2010), Regulation of medical technologies in EU, Japan and US. Paper 

presented to panel 6E Context and Regulatory Design, Third Biennial Conference ‘Regulation in the 

Age of Crisis’, June 17-19, 2010, Dublin, Ireland, Stream: Social Regulation; BCG (2012), Regulation 

and access to innovative medical technologies en FDA (2010), FDA Impact on US medical technology 

innovation. A survey of over 200 medical technology companies.  
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opzichte van eerdere metingen in 2006 en 2007 het belang hiervan ten opzichte van 

andere typen administratieve verplichtingen in de beleving van MKB-ondernemers is 

toegenomen.62 Uit een meting van hetzelfde EIM uit 2008 naar de belangrijkste knelpunten 

binnen de bedrijfsvoering blijkt dat meer dan 60% van de MKB-ondernemingen “overige 

wet- en regelgeving” (naast apart genoemde knelpunten als milieu- en arbo-eisen) als 

belangrijk knelpunt binnen de bedrijfsvoering noemt en ruim 15% “administratieve 

lasten”. 63  Een andere bron waaruit het relatieve belang van wet- en regelgeving als 

barrière in het innovatieproces van MedTech ondernemingen in Nederland naar voren 

komt, is een survey onder MKB-ers die actief zijn in de MedTech, uitgevoerd door 

MedTechPartners. Meest voorkomende barrières in het innovatieproces van MKB-ers in de 

MedTech64 zijn: 

1. De transitie van onderzoekers naar ondernemende onderzoeker en uiteindelijk 

ondernemer. 

2. Toegang verkrijgen tot proof of concept fondsen, vroege fase financiering. 

3. Het vinden van partners voor (pre)klinische studies. 

4. Het opstellen en doorrekenen van een business case ten behoeve van groei. 

5. Het overzien en naleven van de wet- en regelgeving voor het product. 

6. Het realiseren van de nationale entree en internationale doorbraak.  

3.1.2 Hoe regeldruk leidt tot onderbenutting van innovatiepotentieel  

MedTech vertegenwoordigt een groot economisch en maatschappelijk belang. MedTech 

draagt niet alleen bij aan bedrijvigheid, export en innovativiteit van de gezondheidszorg in 

Nederland en daarbuiten, maar kan ook bijdragen aan kwaliteit van leven en het binnen de 

perken houden van de maatschappelijke kosten van de gezondheidszorg. Zoomen we in op 

de relatie regeldruk en innovatie dan noemen de door ons geïnterviewde ondernemers 

twee manieren waarop regeldruk innovatie beperkt en dus leidt tot onderbenutting van het 

aanwezige innovatiepotentieel.  

In de eerste plaats werkt regeldruk als een barrière voor markttoetreding door vooral 

jonge, startende bedrijven. Door de lange doorlooptijd voordat een nieuw product 

daadwerkelijk op de markt komt en de kosten die gemaakt moeten worden om het product 

op de markt te krijgen (en al dan niet vergoed wordt), worden velen afgeschrikt of halen 

starters het simpelweg niet. Ze moeten een periode met substantiële uitgaven van 3-5 jaar 

of soms langer overbruggen zonder noemenswaardige inkomsten. 

 “Omdat medische producten soms een kleine markt betreffen zijn de kosten voortkomend 

uit de wet- en regelgeving relatief hoog. Voor het vormen van de dossiers en verzamelen 

van het bewijsmateriaal middels laboratoriumstudies of patiëntstudies lopen de kosten 

gemakkelijk op tot 100k€- 200k€. Zeker bij producten met een klein volume is er dan te 

weinig budget beschikbaar.” [interview sectorscan] 

 

                                                

62Zie EIM (2010), Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? Beleving van overheidsregels en 

verplichtingen in het MKB, Zoetermeer. 

63Zie data.ondernemerschap.nl, MKB en ondernemerschap – MKB Beleidspanel, Zoetermeer. 

64 Zie MedTechPartners (2013), Versneld van inventie naar innovatie, Arnhem, p. 6. 
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Een tweede manier waarop regeldruk innovatie in MedTech belemmert is dat regeldruk 

radicale innovaties minder aantrekkelijk maakt. Dat geldt zowel voor bestaande alsook 

nieuw toetredende MedTech bedrijven. Dit betekent in de praktijk dat nieuwe en 

gevestigde bedrijven soms eerder kiezen voor incrementele (me too) innovatie dan voor 

meer radicale innovaties. Deze behoeven minder strikt te worden getoetst, vereisen geen 

of minder nieuwe medische bewijsvoering en worden gemakkelijker vergoed. 

Voorbeelden hoe regeldruk volgens ondernemers radicale innovatie ontmoedigt 

 “Het is lastig voor ons om hele grote sprongen te maken. De financiële polsstok is niet 

hetzelfde als grote bedrijven. Daardoor zijn de innovaties – noodgedwongen - veelal 

incrementeel met een kortere time to market. Dit terwijl er veel interessante ideeën zijn 

om uitgezocht te worden, maar daar is nu geen ruimte voor. Ons bedrijf moet meer 

risicomijdend opereren dan ze zonder de belemmeringen had gedaan “ 

“Ons bedrijf richt zich met name op de incrementele innovaties. Er zijn talloze ideeën om 

met nieuwe producten op de markt te komen, maar de kans is klein dat deze producten de 

eindstreep halen. Ongeveer 60-70% van de innovatieve producten die wij in de 

ontdekkingsfase tegenkomen, worden niet ontwikkeld omdat de reguleringsaspecten te 

belemmerend zijn. Door je enkel te richten op producten die lijken op bestaande 

producten, kan je middels de literatuurroute bewijzen dat het nieuwe product op zijn minst 

‘net zo goed/slecht’ is als het bestaande product. Bij meer radicale innovaties moet er 

veelal ook klinische geëvalueerd worden, maar daarvan zijn de kosten enorm hoog. Het 

meest rendabel is het licht aanpassen van bestaande producten.” 

“Gevestigde bedrijven blijven het liefst door ontwikkelen op bestaande ‘intended uses’. Ze 

zullen dus niet zo snel met radicale innovaties komen.” [interviews sectorscan] 

 

Hoewel innovatie een inherent onzekere aangelegenheid is, zou het verkorten van 

doorlooptijden en het bieden van meer transparantie (“Wat zijn de formele eisen waaraan 

MedTech bedrijven moeten voldoen bij het op de markt brengen van een innovatief 

medisch hulpmiddel”) kunnen leiden tot een hogere overlevingskans voor startende 

MedTech ondernemers en een hoger aandeel meer radicale innovaties.  

Ook in de survey hebben we MedTech ondernemingen gevraagd in hoeverre de door de 

ondernemer zelf ervaren regeldruk het innovatieproces belemmert (zie figuur 2). 

Regeldruk lijkt wel degelijk van invloed te zijn op het innovatieproces. Regeldruk uit zich 

vooral in de vorm van vertraagde innovatieprojecten, (te) duur uitvallende innovatietrajec-

ten en moeite om het hele ontwikkeltraject te overzien. Meer dan de helft van de 

responderende MedTech ondernemingen ervaart deze belemmeringen in (zeer) sterke 

mate. 

Deze belemmeringen worden niet noodzakelijkerwijze overwonnen. Uit figuur 3 blijkt dat 

desgevraagd een aanzienlijk percentage van de technisch-haalbare product ideeën 

(gewogen gemiddelde 30%) niet verder wordt ontwikkeld vanwege (ingeschatte) barrières 

en kosten die uit wet- en regelgeving voortkomen. 24% van de MedTech responderende 

ondernemingen in de survey schat bijvoorbeeld in dat 26-50% van de product ideeën om 

die reden niet tot uitvoering komt. Dit zijn een voor een gemiste kansen op succesvolle 

innovaties en daarmee een onderbenutting van het bestaande innovatiepotentieel. 
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Figuur 2. Wijze waarop de door MedTech ondernemingen ervaren regeldruk het innovatieproces 

belemmert (Bron: survey, N=47) 

 

 

Figuur 3. Percentage technische haalbare product-ideeën (horizontale as) dat naar schatting niet 

verder wordt ontwikkeld vanwege (ingeschatte) barrières en kosten die uit wet- en regelgeving 

voortkomen (Bron: survey, N=47) 

 

3.1.3 Wet- en regelgeving is relevant in nagenoeg alle fasen van innovatieproces 

Wet- en regelgeving in de MedTech heeft impact op (of beter gezegd: zou moeten hebben) 

op het hele innovatieproces. In figuur 4 hebben we acht opeenvolgende stadia van 

productontwikkeling in de MedTech weergegeven. Voor de vier domeinen waar regeldruk 

een rol speelt, hebben we aangegeven in welke stadium wet- en regelgeving aangrijpt. 

Rood weergegeven zijn die fasen waar de wet- en regelgeving primair betrekking op heeft, 

in oranje die fasen waarin wet- en regelgeving ook enigszins van belang is. 
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Als het gaat om het innovatie instrumentarium bijvoorbeeld, dan concentreert het 

instrumentarium zich sterk op de beginfase van de innovatieketen, te weten het 

ontwikkelen van nieuwe kennis. De overheid wil zich bij innovatiestimulering bij voorkeur 

richten op de pre-competitieve fase.  

Bij toelating tot de markt ligt het zwaartepunt van de wet- en regelgeving wel bij het al 

dan niet toelaten van een MedTech product tot de markt (inclusief de preklinische en 

klinische testen), maar werpt de wet- en regelgeving zijn schaduw naar voren (bij idea 

selection en prototyping zal een onderneming al rekening moeten houden met te doorlopen 

conformiteitsbeoordeling en een deel van de wet- en regelgeving heeft ook betrekking op 

de wijze waarop het product op de markt wordt gebracht (bijvoorbeeld labelling) en er een 

monitoringsysteem is voor verkochte producten (post marketing surveillance system).  

Als het gaat om medische bewijsvoering en vergoedingen in de zorg dan gaat het primair 

om beslissingen van aangewezen instellingen (NBs) of autoriteiten die beslissen over 

toelating tot de vergoede zorg. Echter, ook in de fasen ervoor zal moeten worden 

nagedacht hoe de medische bewijsvoering moet worden aangepakt. Ook na product launch 

is regelgeving nog steeds relevant omdat er een bijna continue bewijslast nodig is dat 

producten veilig en effectief zijn. Kortom, op verschillende momenten in het ontwikkelings-

proces alsook als het product eenmaal op de markt is speelt wet- en regelgeving een rol.  

Diverse gesprekspartners geven aan dat vooral starters zich nog wel eens vergissen in de 

lengte van dit ontwikkelingsproces en het belang van wet- en regelgeving onderschatten 

(inclusief eisen die gesteld worden aan vergoedingen van behandelingen of medische 

hulpmiddelen) of dat het slechts een van de aspecten is naast financiering, locatie, toegang 

tot een onderzoekspopulatie voor testen, certificering. Zij overzien onvoldoende de hele 

waardeketen/innovatieproces/innovatie ecosysteem, hebben vaak moeite hun business 

model te maken en realiseren zich bijvoorbeeld te laat dat ze afhankelijk zijn van een 

besluit tot toelating tot de markt, van (soms) verplichte medische trials (en hoe die uit te 

voeren). 65  Soms lopen meerjarige ontwikkeltrajecten spaak omdat vooral startende 

ondernemers geneigd zijn zich bovenmatig te concentreren op de technische haalbaarheid 

van hun product, terwijl ze zich ook vroegtijdig op toegang tot het vergoedingenstelsel 

hadden moeten oriënteren of ruimer “het ecosysteem rondom het productidee” 

(Medtechpartners, 2013, p. 4). Wet- en regelgeving werpen hun schaduw met andere 

woorden al ver vooruit.  

In de survey hebben we MedTech ondernemingen gevraagd in welke fasen van het 

MedTech ontwikkel- en productieproces zij worden belemmerd door regeldruk (zie figuur 

5). Hieruit blijkt dat naast de productiefase de meeste regeldruk wordt ervaren in de 

preklinische en klinische validatiefase alsmede de fase van verkoop van medische 

hulpmiddelen. Dit zijn ook de fasen waar de wet- en regelgeving het duidelijkst betrekking 

op hebben.  

 

                                                

65  De vraag is of onderschatting van het belang van wet- en regelgeving bij MedTech innovaties 

voortkomt uit regeldruk of MedTech ondernemingen die zich onvoldoende oriënteren (of beide). Als 

het een awareness probleem is dan kan meer voorlichting over bestaande wet- en regelgeving 

gegeven door bijvoorbeeld KvK, overheid of branche organisaties.  
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Figuur 4. Mate waarin wet- en regelgeving relevant is in de opeenvolgende stadia van het 

innovatieproces, uitgesplitst naar de 4 domeinen waar wet- en regelgeving kan worden geïdentificeerd 

(rood=zwaartepunt; oranje=relevante andere fasen) 

 

Figuur 5. Fase in het ontwikkel en productieproces waarin MedTech ondernemingen volgens henzelf 

het meest worden belemmerd door regeldruk (Bron: survey, N=47) 

Zoals aangegeven behandelen we in het navolgende hoofdstuk vormen van regeldruk die 

in de interviews en ook de literatuur als meest belemmerende zijn genoemd in relatie tot 

innovatie in de MedTech, te weten toelating tot de markt, medische bewijsvoering, 

vergoedingen in de zorg en gebruik van bestaande innovatie instrumenten. In hoofdstuk 4 

volgen de hierbij behorende oplossingsrichtingen. Onderstaande figuur 6 illustreert dat de 

respondenten desgevraagd het relatieve belang van de hier onderscheiden categorieën als 

belemmering voor marktintroductie van hun MedTech innovaties (h)erkennen. De helft en 

in het geval van toetreding tot de vergoede zorg zelfs meer dan de helft van de 

respondenten voelt zich op deze drie gebieden in (zeer) sterke mate door regeldruk 

beperkt in haar kansen om met innovatieve MedTech toepassingen op de markt te komen. 
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Dat geldt in mindere mate voor de categorie innovatie instrumentarium en octrooi-

en/intellectueel eigendom, wat nog altijd opmerkelijk is omdat beide er in principe aan 

moeten bijdragen dat MedTech ondernemingen juist gemakkelijker met een innovatief 

product op de markt komen.  

 

Figuur 6. Mate waarin MedTech ondernemers door regeldruk op uiteenlopende gebieden zich beperkt 

voelen om met MedTech innovaties op de markt te komen (Bron: survey, N=47) 

 

3.2 Regeldruk samenhangend met toelating markt 

In deze paragraaf geven we aan hoe onze gesprekspartners de regeldruk rond markttoela-

ting en met name rond het verkrijgen van CE-markering percipiëren. We gaan daarbij in op 

de volgende knelpunten: (1) certificering die wordt gezien als cruciaal en wenselijk, maar 

ook als complex en tijdrovend; (2) het functioneren van Notified Bodies die innovaties 

belemmert, en (3) de balans tussen risk en benefits die steeds verder doorslaat naar risks. 

Eerst geven we echter een overall beeld van de knelpunten zoals ervaren door de MedTech 

ondernemers. Figuur 7 geeft een eerste uitsplitsing op basis van de survey van wat de 

respondenten vooral ervaren als regeldruk als het gaat om de diverse aspecten van het 

verkrijgen van CE-markering. Daaruit blijkt het volgende: 

 Twee van de top-3 meest belemmerende aspecten die als regeldruk worden 

ervaren hebben te maken met de complexiteit van de certificering, de aansluiting 

hiervan bij de specifieke kenmerken van MedTech producten en het gebrek aan 

transparantie als het gaat om het vaststellen van de eisen waaraan je als MedTech 

ondernemer moet voldoen bij het verkrijgen van CE-markering. Dit kan zowel wij-

zen op een daadwerkelijk complexe en weinig doorzichtige set van eisen waaraan 

men moet voldoen als het kennelijk onvermogen van een deel van de ondernemers 

om dit scherp te krijgen.  

 Een ander aspect, dat als sterk belemmerend wordt ervaren betreft de rol van de 

Notified Bodies in het certificeringsproces. 

 In de interviews geven nagenoeg alle gesprekspartners ook aan dat er een klimaat 

is, waarin de regelgeving strenger gemaakt wordt, op basis van een aantal recente 

incidenten. Verstoring van de balans tussen risk en benefits richting de risks zal het 

innovatieproces vertragen. 
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Figuur 7. Mate waarin MedTech ondernemers diverse aspecten van de procedure voor het verkrijgen 

van CE-markering ervaren als regeldruk (Bron: survey, N=47) 

 

Certificering wordt gezien als cruciaal en wenselijk, maar ook als complex en 

tijdrovend (Ad 1) 

Het verkrijgen van CE markering is cruciaal voor de MedTech bedrijven. Met een dergelijke 

markering kan een fabrikant van medische hulpmiddelen in alle EU-landen de markt op. 

Voor het verkrijgen van de CE-markering is het belangrijk steeds nauwgezet te 

documenteren hoe een product tot stand komt; welke materialen worden gebruikt, waar 

zijn deze ingekocht, hoe worden ze verwerkt, hoe is alles getest et cetera. In de EU 

wetgeving (de eerdergenoemde MDD 93/42/EEG) wordt bij risico naar de toepassing 

(“intended use”) van het product gekeken. Dit kan ertoe leiden dat producten qua 

risicoprofiel in de EU en de VS anders worden ingedeeld. Een spatel die bij hersenoperaties 

gebruikt kan worden, wordt in de VS als een eenvoudige technologie met een laag risico 

beschouwd, maar in de EU wordt het gebruik beoordeeld als ‘highly invasive’ en dus 

ingeschaald in een hoge risicoklasse. Om te bepalen of een medisch hulpmiddel voldoet 

aan de essentiële eisen algemene eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid alsmede 

specifieke eisen ten aanzien van ontwerp en constructie (zie bijlage I van de MDD 

93/42/EEG) wordt in de MDD (artikel 5) en dus ook in Besluit Medische Hulmiddelen in 

algehele zin verwezen naar geharmoniseerde normen.66 Het is dus niet vreemd dat het 

                                                

66 MDD, artikel 5, lid I luidt als volgt: “ De Lidstaten gaan ervan uit dat aan de in artikel 3 bedoelde 

essentiële eisen is voldaan voor hulpmiddelen die in overeenstemming zijn met de desbetreffende 

nationale normen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de geharmoniseerde normen waarvan de 

referentienummers zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen; de 

Lidstaten publiceren de referentienummers van genoemde nationale normen.” Specifieker is 

overweging die wordt gegeven bij de MDD (p. 3) waaruit blijkt dat er een koppeling wordt gemaakt 

met normen die weliswaar worden opgesteld door privaatrechtelijke instanties (bijvoorbeeld ISO-

normen). De CEN en Cenelec zijn door de Commissie aangewezen voor het aannemen van 

geharmoniseerde normen. De overweging luidt letterlijk: “Overwegende dat het, om het aantonen 

van de overeenstemming met de essentiële eisen te vergemakkelijken alsmede om controle op deze 

overeenstemming mogelijk te maken, wenselijk is om op Europees niveau te beschikken over 

geharmoniseerde normen inzake de preventie van risico’s in verband met het ontwerpen, de 

fabricage en het verpakken van medische hulpmiddelen; dat deze geharmoniseerde normen op 

Europees niveau worden uitgewerkt door privaatrechtelijke instanties en hun status van niet-

verbindende teksten dient te behouden; dat te dien einde de Europese Commissie voor normalisatie 

(CEN) en het Europese Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) zijn erkend als de 

bevoegde instanties voor het aannemen van geharmoniseerde normen…” Zo wordt er zonder dat in 

de Richtlijn of Besluit rechtstreeks wordt gerefereerd aan ISO-normen (die in principe industriestan-
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kunnen voldoen aan industrienormen door de bedrijven wordt geïnterpreteerd als voldoen 

aan de wettelijke eisen en regels. De industrienormen zijn door de industrie gedefinieerde 

manieren die onder andere kunnen worden gebruikt om aan de wettelijke eisen te kunnen 

voldoen. 

Certificeringseisen kunnen contraproductief zijn: het voorbeeld van heupprothe-

sedragers met een beenbreuk ter hoogte van het eind van de heupsteel 

(interview BAAT Medical)  

Met een intermedullaire pin die het onderbeen verbindt met de tip van de prothese kunnen 

deze patiënten –komt in NL circa 100 keer per jaar voor, vooral oudere mensen die door 

specifieke breuk eigenlijk aan bed gebonden blijven en niks meer kunnen– geholpen 

worden. Omdat er mogelijk materiaal debris is (ontstaan van metaalgruis bij de interface 

tussen pin en prothese eind) kan het product niet gecertificeerd worden. Reden is dat je 

nooit van te voren weet welk type prothese de patiënt heeft en het ondoenlijk is om voor 

alle mogelijke combinatie van heupprothesen met pin een validatie te doen. Het concept is 

in het verleden gebruikt met veel succes. Dat is ook kostentechnisch een enorme winst 

voor de hele keten. Aanvankelijk werd de pen als een op maat oplossing geleverd om de 

CE certificering te omzeilen, maar bij toenemende aantallen kan dat niet meer verantwoord 

worden. BAAT zou graag die 100 patiënten helpen, maar het kan niet vanwege de 

regelgeving, in dit geval de certificeringseisen.”67 

 

De CE-markering staat toe om het product binnen de gehele EU op de markt te brengen. 

Daarmee is niet gezegd dat al sprake is van een geharmoniseerde markt voor medische 

hulpmiddelen in de EU. De door ons geïnterviewde ondernemers ervaren in de praktijk dat 

sommige nationale overheden (soms strenge) aanvullende regels bovenop de generieke 

EU-regels hanteren (bijvoorbeeld strenge wetgeving in Frankrijk voor advertenties voor 

medische hulpmiddelen). Ook noemen zij dat de wetgeving – ook tussen verschillende EU-

landen – nog onvoldoende is geharmoniseerd en dat bijvoorbeeld Italië nog altijd eigen 

administratieve procedures kent. De door ons geïnterviewde ondernemers ervaren dat de 

Nederlandse overheid geen extra barrières opwerpt als het gaat om productveiligheid. De 

EU wetgeving wordt in hun beleving veelal 1:1 getransponeerd in nationale wetgeving.68 

Alleen bij wijzigingen in de EU wetgeving, zoals nu aan de hand is bij de herziening van de 

Medical Device Directive kan Nederland als een van de lidstaten – al dan niet afgestemd 

met de industrie - invloed uitoefenen. In die herziening wordt (ook door Nederland) 

bijvoorbeeld gepleit voor één Europese database voor meldingen van bijwerkingen van 

medische hulpmiddelen. Dit is in lijn met het beginsel “approved once, accepted 

everywhere”. Maar veel lidstaten (inclusief nieuwe toetreders) streven nu naar eigen 

                                                                                                                                       

daarden zijn) toch een link gemaakt met deze normen als middel om in de wet gevraagde essentiële 

eisen te voldoen. Normen kunnen mondiaal (ISO, International Organization for Standardization), 

Europees (EN, Europese norm afkomstig van CEN, CENELEC en ETSI) of national niveau (voor 

Nederland NEN, Nederlandse norm) worden bepaald, maar er worden over en weer normen van 

elkaar overgenomen wat leidt tot ingewikkelde afkortingen. Enkele relevante normen voor medische 

hulpmiddelen zijn EN-IEC 60601 voor medische elektrische toestellen (diverse delen), EN-ISO 

14971:2012 voort toepassing van risicomanagement voor medische hulpmiddelen en EN-ISO 

13485:2012 voor kwaliteitsmanagementsystemen welke bijvoorbeeld van belang zijn voor generieke 

maakbedrijven die medische hulpmiddelen willen produceren. 

67 Overigens bestaat er maatschappelijke onrust over de metaal-op-metaal heupimplantaat en heeft 

de IGZ hierover gerapporteerd, zie oa  IGZ (2014), Jaarbeeld 2013, p. 7. 

68 Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in te houden dat Nederland lastenluw implementeert.  
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nationale databases. Een tweede voorbeeld waar vooral de industrie tegen te hoop loopt 

betreft het voorstel om de meldingsplicht bij (bijna-) incidenten niet alleen betrekking te 

laten hebben op de “serious events”, maar op “all events”. Dit zijn slechts twee van de 

wijzigingen waarover discussie bestaat, andere aspecten waar discussie over is zijn 

bijvoorbeeld gebruik van gevaarlijke chemische stoffen in medical devices, gebruik van 

geharmoniseerde standaarden (en uitzonderingen daarop), rol van Notified Bodies en de 

mate waarin high risk devices een aparte, extra beoordeling moeten krijgen, wel of niet 

instellen van een Medical Device Advisory Committee (waarin de industrie vertegenwoor-

digd is) en de vraag in hoeverre wat betreft medische bewijsvoering de MedTech al dan 

niet moet opschuiven naar het model van de geneesmiddelen industrie. 69  De vraag is 

echter in hoeverre de verschillende voorstellen voor amendementen die momenteel 

circuleren daadwerkelijk zullen worden omgezet in wetgeving.  

Voor de landen buiten Europa geldt dat je met een CE markering als MedTech onderneming 

voor 60-70% de certificering al binnen hebt en CE dus feitelijk wel een must is. In Canada 

is het bijvoorbeeld slechts een kwestie van weken voordat het medisch hulpmiddel van een 

fabrikant is goedgekeurd indien de fabrikant de CE markering kan laten zien. Ook in China 

is CE impliciet een vereiste. Het is veel lastiger goedkeuring te krijgen om een product in 

Amerika te mogen verkopen (goedkeuring via de FDA) dan goedkeuring voor Europese 

distributie. De goedkeuring van medische hulpmiddelen door de FDA vond over de periode 

2000-2011 gemiddeld 43 maanden na goedkeuring in Europa plaats (mediaan 35 

maanden). Deze verschillen in goedkeuringsmomenten zijn daarbij in de loop der jaren 

toegenomen. Allereerst duurt de daadwerkelijke review door FDA gemiddeld langer dan de 

goedkeuring door een NB. Daarnaast wordt de vertraging veroorzaakt doordat er meer tijd 

nodig is voordat producenten het hulpmiddel kan laten reviewen (pre-FDA review period). 

Voordat de FDA het hulpmiddel gaat reviewen (PMA approval), is er een pre-IDE 

(Investigation Device Exemption) proces waar de FDA de fabrikant goedkeuring geeft voor 

het uitvoeren van bijv. klinische studies. Buiten dat dit pre-IDE proces voor de fabrikant 

complex is, stelt de FDA bij de daadwerkelijke review soms aanvullende eisen. Hierdoor 

gaat het hele goedkeuringsproces gepaard met onzekerheden voor de ondernemer, met 

zowel vertraging als extra kosten tot gevolg. 70 Ook is men beducht voor de vergaande 

bevoegdheden van de FDA om bij problemen met medische hulpmiddelen het productie-

proces van de fabrikant tijdelijk stil gelegd kan worden. Vooral de grotere en/of meer 

ervaren ondernemingen richten hun administratie en productieproces al zodanig in dat aan 

de eisen van de FDA voldaan kan worden of conformeren zich vanaf de start aan het 

zwaarste regime (FDA-regime) om te voorkomen dat ze bij toetreding tot de Amerikaanse 

markt zaken opnieuw moeten doen.  

“Binnen Europa is het vrij gemakkelijk om je product op de buitenlandse markt te 

introduceren. Af en toe zijn de Europese regels anders geïmplementeerd en moeten er 

enkele hobbels genomen worden, maar in principe zijn er geen heftige barrières binnen de 

EU. Buiten Europa is het een stuk lastiger om je product te introduceren. Zo ben je voor 

toetreding op de Amerikaanse markt al snel 150.000 euro kwijt, voordat je je benodigde 

papieren hebt (FDA).” [interview sectorscan] 

 

                                                

69 Zie bijvoorbeeld COCIR (2014), COCIR High Level contribution to the proposal for Medical Device 

Regulation. Revision of Directive 93/42/EEC on Medical Devices, 21 maart 2014. 

70 BCG (2012) Regulation and Acces to Innovative Medical Technologies. A comparison of the FDA and 

EU Approval Processes and their Impact on Patients and Industry. 
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Andersom melden gesprekspartners dat Amerikaanse MedTech bedrijven naar Europa 

komen om hier nieuwe producten te lanceren. Europeanen hebben dus in zekere zin baat 

bij het innovatieve vermogen van de VS. Europese gebruikers/patiënten hebben eerder 

toegang tot nieuwe technologie/behandelingen dan Amerikaanse gebruikers/patiënten. Bij 

de business-to-consumer markt is er volgens diverse interviewpartners nog veel meer 

sprake van nationale regelingen. Zorgsystemen zijn nog sterk nationaal ingericht. Niet 

alleen zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld VS, Japan en de EU, ook binnen de EU zijn de 

verschillen tussen lidstaten nog steeds groot. Dat maakt het lastiger de up front 

investeringen in innovatie terug te verdienen. Dit geldt niet zozeer voor de inventiefase, 

maar vooral voor toelating tot de markt. Binnen Europa worden de MedTech ondernemers 

geconfronteerd met vooral verschillen in vergoedingen systematiek, wat sommige 

ondernemers noodzaakt om per land de verkoop (verschillend) in te richten. Nederland 

heeft in Europees vergelijk geen eenvoudige vergoedingen systematiek. 

Onze gesprekspartners geven aan dat het verkrijgen van CE-markering een aanzienlijke en 

soms ook complexe en tijdrovende klus is die het zeker voor nieuwkomers lastiger maakt 

de markt voor medische hulpmiddelen te betreden.71 Tegelijkertijd zien de ondernemers de 

noodzaak ervan in omdat het uiteindelijk om product en uiteindelijk patiëntveiligheid gaat. 

Eenmaal verkregen geeft de CE markering ook de mogelijkheid om het product binnen de 

gehele EU op de markt te brengen. Het is derhalve cruciaal dat vooral startende 

ondernemers in een vroegtijdig stadium duidelijk hebben aan welke normen ze in de 

praktijk moeten voldoen en hoe ze daar al in de ontwerpfase rekening mee kunnen 

houden. Naast de industrie zelf, kan de overheid hier een voorlichtende rol spelen. 

Belangrijk hierbij is dat de wordt voorkomen dat certificering moeilijk te interpreteren is of 

wet- en regelgeving tegenstrijdigheden bevat. We geven hiervan onderstaand een aantal 

voorbeelden, waarvan enkelen in de vorm van quotes ontleend aan de interviews:  

 “De nieuwe ISO 14971 is lastig te interpreteren. De kwaliteitsmanager en pro-

ductmanager zijn verantwoordelijk voor het op orde hebben van de technische 

documentatie. Door de nieuwe ISO-richtlijnen, ingegaan vanaf 2012, zijn alle pro-

cedures nagelopen om te kijken of ze nog steeds voldeden aan de voorschriften. 

Hier is meerdere dagen in gaan zitten, waaruit volgde dat onze onderneming waar-

schijnlijk alles op orde heeft. Doordat het lastig te interpreteren blijft, is het voor 

onze onderneming wel onzeker of we nu aan alle voorwaarden voldoen.” 

 “Een wijziging in de normen kunnen resulteren in hoge kosten. Bijvoorbeeld de 

nieuwe ISO 60601. Door deze wijziging moesten de apparaten van onze onderne-

ming een nieuwe voeding hebben. Uiteindelijk zorgde dit voor extra kosten van 

15.000 euro, terwijl het apparaat er in feite niet door veranderde. Het is even vei-

lig, maar voldoet nu aan de nieuwe definities.” 

 Een voorbeeld van regelgeving die zijn doel voorbij schiet of te strikt lijkt, komt uit 

de inzet van domotica voor (zwaar) gehandicapte patiënten. “In de robotica wordt 

geëist dat er een dodemansfunctie is, waarmee het apparaat in geval van nood 

eenvoudig uitgeschakeld kan worden. Maar de gebruikers van onze producten zijn 

dermate gehandicapt, dat zij veelal geen dodemansknop in kunnen drukken. Dus 

hoewel de klant zeker gebaat is bij domotica is het niet toegestaan dergelijke pro-

ducten op de markt te brengen. Dit terwijl klanten het maar al te graag willen (ook 

                                                

71 Overigens zijn er verschillende strategieën om de certificeren te bespoedigen. Een eerste strategie is 

om dossiers excellent voor te bereiden in de hoop weinig vragen te krijgen. Dan kost de voorberei-

ding veel tijd en verloopt het traject sneller. Er kan ook worden gekozen voor een voldoende niveau 

van het dossier en gedurende het traject nog een aantal gevraagde aanvullingen te verstrekken. De 

behandeling van het dossier duurt dan wat langer, maar de voorbereiding is veel sneller.  
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zonder dodemansknop). Met andere woorden, de patiënt maakt wel een kosten-

baten afweging maar de overheid doet dat niet – de regels worden altijd strikt ge-

hanteerd – ook als de kosten heel hoog zijn. Het heeft veel tijd nodig voordat de 

overheid dergelijke knelpunten inziet en daar verandering in brengt.” 

 Bij complex samengestelde producten waarbij diverse medische hulpmiddelen 

worden gecombineerd in een systeem (bijvoorbeeld een rolstoel in combinatie met 

andere medische hulpmiddelen) is het onduidelijke hoe het met de certificering zit. 

De individuele hulpmiddelen zijn wel gecertificeerd, maar het systeem als geheel 

niet. Dit kan uiteraard ook leiden tot problemen bij vergoeding aangezien een eis 

veelal is dat producten (hier gecombineerd in een systeem) CE markering heb-

ben.72 

 In tegenstelling tot geneesmiddelen die veelal uitgesloten (exempted) zijn van tal 

van vormen van regelgeving (juist omdat ze een strikt eigen regulatory regime 

kennen) hebben fabrikanten van medische hulpmiddelen te maken met meerdere 

regulatory regimes die elkaar overlappen en soms tegenspreken. Zeker producen-

ten van complexere medische hulpmiddelen hebben te maken met tal van 

richtlijnen die niet in lijn zijn met de MDD.73 Op milieu gebied zijn bijvoorbeeld 

genoemd de nieuwe RoHS richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) die nieu-

we eisen stelt aan bijvoorbeeld labelling, de WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment) richtlijn die export en import van gebruikte medische hulpmiddelen 

beperkt en de REACH (Registration Evaluation Authorisation and Restriction of 

Chemicals) die het gebruik van chemische producten in medische hulpmiddelen 

beperkt maar ook een constante informatiestroom in de waardeketen richting toe-

leveranciers en afnemers vergt. Ook op andere terreinen bestaat is sprake van 

overlappende of elkaar tegensprekende richtlijnen of wetgeving. Voorbeelden zijn 

de EMF (Electro Magnetic Fields) richtlijnen, de Basic Safety Standards Richtlijn 

(van EURATOM) en de CPSR (Consumer Product Safety Regulation) verordening74 

wetgeving. Ook andere CE markering eisen die voortkomen uit richtlijnen die ont-

staan in andere domeinen (radio apparatuur, niet geautomatiseerde 

weeginstrumenten, pressure equipment etc.) vertonen overlap of spreken elkaar 

nog tegen. Deze stapeling van eisen uit uiteenlopende domeinen voor complexe 

medische hulpmiddelen is uitermate lastig voor de producenten ervan.  

 

Het functioneren van Notified Bodies belemmert innovaties (Ad 2) 

Naast het knelpunt van de complexe en tijdrovende certificering wordt de rol van de 

Notified Bodies (NBs) benoemd als belemmerend voor innovatie. Ontwikkelaars en 

fabrikanten van medische apparatuur en hulpmiddelen zijn met uitzondering van Klasse I 

producten aangewezen op NBs voor conformiteitsbepaling CE markering en dus voor 

                                                

72 Overigens lijkt de wetgeving op dit punt helder. In artikel 12 van de MDD en artkel 10 van het 

Besluit medische hulpmiddelen staat kort samengevat dat wanneer samenstellende delen van een 

systeem of behandelingspakket allen EG markering kennen en intended use niet verandert dat de 

fabricant met een verklaring kan volstaan. Wanneer intended use verandert of het system medische 

hulpmiddelen bevat die geen EG markering kennen, dan moet het system of behandelingspakket 

worden aangemerkt als een op zichzelf staand medisch hulpmiddel. 

73 De hier genoemde voorbeelden zijn ontleend aan een presentatie van de COCIR EU Regulatory 

Affiars Focus Group op de COCIR Annual General Assembly (15/04.2014) getiteld: Industry View: 

Visions and Challenges for the Future.  

74 Overigens wordt over deze verordening en dus over de reikwijdte ervan nog onderhandeld, zie: 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/psmsp/docs/psmsp-act_en.pdf 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/psmsp/docs/psmsp-act_en.pdf
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verkrijgen van CE markering. Artikel 16 uit de MDD en artikel 11 in het Besluit medische 

hulpmiddelen regelt de aanwijzing van de NB door de Minister van VWS alsmede de relatie 

tussen NB, bevoegde autoriteit (Nederland de inspectie) en de fabrikanten van medische 

hulpmiddelen. De Minister kan ook voorschriften verbinden aan de aanwijzing en heeft zo 

enige invloed op opereren van de door haar aangewezen NBs (maar zal deze niet te veel 

uit de pas willen laten lopen met wijze van functioneren van de andere, in andere EU-

landen aangewezen NBs). 

Drie elementen in het werken met NBs worden als lastig ervaren door onze respondenten: 

1. Theoretisch is er een vrije keus voor een NB binnen de EU, maar in de praktijk zal 

een NB in Nederland actief de voorkeur hebben. Door verschillen tussen de NBs in 

Europa ontstaan er concurrentieverschillen. 

2. Niet elke NB beschikt over de juiste expertise voor de beoordeling van het specifie-

ke hulpmiddel, waardoor vertraging in het beoordelingsproces kan optreden. 

3. NBs hebben binnen de regelgeving een grote mate van vrijheid en kunnen vanuit 

hun specifieke positie hierin eigenstandig keuzes maken. De relatie met de onder-

nemers is niet gelijkwaardig waardoor overleg niet altijd evenwichtig is.  

Hoewel men vrij is te kiezen voor een NB binnen de EU kiezen velen de enige door de 

Nederlandse overheid aangewezen NB, te weten Dekra (v.h. KEMA), onderdeel van het 

sterk internationaal opererende en van oorsprong Duitse Dekra. Dekra is bekend bij 

bijvoorbeeld de FDA en, is voor Nederlandse ontwikkelaars en fabrikanten ‘in de buurt’ wat 

gemakkelijk is als er bijvoorbeeld tussentijds aanpassingen aan het product worden 

gedaan. Overigens zijn er ook andere NBs in Nederland actief die in hun land van 

oorsprong zijn aangewezen, bijvoorbeeld TUV. Hoewel het mogelijk is om te ‘shoppen’ 75 

en bijvoorbeeld een goedkopere NB uit Oost-Europa te gebruiken, zit men toch vaak vast 

aan een NB in de regio. Daarbij geldt ook dat veranderen van NB veel impact kan hebben. 

“Als je van NB verandert, krijgt de FDA argwaan en moet je goed uitleggen waarom dat 

is.” In theorie zouden alle NBs gelijk moeten zijn. Volgens verschillende van onze 

gesprekspartners is dat niet het geval en zijn beoordelingen door sommige NBs minder 

betrouwbaar, bijvoorbeeld omdat de ontwerpkennis minder is. Dat kan tot oneerlijke 

concurrentie tussen fabrikanten van medische hulpmiddelen leiden.  

In een aantal gevallen maken gesprekspartners melding van in hun ogen onnodige 

vertragingen in de conformiteitsbeoordeling door de NB die zij deels wijten aan 

onvoldoende kennis van de sector van de medische hulpmiddelen aan de kant van de NB. 

In de woorden van een van de gesprekspartners: “Experts van NBs zijn anoniem, en er kan 

geen overleg mee plaatsvinden indien dingen verduidelijkt moeten worden. Echter, de NBs 

hebben vaak niet de kennis in huis om producten te beoordelen. Als iemand die verstand 

heeft van pillen een medisch hulpmiddel moet goedkeuren, kijkt hij/zij met een totaal 

andere bril naar het product. En moeten er bijv. opeens dubbel blind testen gedaan 

worden, want ‘dat is normaal in deze sector’. Als bedrijf kan je op deze onverwachte 

procedures niet inspelen. En omdat dit probleem pas ontstaat aan het einde van het 

traject, komen er onverwacht veel extra kosten bij. Normaal kan een product binnen 1,5 

jaar op de markt komen, maar dit levert soms extra vertragingen op van 1 jaar.” Een 

andere ondernemer verwoordde het als volgt: “In de eindfase van de ontwikkeling van het 

product werd het pas duidelijk welke gegevens wij aan de NB moesten opleveren. Hierdoor 

                                                

75  Notified Bodies maken wel onderscheid in het werken voor grote bedrijven (grote klanten) en 

kleinere bedrijven. Grote Notified Bodies zullen ook gemakkelijker met grote bedrijven werken. 

Soms loont het daarom volgens interviewpartners om slim te kiezen bij keuze NB. Er bestaat soms 

ook een mogelijkheid van een versnelde behandeling tegen een hoger tarief. 
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moest een groot deel van het proces ‘opnieuw’ gedaan worden. Als deze informatie aan het 

begin van het traject inzichtelijk was, had dat veel tijd gescheeld. Er is een gebrek aan 

(proactieve) houding.” Andere gesprekspartners erkennen dat NBs geen expert kunnen zijn 

en geven aan dat er niet alleen een keuze gemaakt kan worden voor de meest geschikte 

NB, maar dat het vervolgens ook de kunst is om de reviewer te overtuigen door de 

dossiers op de juiste manier te presenteren. Is een NB onredelijk, dan kan er altijd naar 

aan andere worden overgestapt.  

Wij merken op dat de aangemelde instanties weliswaar aan minimumcriteria moeten 

voldoen (zie bijlage 11 uit de MDD), maar dat de aangemelde instanties of NBs – blijkend 

uit bijlage II-VI van dezelfde MDD – een relatief grote mate van vrijheid hebben om door 

de NB nodig geachte inspecties uit te voeren of relevante informatie op te vragen bij de 

fabrikanten. De MDD (artikel 16, lid 4) geeft weliswaar aan dat de aangemelde instantie en 

de fabrikant in onderlinge overeenstemming termijnen bepalen voor beoordelings- en 

keuringsverrichtingen, maar het is de vraag in hoeverre van een gezonde relatie sprake 

kan zijn. Bij klachten van fabrikanten van medische hulpmiddelen over de regeldruk die 

voortkomt uit opereren van NBs (bijvoorbeeld ten aanzien van gehanteerd termijnen) kan 

de overheid overwegen in overleg te treden met de door haar aangemelde instanties (maar 

niet met de overige door andere nationale overheden aangemelde instanties die op de 

Nederlandse markt mogen opereren). Dit is echter precair omdat het toezicht op naleving 

van de richtlijn/besluit is uitbesteed aan een private partij en een overheid de aangemelde 

instantie niet voor de voeten zal willen lopen. Ook het aanwijzen van meer instanties die 

conformiteitsbeoordelingen kunnen uitvoeren is wellicht een lastige route omdat dit wellicht 

leidt tot een vorm van concurrentie waarbij NBs juist vanwege die concurrentie in de 

verleiding kunnen komen om minder streng de conformiteitsbeoordelingen uit te voeren 

wat wellicht vanuit gezondheids- en veiligheidsoogpunt niet wenselijk is. 

Overigens zijn er door verschillende gesprekspartners wel vraagtekens gezet bij de 

verhouding tussen NB en de fabrikanten van medische apparatuur/hulpmiddelen. De NB 

wordt gefinancierd door de bedrijven die ook het certificaat willen hebben (vgl. 

accountantscontrole). De NB is voor zijn omzet afhankelijk van de bedrijven, het bedrijf is 

afhankelijk van de NB en tegelijkertijd is er een tendens naar strengere regelgeving c.q. 

strengere handhaving van bestaande wet- en regelgeving (zie onderstaand). Dit maakt dat 

de NBs functioneren in een min of meer gegarandeerde markt waarbij ze zelf de intensiteit 

van de beoordelingen, inspecties en gevraagde informatie kunnen vaststellen. 

 

Balans tussen risk en benefits slaat steeds verder door naar risks76 (Ad 3) 

Er is sprake van een permanente trade off op de markt van medische hulmiddelen tussen 

enerzijds afdwingen dat producten veilig zijn en anderzijds ruimte bieden aan innovatieve 

medische hulpmiddelen die de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren of de 

gezondheidszorg efficiënter maken. Nagenoeg alle gesprekspartners wijzen op de huidige 

trend om huidige regelgeving strenger te maken op basis van incidenten in het recente 

verleden. Hierbij verwijst men in de regel naar de affaire met de PIP-implantaten, een 

affaire die overigens niet te wijten is aan gebrekkige wet- en regelgeving, maar aan 

                                                

76 Overigens speelt in dit verband naast certificering ook een verzekeringsissue. Vooral voor startende 

ondernemers is het lastig om de juiste verzekeringen te krijgen en in het bijzonder productaanspra-

kelijkheidsverzekering. Wel kun je je aansluiten bij brancheorganisaties, waarmee je onder een 

collectief valt waarmee je verzekerd bent voor product- en persoonsaansprakelijkheid. Vanwege de 

grote schadeclaims die in Amerika geëist worden indien er onverhoopt iets fout gaat, is de 

verzekering extra hoog indien producten ook naar Amerika geëxporteerd worden. 
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frauduleus handelen van de fabrikant die na certificering andere materialen heeft gebruikt 

in het eindproduct (en dus vragen zou moeten oproepen over handhaving, eerder dan op 

de ‘strengheid’ van bestaande wet- en regelgeving). Respondenten geven aan dat 

strengere handhaving eerder dan strengere regels de oplossing zijn voor het voorkomen 

van dergelijke affaires.77 Overigens geven gesprekspartners al aan dat ook NBs zelf alerter 

zijn geworden en de regels strenger lijken toe te passen (meer informatie en bewijs 

vragen, meer inspecties), niet in de laatste plaats om elke vorm van aansprakelijkheid te 

voorkomen78 De meer fundamentele vraag is of het relatief ondoorzichtige systeem van 

70-80 merendeel private NBs in de EU die een rol spelen bij uitvoering en handhaving van 

de wet- en regelgeving op het gebied van medische hulpmiddelen niet het eigenlijke 

probleem is en overheden zichzelf te veel op afstand hebben geplaatst.79 Naar aanleiding 

van het PIP-schandaal hebben de Europese Commissie en de lidstaten in 2012 het 

zogenaamde PIP Joint Action Plan opgesteld. Het actieplan is erop gericht om op basis van 

de bestaande wetgeving functioneren van NBs, market surveillance, coördinatie op gebied 

van waakzaamheid (vigilance) en ten slotte communicatie en transparantie te verbeteren. 

In een recent persbericht 80  geeft de Europese commissie onder andere aan dat NBs 

opnieuw beoordeeld zijn (kwalificaties en scope van hun activiteiten), dat er vrijwillige joint 

audits zijn uitgevoerd en dat de NBs is aanbevolen onaangekondigde inspectiebezoeken 

van producenten uit te voeren. Er is volgens zelfde persbericht nog werk aan de winkel als 

het gaat om onder andere de organisatie van die onaangekondigde inspecties en een beter 

begrip van en onderlinge afstemming op gebied van market surveillance en market 

surveillance data. Het persbericht geeft echter ook aan (de Europese Commissie althans) 

dat er nog een aantal zaken onopgelost zijn die middels de lopende herziening van de MDD 

zou moeten worden opgelost. Genoemd worden: 

 “the scope of the legislation, 

 the governance of the system and its transparency, 
 certain obligations of notified bodies, in particular in relation to mandatory 

unannounced audits, 
 clinical evaluation, 
 the risk classification of devices and the safety and performance requirements, 
 the obligations of economic operators, 

 the reporting of incidents by users and patients to the Competent Authorities, 
 certain aspects relating to vigilance system and market surveillance, 
 the role and the functioning of the database Eudamed and the access of notified 

bodies to Eudamed, and 
 the traceability of devices.”  

                                                

77 In tegenstelling in paragraaf 2.4 genoemde EIM onderzoek (dat niet specifiek betrekking had op de 

MedTech sector) lijken ondernemers in de MedTech minder moeite te hebben met strikte controles 

en toezicht. Dit neemt niet weg dat zij aanmerkingen hebben over de wijze waarop toezicht en 

controles worden uitgevoerd. 

78 Ook al is sprake van fraude van de producent, de NB die de PIP implantaten heeft gecertificeerd is 

ook vervolgd en daarmee neemt ook de druk op NBs toe. 

79  Zie ook het kritische artikel van Reuters (http://www.reuters.com/article/2012/02/03/us-breast-

implants-regulation-idUSTRE8120IK20120203) waarin - als het gaat om het Europese model met 

NBs - John Brennan (directeur Regulatory and technical affairs van Eucomed) wordt aangehaald. Hij 

geeft aan dat het system van NBs wordt gedwongen//tegengewerkt (constrained) door "an excessive 

level of confidentiality, a lack of effective central coordination and the perceived lack of clinical data 

and involvement of authorities."  

80  Restoring confidence in medical devices. Action Plan after the PIP scandal tightened control in 

Europe, Press release European Commission , IP/14/699, 20/06/2014. Het originele actieplan is te 

vinden op: http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/pip-action-

plan/index_en.htm.  

http://www.reuters.com/article/2012/02/03/us-breast-implants-regulation-idUSTRE8120IK20120203
http://www.reuters.com/article/2012/02/03/us-breast-implants-regulation-idUSTRE8120IK20120203
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Hoewel verandering van wet- en regelgeving niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot een 

verhoging van de regeldruk, lijkt bovenstaande lijst van aandachtspunten vooral te wijzen 

op een verzwaring van de wet- en regelgeving als het gaat om het op de markt brengen 

van medische hulpmiddelen.  

Ook volgens gesprekspartners bestaat de tendens in Europa (Europese Commissie en 

Europees Parlement) om op te schalen naar het Amerikaanse niveau. De FDA is strenger 

dan de Europese wet- en regelgeving. Dit blijkt ook uit een rapport dat FDA in 2012 

publiceerde. 81 Hierin is een overzicht opgenomen van twaalf medische hulpmiddelen die 

niet tot de Amerikaanse markt zijn toegelaten maar wel tot de Europese markt.  

Dit leidt er mogelijk toe dat in Amerika de innovatie achter loopt bij Europa. Vernieuwende 

producten zijn in Amerika moeilijker op de markt te brengen, wat in sommige cases ook 

terecht is gebleken. Bedrijven kiezen ervoor om dan te starten in Europa en in Amerika 

met de oude generaties producten te blijven werken. Er loopt thans een Europees traject 

om de Medical Device Directive 93/42 te wijzigen. In 2012 heeft de Europese Commissie 

een voorstel ingediend, dat de regelgeving voor markttoelating van medische hulpmiddelen 

aanscherpt. Het Europese Parlement heeft zich al uitgesproken voor nog strengere regels. 

De Europese Raad (waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd) is nog bezig om het voorstel 

van de Europese Commissie te bespreken. De algemene verwachting is, dat als de nieuwe 

regelgeving klaar is (waarschijnlijk eind 2015), deze behoorlijk wat extra verplichtingen zal 

opleggen aan fabrikanten, Notified Bodies en overheden. 

Diverse gesprekspartners plaatsen vraagtekens bij de trend naar strengere wet- en 

regelgeving. “Complicaties met producten die al op de markt zijn leidt ook tot het 

aanscherpen van regels. Het is heel goed mogelijk dat er geen onvolkomenheden worden 

gevonden in een klinische studie met 100 proefpersonen, maar dat 10 jaar later en 10.000 

patiënten verder er toch onvoorziene bijwerkingen of complicaties optreden. In plaats van 

verheugd te reageren dat het kwaliteitssysteem heeft gewerkt en dit wordt ontdekt en er 

bijgestuurd kan worden, is er een tendens om de regels te verscherpen en alles op 

voorhand te willen uitsluiten”. De strengere regelgeving leidt ook tot hogere kosten voor 

ondernemingen. “Men wordt steeds strenger. De risk-benefit analysis slaat te ver door naar 

de risk. Dit heeft hogere kosten tot gevolg, omdat je steeds meer moet bewijzen. Terwijl er 

voor dat bewijzen geen geld is. Wat voorheen 1 maand kostte, kost nu gemakkelijk 3 tot 4 

maanden.” Een andere ondernemer geeft aan: “De hoeveelheid papieren die aangeleverd 

moeten worden bij de NB blijft maar groeien. Als klein bedrijf is dat bijna onmogelijk om te 

realiseren. De kosten zijn nu ongeveer 40k€ per jaar. Vijf jaar geleden was dat nog maar 

de helft (20-25k€).” Het streven naar meer veiligheid brengt overigens ook met zich mee 

dat daarmee patiënten (veel) later toegang krijgen tot de nieuwste technologie/ betere 

zorgoplossingen. 

Wat zich hier naar ons idee wreekt is dat enerzijds NBs tamelijk vrij zijn in de manier 

waarop ze hun opdracht invullen en anderzijds (terecht of onterecht) kritisch bejegend 

worden naar aanleiding van het eerder genoemde PIP-schandaal. Er is momenteel een (te) 

groot grijs gebied waar interpretatie door NBs mogelijk is. In een reflex grijpen 

beleidsmakers naar zwaardere wet- en regelgeving daar waar wellicht het meeste behoefte 

is aan duidelijke wet- en regelgeving. 

                                                

81  Bron: Unsafe and ineffective devices approved in the EU that were not approved in the US 

[document op het internet]. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Via: 

http://www.elsevierbi.com/~/media/Supporting%20Documents/The%20Gray%20Sheet/38/20/FDA_

EU_Devices_Report.pdf. 
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De lange adem van een nieuwe longfunctie meter  

Een nieuwe medische technologie biedt vaak voordelen en bestrijdt voormalige risico’s, 

maar vergt ook een lange doorlooptijd. We illustreren dit aan de hand van de marktintro-

ductie van een nieuwe longfunctie meter. Dit is een handzaam apparaat dat wordt 

gebruikt om tijdens normale ademhaling onder andere de luchtwegweerstand te 

berekenen. Dit heeft vooral meerwaarde bij baby’s en peuters omdat zij niet actief aan 

een meting mee kunnen werken. Voorheen waren daar grote proefopstellingen voor nodig. 

Huisartsen konden zich deze niet veroorloven en deden bij gebrek aan meetapparatuur 

geen longmetingen bij baby’s en peuters. Om niet het risico te lopen dat ze in hun 

diagnose aandoeningen over het hoofd zien, gebruiken de meeste huisartsen ruime 

veiligheidsmarges. Er wordt bij jonge kinderen in 50% van de gevallen medicatie 

voorgeschreven, terwijl het in bijna 100% van de gevallen een virus betreft waar geen 

medicijn tegen helpt. Het merendeel van de voorgeschreven medicatie is astmamedicatie.  

Het gevolg daarvan is dat er veel astmamedicatie en antibiotica wordt voorgeschreven 

aan patiëntjes waar dat niet nodig is. Deze praktijk leidt niet alleen tot een verspilling van 

medicijnen (en dus van geld) maar leidt ook tot een hogere resistentie tegen antibiotica 

voor de populatie als geheel. Door de nieuwe longfunctiemeter te gebruiken kan de 

longfunctie worden gemeten en kan de kans worden vergroot om een juiste diagnose te 

stellen en de bijbehorende goede medicatie voor te schrijven. Op maatschappelijk niveau 

leidt dit tot minder onnodig medicijngebruik. Huisartsen zijn soms echter huiverig om de 

nieuwe longfunctiemeter te gaan gebruiken. Met andere woorden, de voordelen zijn hier 

vooral op maatschappelijk niveau maar niet meteen merkbaar voor de individuele patiënt 

en/of behandelaar (huisarts).  

De veiligheid van het principe van de nieuwe longfunctiemeter is allang aangetoond door 

middel van een grote traditionele opstelling en het apparaat heeft alle benodigde 

medische goedkeuringen. Voor de medische goedkeuring zijn er dus geen grote clinical 

trials nodig. Voor de marktintroductie van het apparaat zijn ze echter onmisbaar om 

artsen en ziekenhuizen te overtuigen van de toegevoegde waarde van het apparaat. De 

marktintroductie van medische apparaten gaat daardoor vaak niet alleen relatief 

langzaam, maar vereist ook aanzienlijke investeringen in marketing. Het is vaak een 

risicovol en lang traject, waarbij de baten pas na lange tijd (een break-even tijd van 5-10 

jaar is geen uitzondering) komen. De introductie gaat meestal aanvankelijk heel 

langzaam. maar als een technologie zich eenmaal heeft bewezen, kan de adoptie heel snel 

gaan. 

(case ontleend aan interview met Pontes Medical / Medische technologie UMC Utrecht)  

 

Onze gesprekspartners percipiëren dat NBs en beleidsmakers strenger worden. We noemen 

in dit verband drie signalen: 

1. De oprichting van Special Notified Bodies. Dit is een voorstel van het Europees 

Parlement. Bij de naleving van de standaarden is de huidige beleidsfilosofie dat de 

overheid de controle delegeert aan de NBs. Na de recente incidenten is men voor-

nemens om de MDD aan te passen en een soort extra laag van Special NBs te 

creëren. Voor hoog-risico producten is een certificaat van een ‘Special Notified Bo-

dy’ verplicht. Verder heeft het Europees Parlement nog een extra gremium, het 

zgn. Assessment Committee for Medical Devices bij het European Medicines Agency 

in Londen, voorgesteld, die het werk van de Special Notified Bodies nog eens extra 

moet controleren. Dit wordt door de meerderheid van de respondenten uit de in-

terviews als overdreven controle beschouwd: “Men slaat door. …….Men is bezig een 
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special notified body op te zetten. Maar als een product langs een special notified 

body moet, dan blijft het bestaande traject wel intact. Oftewel, eerst langs een 

‘gewone’ notified body en daarna langs de special notified body. Dit zijn onnodig 

dubbele lasten.”  

 

2. Naast aangekondigde (veelal jaarlijkse audits met om de 3 jaar een uitgebreider 

audit waarin men nagaat of alle procedures op orde zijn) mogen NBs nu ook on-

aangekondigde controles uitvoeren (gaat vooral om ISO 13485). De eisen worden 

door de NBs met andere woorden verder aangescherpt en dit zorgt voor extra kos-

ten en onzekerheid bij de bedrijven. Het kan zijn dat de NB bij een fabrikant 

binnen komt vallen, terwijl de productfaciliteiten om dat moment gesloten zijn of 

niet geproduceerd wordt voor het betreffende bedrijf (veel MedTech bedrijven 

schakelen gecertificeerde maakbedrijven in voor de vervaardiging van soms kleine 

series van producten). Het is nog onduidelijk hoe de NBs hier mee om zullen gaan. 

 

3. Samenhangend met voorgaande punt, juist omdat veel MedTech bedrijven niet zelf 

produceren, maar dit uitbesteden aan gespecialiseerde maakbedrijven hebben NBs 

ook de mogelijkheid gekregen om toeleveranciers te auditen. Een gesprekspartner 

formuleerde het als volgt: “Voor een ‘licence to operate’ vindt er daarnaast jaarlijks 

een audit plaats en tevens elke drie jaar een audit die nog verder inzoomt op het 

bedrijfsproces. Dit om te kijken of alles in het bedrijf goed geregeld is (kwaliteits-

systeem op orde). Kosten hiervoor zijn circa 10.000 euro per jaar, maar het is 

logisch dat dit gebeurt. Lastig is dat ze nu ook steeds vaker bij de leveranciers 

willen kijken. Hierdoor is het niet meer mogelijk om met bijv. India of China samen 

te werken, omdat de kosten van de audit dan te hoog worden. Wij waren al vrij ver 

met het opzetten van een samenwerking met een buitenlandse partner voor pro-

ductie van onze producten. Nu de NB wellicht ook kan besluiten toeleveranciers te 

willen controleren wordt het een duur traject en is er vooralsnog van af gezien.” 

Uitbesteding wordt lastiger omdat ondernemers niet weten óf en hóe de NBs con-

troleren en dus kan dit aspect niet meegenomen worden in de kosten-

batenanalyse. 

Overigens zijn er ook enkele gesprekspartners die aangeven dat NBs weliswaar meer 

mogelijkheden krijgen om te controleren, maar dat dit ook een middel kan zijn om de 

“sterkere van de zwakkere broeders te scheiden. Als je als ontwikkelaar/producent je 

zaken goed op orde hebt, heb je ook niets te vrezen”. 

  

3.3 Regeldruk samenhangend met medische bewijsvoering82 

Uit onze gesprekken en ook de survey is gebleken dat de gevraagde medische bewijsvoe-

ring door een aanzienlijk deel van de geïnterviewde en geënquêteerde bedrijven als (te) 

belastend wordt ervaren. Bedrijven proberen de bewijslast te beperken en leggen zich 

daarom eerder toe op incrementele dan radicale innovaties, zodat (zoveel mogelijk) 

volstaan kan worden met bestaande bewijsvoering. Een aantal van de onderstaande quotes 

illustreert dit: 

                                                

82 Voor deze paragraaf hebben we – naast de literatuur en overige interviews – dankbaar gebruik 

gemaakt van het interview met Mevrouw Mirjam Bruggink, directeur van Clinical Trial Service, dat 

zich onder specialiseert in advisering en ondersteuning van actoren in de zorg, farmacie en MedTech 

bij het vormgeving van klinische validatie.  
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 “Voor goedkeuring is de “intended use” een belangrijke bepaling. Zolang je met 

een nieuw product bij het oude gebruik blijft, waarvan alle effecten al bekend zijn 

en zijn goedgekeurd, is de procedure goed te doen. Maar als er sprake is van een 

nieuw doel/gebruik wordt het een stuk ingewikkelder en bewerkelijker. Er moeten 

dan bijvoorbeeld weer nieuwe clinical trials komen. Bijkomend probleem is dat het 

regime voor medical trials is ontworpen voor medicijnen maar minder geschikt is 

voor MedTech. Zo is het praktisch moeilijk om double blind tests te doen omdat je 

in het geval van MedTech moeilijk met placebo’s kunt werken.” 

 “Voordat een product op de markt komt moet de toegevoegde waarde van het 

product bewezen worden. Dit is voor een bedrijf als het onze lastig, want de ‘N’ is 

vaak zeer laag en kosten hoog. Hoe ga je dan de ‘standaard’ testen doen (bijv. 

klinische studies), die voor ons bedrijf onhaalbaar zijn? Je moet de toegevoegde 

waarde van je product bewijzen, maar eigenlijk is er ook weinig ruimte om het te 

bewijzen.” 

 “Voor sommige producten moet je soms een vrij uitvoerige rapportage hebben 

terwijl het product zelf in wezen heel eenvoudig is De verhouding van administra-

tieve lasten en het te bereiken doel (met name veiligheid) staat niet altijd in 

verhouding.”83 

 “Om regeldruk te ‘omzeilen’ is het soms mogelijk om te verwijzen naar ‘oud’ 

bewijs. Bijvoorbeeld wanneer een patent van een partij verlopen is, en je past het 

zelf nu ook toe (eventueel in licht aangepaste vorm), kun je vaak verwijzen naar 

het bewijs wat voorheen is ingediend.”  

 “Onze R&D is nu vooral gericht op dezelfde producten, maar dan kleiner, compac-

ter, zuiniger etc. Dit heeft als voordeel dat het makkelijker is de bewijslast aan te 

leveren aan de notified body. Dit kan middels literatuur.” 

 “De bewijslasten van een nieuw product zijn enorm streng. Vooral met een lage ‘n’ 

is het lastig die bewijslast voor elkaar te krijgen. Maar met lage ‘n’ kan je wel be-

wijzen dat het product ‘even beroerd’ is als bestaande producten. Vandaar dat veel 

bedrijven inzetten op het verbeteren van bestaande producten, omdat dan het 

beoordelingstraject eenvoudiger is. Uiteraard remt dit het aantal radicale innova-

ties.” 

Kijken we naar de specifiekere resultaten van de survey als het gaat om de mate waarin 

diverse aspecten van medische bewijsvoering als regeldruk worden ervaren (figuur 8), dan 

scoort gebrek aan transparantie wederom het hoogst. Zoals eerder opgemerkt wordt dit 

vaak genoemd door ondernemers, maar is niet vastgesteld of dit door een daadwerkelijk 

gebrek aan transparantie komt of door ondernemers die zich onvoldoende oriënteren en 

informeren. Minstens zo opmerkelijk is dat als we kijken naar de intensiteit van de ervaren 

regeldruk de gevraagde klinische en niet-klinische testen hoog scoren evenals twee 

factoren (verkrijgen van toegang tot medische centra om testen uit te voeren en het 

gerelateerde opstellen van testprotocollen in overleg met ziekenhuizen). Dit suggereert dat 

er ruimte is om de samenwerking tussen ziekenhuizen en MedTech innovatoren te 

verbeteren. 

                                                

83  Dit is ook te lezen als kritiek op de systematiek waarmee de risicoklasse van een medisch 

hulpmiddel wordt bepaald. 



Dialogic innovatie ● interactie 52 

 

Figuur 8. Mate waarin MedTech ondernemingen aspecten van medische bewijsvoering als regeldruk 

ervaren (Bron: survey, N=47) 

Onderstaand gaan we in op twee majeure knelpunten ten aanzien van medische 

bewijsvoering, te weten: (1) gevraagde type medische bewijsvoering is voor een aantal 

medische hulpmiddelen te complex of onrealistisch en (2) de beperkte samenwerking 

tussen ziekenhuizen en innovatoren en kosten van klinische validatie vertragen klinische 

validatie. 

 

Gevraagde type medische bewijsvoering is voor een aantal medische hulpmidde-

len te complex of onrealistisch (Ad 1) 

Eisen die gesteld worden aan medische bewijsvoering verschillen, afhankelijk van 

risicoklasse. Volgens onze gesprekspartners kan in risicoklasse I eventueel worden 

volstaan met zelfcertificering en de “literatuurroute”. Dat laatste houdt in dat voor de 

medische claim verwezen kan worden naar bestaande medische studies die niet apart door 

de fabrikant zijn opgezet. Dit is vooral het geval voor me too producten, producten die al 

min of meer in gelijke vorm op de markt zijn. Echter, vanaf risicoklasse IIa is het 

essentieel dat je als producent je claim kunt staven (dat wat je zegt dat je product doet of 

kan ook daadwerkelijk kan). Dat kan door klinische validatie (= uitgebreid testen in/op 

patiënten/mensen) en door clinical trials waarbij al dan niet dubbelblind experimenten 

worden uitgevoerd om de performance van een medical device te testen. Belangrijk hierbij 

is te beseffen dat de medische bewijsvoering nog niets zegt over de medische werkzaam-

heid van een product. Het product hoeft met andere woorden niet aantoonbaar beter te 

zijn dan datgene wat al op de markt is. Wat problematisch is dat niet op voorhand duidelijk 

is voor wat voor producten (ook al zijn ze ingedeeld naar risicoklasse) welk type klinisch 

onderzoek vereist is en hoe groot bijvoorbeeld de ‘N’ in dergelijke studies moet zijn. De 

MDD en ook de aanpassing hierop uit 2007 is hierover algemeen en dat maakt dat de 

operationalisatie in belangrijke mate wordt gedaan door de NBs en dat vooral bedrijven 

onzeker zijn over de vorm en intensiteit van gevraagde medische bewijsvoering. 

Klinische studies en vooral de clinical trial zijn bewerkelijk en kostbaar en gebonden aan 

wet- en regelgeving. Een van onze gesprekspartners schetst een aantal typische 

activiteiten voor het opzetten en begeleiden van een clinical trial, te weten: opzetten van 

een verplicht onderzoeksprotocol, nagaan of aan alle randvoorwaarden is voldaan zoals 

aansprakelijkheids- en proefpersonenverzekering, opstellen van een Investigators Brochure 

(IB), aanleggen van een Investigational Medical Device Dossier (IMDD), Patient 

Information Sheet en Informed Consent Form, het indienen van het dossier voor 
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goedkeuring bij Medisch-Ethische Commissie (of CCMO voor zaken onderwerpen die 

centraal moeten worden getoetst) en het verkrijgen van toestemming door de competent 

authority (voor medische hulpmiddelen zonder CE markering is dat in Nederland de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg), toestemming van de hoofden van de afdeling waar 

het onderzoek zal plaatsvinden (onderzoekersverklaring) en toestemming van de RvB van 

elk participerend ziekenhuis (lokale toestemming/ haalbaarheidsverklaring). De procedures 

voor het opzetten en uitvoeren van clinical trails zou door de overheid kunnen worden 

verduidelijkt en waar mogelijk ingekort. Ook zouden de UMC’s en topklinische ziekenhuizen 

een duidelijker verantwoordelijkheid kunnen krijgen en meer proactief clinical trails kunnen 

aanbieden als service richting ontwikkelaars en fabrikanten van medische technologie 

kunnen aanbieden (waarbij ze ook zouden moeten ontzorgen richting vooral startende 

bedrijven). 

Overigens blijkt uit de Holland Health Tech studie uit 201384 dat die medische bewijsvoe-

ring (althans tot dusverre nog) lang niet altijd een klinische studie hoeft te zijn. Zo wordt 

gemeld dat voor de onderzochte starters (die toch nog maximaal 10 jaar oud mochten zijn) 

46% van de MedTech innovaties geen klinische studies benodigd waren voordat het 

product marktrijp was (p. 16). Voor 54% van de respondenten gold dat gemiddeld 3,3 

klinische studies benodigd waren voordat het product vermarkt kon worden (p. 16). Ook is 

in die studie geconstateerd dat voor reeds uitgevoerde klinische studies 10-50 patiënten 

nodig waren per studie. In de studie wordt de verwachting uitgesproken dat voor nieuwe 

klinische studies eerder tussen de 50 en 100 patiënten nodig zijn per klinische studie (p. 

16). 

 

Beperkte samenwerking tussen ziekenhuizen en innovatoren en kosten vertragen 

klinische validatie (Ad 2)  

Bedrijven geven ook aan dat het niet altijd even eenvoudig is toegang tot een populatie 

van patiënten te komen, zeker indien je niet gelieerd bent aan een UMC. Een aantal 

bedrijven onderhoudt relaties met individuele ziekenhuizen in Nederland en ook daarbuiten 

of hebben medewerkers in dienst die een beperkte aanstelling hebben in een Medisch 

Centrum. Artsen zijn om schillende manieren gemotiveerd. Wens tot innovatie en 

vooruitgang en hieraan gekoppeld mogelijkheid om te kunnen publiceren en daarnaast ook 

financiële motivatie (budget voor onderzoekscapaciteit of voor de maatschap). 

De kosten van vooral medical trials zijn aanzienlijk. Het gaat soms om langdurige studies 

(2-3 jaar per klinische test is niet ongewoon), met soms grote aantallen patiënten/mensen. 

Deze kosten komen ten laste van de ondernemers, hoewel ook de ziekenhuizen uiteindelijk 

baat hebben bij de innovaties, als deze op de markt zijn gebracht. Vooral jonge 

ondernemingen onderschatten de kosten van clinical trials en het komt voor dat als zij daar 

meer inzicht in krijgen, afzien van de medical trail (en dus veelal het hele innovatietraject). 

Ook omdat men in veel gevallen door moet blijven gaan met testen (ook vanuit marketing 

overwegingen). Daarnaast omdat je bijwerkingen in de gaten wil houden en recalls wil 

voorkomen. Dus ook na product certificering wil je in veel gevallen doorgaan met medische 

bewijsvoering. 

                                                

84 zie Holland Health Tech (2013) De Atlas. De wereld van de MedTech-starter, Holland Health Tech, 

Zoetermeer. 
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3.4 Regeldruk samenhangend met vergoedingen in de zorg85 

MedTech producenten maken medische hulpmiddelen voor zorgbehandelingen. Een groot 

deel van de zorgbehandelingen (inclusief gebruik van medische hulpmiddelen) betreft 

vergoede zorg. Het is voor MedTech producenten in veel gevallen dan ook essentieel om 

met die producten onderdeel uit te gaan maken van die vergoede zorg.86,87 In de sector 

spreekt men van reimbursement. Onderstaande figuur 9 geeft een overall beeld op basis 

van de survey van aspecten van vergoedingen van medische hulpmiddelen die MedTech 

ondernemingen vooral als regeldruk ervaren. Er zijn twee factoren die eruit springen, te 

weten onzekerheid rond kosten/baten afwegingen van nieuwe medische hulpmiddelen en 

het nagaan of verzekeraars bereid zijn tot vergoeding. Beide impliceren onzekerheid en 

daar zijn ondernemingen die innoveren en behoefte hebben aan duidelijkheid of hun 

innovatie vergoed gaat worden minder van gecharmeerd.  

 

Figuur 9. Mate waarin MedTech ondernemingen aspecten van vergoedingen van medische 

hulpmiddelen als regeldruk ervaren (Bron: survey, N=47) 

In deze paragraaf schetsen we hoe onze gesprekspartners vooral het Nederlandse 

reimbursement stelsel ervaren. Drie knelpunten staan daarbij centraal: (1) langdurige 

onzekerheid die eigen is aan de huidige (toegang tot) vergoedingensystematiek; (2) 

onzekerheid over afweging kosten en kwaliteit van zorg, en; (3) conserverende werking 

van verzekeraars en artsen bij vernieuwingen in de zorg.  

 

 

                                                

85 Voor deze paragraaf is – naast bestaande literatuur en de input van overige interviewpartners - 

dankbaar gebruik gemaakt van een interview met Lea Koelemeijer (Crefact), gespecialiseerd in 

onder andere reimbursement en de bijdrage die zij eerder schreef voor de Holland Health Tech 

publicatie voor MedTech starters, zie Holland Health Tech (2013) De Atlas. De wereld van de 

MedTech-starter, Holland Health Tech, Zoetermeer, in het bijzonder hoofdstuk 9. 

86 Tenzij de MedTech producent (vaak de kleinere) ervoor kiezen om hun technologie onderdeel uit te 

laten maken van het product van een Original Equipment Manufacturer (OEM, en dus kiezen voor de 

rol van toeleverancier) of het product bijvoorbeeld op de niet vergoede markt aan te bieden 

(bijvoorbeeld niet vergoede home healthcare toepassingen). 

87 Hoe moeilijk het is om toegang te verkrijgen tot vergoede zorg blijkt uit de studie die Holland Health 

Tech (zie Holland Health Tech (2013) De Atlas. De wereld van de MedTech-starter, Holland Health 

Tech, Zoetermeer) uitvoerde onder starters (MedTechbedrijven van maximaal 10 jaar oud). Van de 

starters die hebben meegewerkt aan de enquête heeft slechts 13% structurele vergoeding middels 

zorgverzekeraars, 3% gedeeltelijke vergoeding en voor 13 % is vergoeding niet van toepassing. 71 

% gaf aan geen of nog geen vergoeding te krijgen (p. 15). 
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Huidige vergoedingensystematiek brengt langdurige onzekerheid met zich mee 

(Ad 1) 

Innovatietrajecten in de MedTech vergen geduld. Onze gesprekspartners geven aan “dat je 

er nog helemaal niet bent als je de eerste fasen van het innovatieproject hebt overleefd. 

Als klein bedrijf moet je een lange adem hebben om dit soort nationale trajecten [om voor 

vergoeding in aanmerking te komen] te overleven. 88  In Nederland zal je ook moeten 

lobbyen bij zorgverzekeraars en als die niet geïnteresseerd zijn, wordt er niet voor 

betaald”. Ook wordt aangegeven dat onzekerheid desastreus is voor innovatie. “Het is van 

belang dat je in een relatief vroeg stadium de verzekeraars ‘on board’ hebt, een arts hebt 

die zich wil binden aan het ontwikkelen van het product, en een plek (bijv. ziekenhuis) 

waar je klinische trials kunt uitvoeren.”89  

Tegelijkertijd wordt er ook opgemerkt dat “Starters, maar ook bestaande innovatieve 

bedrijven soms nogal onwetend zijn als het aankomt op reimbursement en de typische 

termijnen voor indieningsverzoeken tot vergoede zorg (zie onderstaande kader). Er wordt 

vaak onvoldoende of te laat in het ontwikkelproces naar gekeken. Men heeft de neiging 

een te positieve inschatting te maken of en/of de termijn waarop vergoeding mogelijk is. 

Partijen denken vaak binnen twee jaar op de markt te zijn. Je doet het goed bij 4-5 jaar.” 

Ook wordt geconstateerd dat vooral startende bedrijven (maar zij niet alleen) onvoldoende 

inzicht hebben in de vergoedingen systematiek en hoe de zorg in elkaar zit en zich daar te 

laat in het in het proces op oriënteren.” 

Typische termijnen voor indieningsverzoeken tot vergoede zorg 

Wanneer medische technologieën niet binnen de bestaande codes voor declaratie van 

ziekenhuisbehandelingen, behandelingen door overige zorgaanbieders en medisch-

technologische producten kunnen worden vergoed, kan een verzoek bij Zorginstituut 

Nederland danwel DBC Onderhoud worden ingediend. “Afhankelijk van de specifieke 

situatie bestaat een verzoek voor een vergoeding uit een document van 20 pagina’s (bij 

simpele wijzigingsverzoeken) of minimaal meer dan 80 pagina’s waarbij de effectiviteit met 

behulp van klinische studies dient te worden onderbouwd. Volgens de methode voor 

evidence-based medicine (die door het Zorginstituut Nederland wordt gehanteerd bij de 

beoordeling van aanvragen) kun je op de volgende niveaus medische bewijsvoering laten 

zien; meta-review, RCT, observationeel wel of niet vergelijkend onderzoek, case studies, 

opinie KOL. Met case studies begin je weinig. Je moet op zijn minst observationeel 

onderzoek van methodologisch goed niveau doen. Hierbij moet het aantal geïncludeerde 

patiënten voldoende zijn (dit kan vaak meer dan > 100 patiënten betekenen) om 

statistisch relevante uitspraken over de effectiviteit van een behandeling te kunnen 

doen.  Als de indiening compleet is, kan afhankelijk van het type hulpmiddel en de mate 

waarin de effectiviteit is aangetoond door overheidspartijen verzocht worden om extra 

klinische studies. Afhankelijk van de compleetheid van het aanvraagdossier kan in heel 

enkele gevallen worden volstaan met de beantwoording van een paar aanvullende vragen. 

                                                

88 MedTech innovatoren hebben ook nog te maken met verschillende landen binnen en buiten de EU, 

waarbij per land andere regels gelden voor vergoedingen en waarbij per land de zorg anders is 

georganiseerd. Daarmee moet rekening worden gehouden voordat bijvoorbeeld besloten wordt 

welke medische bewijsdata gegenereerd moeten gaan worden voor de vergoeding in een bepaald 

land en of je bijvoorbeeld wel of niet Randomized Clinical Trials (RCTs) moet uitvoeren. 

89 Gesprekspartners noemen echter ook een andere bron van onzekerheid. Zo wordt opgemerkt dat 

betrokken overheden (Inspectie voor de Gezondheidszorg, Nza en Zorginstituut Nederland) niet 

altijd over voldoende kennis van zaken beschikken om de innovaties van MedTech bedrijven op 

waarde te kunnen schatten. Ook dit zorgt voor onzekerheid.  
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Afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende klinische studies waarin de effectiviteit 

wordt aangetoond en de budget impact van een nieuwe methode beslaat de procedure 

voor de vergoeding van medische hulpmiddelen als onderdeel van de medisch-

specialistische zorg via DBC-onderhoud momenteel ca. 1,5 -2 jaar en voor de Regeling 

Hulpmiddelen ongeveer 1,5 jaar; als het snel gaat. In het geval dat is aangetoond richting 

overheidspartijen en zorgverzekeraars dat een nieuw/vernieuwd product effectief is 

(volgens “de stand van de wetenschap en de praktijk”) moet je in de markt aan de slag om 

je product ook daadwerkelijk een plek in het behandelarsenaal van zorgaanbieders te laten 

krijgen. Je moet dan binnen de bestaande kaders onderhandelen met de verzekeraars of 

zij jouw product willen inkopen of met de ziekenhuizen of zij jouw product willen inzetten.” 

 (Quotes uit het interview met Lea Koelemeijer, partner CREFACT. 

 

We zijn diverse strategieën tegengekomen die bedrijven hanteren om aan die onzekerheid 

van een langdurig vergoedingentraject te ontkomen. Naast het incidenteel polsen van 

betrokken instanties zijn er ook kleinere spelers die bewust kiezen om niet aan 

eindgebruikers te leveren, maar toeleveren aan Original Equipment Manufactureres 

(OEM’ers). In het laatste geval hebben ze minder te maken met toelating tot het 

vergoedingensysteem en haken ze aan bij het succes van grote producenten. Er zijn ook 

bedrijven die juist goed op de hoogte zijn van de vergoedingensystematiek en per 

behandeling kijken welke vergoeding een ziekenhuis krijgt (mogelijk enige variatie door 

individuele afspraak ziekenhuis-zorgverzekeraar) en daar hun productontwikkeling op 

aanpassen. Het zijn immers de ziekenhuizen en de artsen die uiteindelijk bepalen hoe ze 

een behandeling inrichten en welke producten ze daarvoor gebruiken. Daarmee lijkt het 

vergoedingensysteem eerder incrementele innovatie te stimuleren dan radicale innovatie.  

Een andere vorm van onzekerheid die inherent is aan het huidige vergoedingensysteem en 

volgens respondenten wordt onderschat, zijn de aanzienlijke implementatielasten van 

wijzigingen in vergoedingen. In de vergoedingensystematiek vindt sturing op hoofdlijnen 

plaats door bijvoorbeeld aanpassingen van lijsten met vergoede behandelingen of 

hulpmiddelen door uiteindelijk het Ministerie van VWS. Het in onderstaande kader 

weergegeven voorbeeld van orthese producten toont dat een ogenschijnlijk bescheiden 

wijziging wat betreft vergoeding, een aanzienlijke finetuningslast met zich mee kan 

brengen die zelfs een markt tijdelijk kan ontregelen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de 

insulinepomp thuis en gebruik van thuisdialyse. Beide waren eerst een hulpmiddel en niet 

via het ziekenhuis vergoed, per 2015 zijn ze onderdeel van de specialistische behandeling 

waar in het ziekenhuis over besloten wordt en waar het ziekenhuis rekening mee moet 

houden in de declaratie richting verzekeraars. Marktpartijen moeten in de gaten krijgen dat 

er iets is veranderd en dan moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden tussen 

marktpartijen. Dat gaat veelal casegewijs en vergt tijd. In de tussentijd weten spelers 

(inclusief eindgebruikers) niet waar ze aan toe zijn en kan een markt tijdelijk sterk 

inkrimpen. Juist die onzekerheid of zelfs tijdelijke krimp maakt dat er weinig ruimte is voor 

innovatie.  

Case markt orthese producten: hoe veranderingen in bekostiging de markt 

tijdelijk ‘op slot’ kunnen zetten 

Orthese hulpmiddelen (uitwendig gedragen hulpmiddelen ter correctie van standafwijkin-

gen, bijvoorbeeld in de knie of de nek) waren vroeger geen onderdeel van de 

ziekenhuisfinanciering, maar zijn in de afgelopen jaren gedeeltelijk onder de ziekenhuisfi-

nanciering gebracht. Door deze wijziging heeft er in de praktijk lange tijd onduidelijkheid 

bestaan wanneer een orthese nu precies onderdeel is van de ziekenhuisfinanciering (en 
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dus door ziekenhuizen doorberekend moet worden in de kostprijs bij declaratie bij 

zorgverzekeraars) of juist direct door zorgverzekeraars via de Regeling Hulpmiddelen 

wordt vergoed. Juist omdat een tijdje sprake was van onduidelijkheid wilden de 

specialisten niet voorschrijven (het was onduidelijk of ze het moesten meenemen in de 

interne kostprijs en of het ziekenhuis moest inkopen) en zorgverzekeraars wilden het niet 

inkopen als onderdeel van de Regeling Hulpmiddelen. Dit heeft geleid tot een behoorlijke 

vraaguitval (-30% voor de branche) die de orthesebranche parten speelt. In augustus 

2012 heeft het College van zorgverzekeringen een finale duiding in deze casus gegeven. 

De case illustreert niet alleen dat een wijziging in vergoeding - die op papier helder lijkt - 

in de praktijk minder duidelijk kan blijken. De case toont ook aan dat dit een deelmarkt 

tijdelijk en wellicht ook voorgoed kan doen krimpen.    

 [Case ontleend aan interview met Crefact Consultants en een bericht op de Crefact 

website, zie http://www.crefact.com/nl/nieuws.php?link=129  

 

Er bestaat onzekerheid over de afweging kosten versus kwaliteit van zorg in 

ketenperspectief (Ad 2) 

Een tweede groot knelpunt samenhangend met het bestaande vergoedingensysteem is de 

onzekerheid over de afweging tussen kosten en kwaliteit van zorg in een (ruimer) 

ketenperspectief. Hoeveel waarde wordt er (in de toekomst) toegekend aan een jaar langer 

gezond leven? Hier komt QALY (quality-adjusted life-year) om de hoek kijken. Dit is een 

maat van ‘ziektelast’, welke zowel kwaliteit als kwantiteit van leven in beschouwing neemt. 

De maat wordt gebruikt voor het vaststellen van ‘value for money’ van een medische 

interventie. Deze waarde is echter zeer politiek gevoelig. Vragen die dan opspelen zijn 

ethische vragen als: “is het leven van een 80+’er net zoveel waard als dat van een jong 

volwassene in de bloei van zijn/haar carrière?”. De onzekerheid over welke behandeling 

preferabel (en gedekt wordt) is een belemmering voor innovatie. 90  Verschillende 

gesprekspartners geven aan dat in Nederland (vooral door zorgverzekeraars) gestuurd 

wordt op kostenbesparingen in individuele schakels en niet op kwaliteitsverbeteringen. Hier 

ligt wellicht een taak voor de overheid om die integrale afweging te maken, bijvoorbeeld 

middels (het stimuleren of laten uitvoeren van) onafhankelijk effectiviteitsonderzoek. 

Een gesprekspartner verwoordt het aldus: “Als behandeling A goedkoper is dan 

behandeling B, zal een verzekeraar ervoor kiezen om behandeling A te vergoeden. Het kan 

echter zijn dat behandeling B ervoor zorgt dat een patiënt minder vaak hoeft terug te 

komen, of dat de indirecte kosten van het gebruik van de OK gereduceerd worden. Als een 

nieuw product 10 uur OK-tijd bespaart, ziet de verzekeraar dat niet direct terug”. Het 

systeem van vergoedingen kijkt dus enkel naar één schakel in de behandeling. En het 

ziekenhuis zoekt het goedkoopste middel uit. Als het in de hele keten beter is om product 

X te gebruiken, maar dit product is duurder dan product Y, heeft het ziekenhuis geen 

prikkel om product X te gebruiken. Omdat onvoldoende gekeken wordt hoe kosten en 

baten neerslaan, heeft elke schakel frustratiemacht en kan het zo zijn dat oplossingen die 

voor de keten als geheel goedkoper zijn toch niet gerealiseerd worden. Een gesprekspart-

ner (die zich primair op de ziekenhuizen richt) geeft aan hoe dit voor hem in de praktijk 

uitwerkt: “Om je product op de markt te krijgen, moet je dus vooral aantonen dat het 

                                                

90 Een voorbeeld is de protonentherapie versus bestraling op basis van elektronen. Verzekeraars willen 

dit niet vergoeden (zolang de doelmatigheid niet bewezen is), terwijl ziekenhuizen vinden dat 

verzekeraars niet moeten kunnen bepalen wat ziekenhuizen wel of niet kunnen/mogen innoveren. In 

een dergelijke situatie ligt de keuze voor welke behandeling te nemen niet bij de dokter. 

http://www.crefact.com/nl/nieuws.php?link=129
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ziekenhuis er per behandeling op verdient (t.o.v. huidige product) middels besparingen in 

tijd en/of geld. Als het een beter product is, maar met (licht) hogere kosten zonder dat de 

vergoeding evenredig omhoog gaat, zal het ziekenhuis het niet gebruiken.”   

 

Case gewrichtsdistractie: Het gewicht van de tijd 

Het aanbrengen van een eerste knieprothese kost naar schatting circa €10.000  als we 

rekening houden met de kosten van de prothese en de behandeling. Moet er de tweede 

keer een prothese worden aangebracht (‘revisie’) dan zijn de kosten (voor de verzekeraar) 

echter een veelvoud hiervan. De prothese die dan gebruikt moet worden is uitgebreider, de 

operatie is complexer en duurt langer, en ook de ligtijd om te herstellen is langer. 

Een knieprothese wordt geplaatst bij patiënten met ernstige pijn door slijtage aan het 

kniegewricht. De leeftijd waarop een knieprothese geplaatst wordt, neemt af en momenteel 

is 40% van deze patiëntengroep onder de leeftijd van 65 jaar. Omdat een prothese 10 tot 

20 jaar mee gaat is voor deze patiënten de levensduur van de knieprothese ontoereikend. 

Met een gemiddelde leeftijdsverwachting van 83 jaar zijn er alternatieve oplossingen nodig. 

In ca. 9% van alle gevallen is er een revisie nodig. Met het stijgen van de levensverwach-

ting zal dit percentage alleen maar verder toenemen. 

Via een relatief simpele, en daardoor relatief goedkope techniek  - gewrichtsdistractie - kan 

de plaatsing van een eerste knieprothese worden uitgesteld en een revisie operatie worden 

voorkomen. Gewrichtsdistractie is een veelbelovende behandeling  waarmee al 70 

patiënten zijn behandeld en waarbij na 5 jaar 80% van de patiënten nog geen prothese 

heeft. De schatting is dat uiteindelijk aanzienlijk percentage van alle revisies kunnen 

worden voorkomen door de inzet van distractie. Het gaat dan om forse jaarlijkse 

besparing, die op landelijk niveau op miljoenen euro’s uit kan komen. 

Gewrichtsdistractie heeft echter pas kans van slagen als de behandeling wordt vergoed en 

de markt deze nieuwe behandelingen adopteert. Op dit moment is dat nog niet het geval. 

Vergoeding is pas mogelijk als de verzekeraars, in samenspraak met de Nza, tot nieuwe 

richtlijnen en een nieuw pakket komen. Dit vergt dat de betrokken actoren naar de totale 

kosten over de hele keten heen kijken. Daarnaast is voor toepassing een nieuwe DOT 

nodig en daarvoor zal de klinische meerwaarde duidelijk moeten zijn. Een klinische studie 

kan dat aantonen en dat kost veel tijd en geld. Een Health Technology Assessment moet 

inzicht geven in het besparingspotentieel en de toegevoegde waarde wat betreft kwaliteit 

van leven. Daar zijn gegevens voor nodig, die zorgverzekeraars beschikbaar moeten 

stellen. Het uitvoeren van zo’n assessment kost ook tijd en geld. 

(case ontleend aan interview met Pontes Medical / Medische technologie UMC Utrecht)  

 

Een andere gesprekspartner geeft aan dat “producten/systemen niet (snel/goed/volledig) 

op de markt komen, enkel omdat het voor één partij die belangrijke beslissingsbevoegd-

heid heeft niet rendabel is. Er zou, kortom, veel meer integraal moeten worden gedacht, 

vanuit een bepaalde specifieke case (bijvoorbeeld patiënten met complexe behoeften, 

grote zorgzwaarte).” Dit levert voor de samenleving op de langere termijn minder 

zorgkosten op of een kwalitatief betere zorg tegen gelijkblijvende kosten. Ondernemers 

krijgen een betere voorspelbare omgeving en kunnen zo gerichter innoveren.  Nu is het  

door  bovengenoemde onzekerheden en het ontbrekende ketenperspectief voor veel 

MedTech bedrijven lastig om hele grote innovatiesprongen te maken. Veel MedTech 

innovaties zijn daardoor – noodgedwongen - incrementeel met een kortere time to market. 
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MedTech bedrijven moeten noodgedwongen meer risicomijdend opereren dan dat ze 

zonder deze knelpunten zouden doen. 

 

Conserverende werking van verzekeraars en artsen bij vernieuwingen in de zorg 

(Ad 3) 

Verzekeraars hebben een belangrijke rol in het innovatieproces. Wanneer een nieuwe 

technologie een goedkopere (en van vergelijkbare of betere kwaliteit) oplossing is, zou het 

oude alternatief uit het basispakket moeten worden gehaald.91 Dat is lang niet altijd het 

geval. Tegelijkertijd zal de zorgverzekeraar niet (willen) voorschrijven wat een ziekenhuis 

moet gebruiken in termen van medische hulpmiddelen, want dan ligt het risico van het 

gebruik van een product mogelijk niet meer bij het ziekenhuis maar bij de zorgverzeke-

raar. De onderstaande citaten uit diverse interviews (en de twee mini-cases) geven aan dat 

er verschillend gedacht wordt over de rol van verzekeraars bij innovatie in de MedTech: 

 “Voor veel innovatieve starters is het lastig om hun innovatie door verzekeraars 

vergoed te krijgen. De interesse van verzekeraars wordt vaak pas gewekt bij erg 

flinke bedragen (kostenbesparingen). Deze bedragen zijn in ordegrootte vaak (te) 

hoog voor kleine startende ondernemers, waardoor innovatie belemmerd wordt of 

zelfs niet tot stand komt.” 

 “Verzekeraars zijn eerder geneigd om te investeren in ‘sexy’ (vaak hightech) 

projecten. De mogelijk impactvolle niet-sexy (vaak low-tech) producten staan hier-

door op een achterstand. Een extra barrière is de weerstand van verzekeraars om 

nieuwe producten/behandelingen op te nemen in het pakket, omdat er vaak niks 

voor uit het pakket gaat (deels omdat de nieuwe behandeling niet 100% overlapt 

met de oude). Er wordt vaak kostenbesparing voorgehouden, maar het scala aan 

te vergoeden behandelingen wordt juist groter. Een arts zal vaak (beredeneerd 

vanuit het belang van de patiënt) beide behandelingen inzetten, wat per saldo leidt 

tot kostenverhoging.”  

 “In de Europese markt speelt kosteneffectiviteit nauwelijks nog een rol bij de 

beoordeling van medische hulpmiddelen. In de VS wordt er in de Health Technolo-

gy Assessment wel degelijk naar gekeken. Zo hebben enkele grote verzekeraars in 

de VS kanttekeningen gezet bij de verhouding tussen kosten en baten van kostba-

re medisch hulpmiddelen. Door de grotere invloed van zorgverzekeraars wordt er 

nu wel meer naar het kostenaspect gekeken en wordt er ook strakker gebudget-

teerd (in plaats van open einde financieringen). Dit is in het voordeel van 

producten/behandelingswijzen die qua effectiviteit vergelijkbaar zijn met traditio-

nele behandelingswijzen maar wel veel efficiënter zijn.” 

 

Case Ossatec: Vergoeding van inzet botgroeistimulatoren  

Hoewel door Ossatec is berekend dat door het gebruik van botgroeistimulatoren jaarlijks 

honderden miljoenen euro bespaard kunnen worden, wordt het product nog niet volop 

gebruikt. Deze besparing kan bewerkstelligd worden, omdat er niet geopereerd hoeft te 

worden. Het geringe gebruik van de botgroeistimulatoren heeft diverse redenen. Het 

apparaat heeft wel een zorgcode (190355), maar geen betaalcode (=producttyperend in de 

                                                

91 Het basispakket wordt weliswaar bepaald door de overheid, maar de verzekeraars kunnen wel meer 

of minder ruimte bieden voor innovatie van medische hulpmiddelen en kunnen ook druk uitoefenen 

richting overheid om ruimte te maken voor vernieuwingen in de zorg (juist ook om de zorgkosten in 

bedwang te houden). 
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DBC-structuur). Als gevolg moeten ziekenhuizen zelfstandig in onderhandeling met 

zorgverzekeraars over de vergoeding bij het inzetten van het apparaat. De botgroeistimu-

lator valt in het vrij onderhandelbare segment. Tijdens de jaarlijkse onderhandeling tussen 

ziekenhuis en zorgverzekeraar is de botgroeistimulator niet een belangrijk punt, omdat de 

besparingen op de totale begroting te beperkt zijn. Een factor die ook meespeelt, is dat 

specialisten nog niet gewend zijn aan het gebruik van botgroeistimulatoren of deze niet 

willen gebruiken omdat het wellicht kannibaliseert op hun eigen werkzaamheden (zeker als 

ze geen vergoeding ontvangen) en ze opgeleid zijn om te opereren. De acceptatie van de 

botgroeistimulator door medici is daarom een bijkomend probleem. Oplossen van het 

acceptatieprobleem kan een oplossing voor de vergoeding stimuleren. 

[case ontleend aan het interview met Ossatec] 

 

Case Focal: Onzekerheid rond goedkeuring en vergoeding 

Focal BV. maakt onder ander zorgrobotica. Omdat zorgrobotica nergens wordt geadres-

seerd door de overheid, zijn zorgverzekeraars niet happig om hier soepel mee om te gaan. 

Tijdens hun beoordelingsprocessen valt zorgrobotica niet in de standaard ‘beslissingsproto-

collen’, waardoor er veel onzekerheid heerst of nieuwe producten door de zorgverzekeraar 

wel vergoed worden. Nu is Focal teveel overgeleverd aan de willekeur van de zorgverzeke-

raar. En zonder de goedkeuring van zorgverzekeraars kan een product niet (rendabel) op 

de markt komen. Een voorbeeld: wanneer een robot vast zit aan een rolstoel, volgt 

goedkeuring volgens een standaard protocol. Maar indien de robot los wordt geplaatst, wat 

de patiënt meer vrijheid geeft, is dit een onbekend terrein voor de instanties. Zorgverzeke-

raars (maar ook keuringsinstantie) ontberen de specialistische kennis over medische 

technologie. En daardoor is er vooraf geen duidelijkheid of een product wel of geen 

goedkeuring (en dus vergoeding) krijgt.  

[case ontleend aan het interview met Focal] 

 

Bovenstaande geeft aan dat het Ministerie van VWS nadrukkelijker kan kijken hoe zij 

samen met de zorgverzekeraars beter gebruik kan maken van de inzet van innovatieve 

medische hulpmiddelen in de zorg en hen bijvoorbeeld kan belonen voor het realiseren van 

kostenbesparingen in de hele zorgketen.  

Naast verzekeraars, gaat ook van de afnemers in de vorm van in dit geval de artsen en 

ruimer de medische beroepsgroep een conserverende werking uit. Dit betekent dat ook 

wanneer een medisch hulpmiddel wettelijk is toegelaten, dit niet automatisch leidt tot 

gebruik in de praktijk. Artsen vinden dat bewezen moet zijn dat een nieuw product of 

nieuwe behandeling veilig is en leidt tot kwaliteitsverbetering, efficiencywinst of nieuwe 

behandelmogelijkheden. Dit is een belangrijke reden van het ‘conservatisme’ en 

waarschijnlijk terecht. Er moet binnen de beroepsgroep een consensus zijn, dat een 

innovatie waardevol is. Je wilt als patiënt niet overgeleverd worden aan experimenterende 

artsen. Echter, er zijn ook minder goede redenen voor conservatisme die innovatie in de 

weg kunnen staan. Artsen zijn vaak niet zondermeer genegen om een andere techniek 

eigen te maken of een behandeling te veranderen. Ten eerste moeten zij over de kennis en 

vaardigheden beschikken om een nieuwe technologie of behandeling in te zetten. Ten 

tweede staat een medisch hulpmiddel niet op zich maar is ingebed in een specifieke 

behandelingswijze. Als een arts (nog) niet bekend is met die behandelingswijze zal hij/zij 

niet zo snel geneigd zijn om het nieuwe apparaat te gaan gebruiken. Ten derde kan de 

voormalige behandeling financieel gunstiger zijn voor de arts, of is er voor de nieuwe 
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innovatie gewoon nog geen vergoeding beschikbaar Het betrekken van innovatie experts 

bij het opstellen van praktijkrichtlijnen van diverse medische beroepsgroepen zou eraan 

kunnen bijdragen dat het conservatisme aan de kant van de medische beroepsgroepen wat 

vermindert. 

Case Finapres: Gebruik van bloeddrukmeter voor instellen van pacemakers  

Finapres heeft een applicatie ontwikkeld om pacemaker te optimaliseren. Momenteel 

reageert namelijk 30% van de patiënten niet goed op pacemakers. Voor het afstellen van 

de pacemaker wordt momenteel ultrageluid ingezet waarmee ze drie kwartier bezig zijn. 

Vervolgens wordt middels een ‘educated guess’ de pacemaker ingesteld. Op basis van de 

bloeddruk heeft Finapres een protocol ontwikkeld, waarmee in 12 minuten tijd de 

pacemaker exact kan worden ingesteld. De zorgverzekeraar is niet geïnteresseerd in een 

dergelijke apparaat en verwijst naar het ziekenhuis. Het gevolg is dat het ziekenhuis beide 

systemen naast elkaar gebruikt; ze krijgen vergoedingen via het oude (bestaande) 

systeem dat uitgaat van kalibratie met ultrageluid, maar boeken een tijdsbesparing door 

het gebruik van de bloeddrukmeter waarmee ze het apparaat van Finapres terugverdienen. 

Een aantal pacemaker fabrikanten hebben overigens al belangstelling getoond en zijn 

overgegaan tot aankoop van een Finapres device om ook zelf de verificatie uit te voeren. 

[case ontleend aan het interview met Finapres] 

 

3.5 Regeldruk samenhangend met innovatie instrumentarium 

Er is een groot aantal regelingen beschikbaar dat direct, indirect (langs fiscale weg) of 

anderszins innovatie in bedrijven en dus ook MedTech ondernemingen beoogt te 

ondersteunen. In deze paragraaf schetsen we hoe onze gesprekspartners vooral de 

regeldruk samenhangend met het innovatieinstrumentarium ervaren. In de survey is 

gevraagd aan ondernemers hoe zij verschillende innovatiemaatregelen beoordelen op de 

verhouding tussen kosten van regeldruk en de baten (zie Figuur 10). Wat opvalt is dat 

vooral de fiscale maatregelen relatief goed scoren (zie ook onderstaande kader over 

WBSO). Ook is duidelijk dat er een flink aantal instrumenten is waar MedTech ondernemers 

onbekend mee zijn. Wat opvalt aan de toelichting die respondenten in de survey gaven, is 

dat de verhouding tussen kosten en baten bij vooral regionale instrumenten niet goed is. 

Veel van de respondenten laten zich hier negatief over uit. Overigens zijn er ook 

verschillende niet primair op innovatie gerichte regelingen die een effect hebben op de 

innovativiteit van MedTech bedrijven (zie onderstaand kader) 
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Figuur 10 Oordeel van MedTech ondernemingen over verhouding kosten en baten van diverse 

categorieën innovatie instrumenten (Bron: survey, N=47) 

Ook niet direct innovatie-gerelateerde regelingen zijn van invloed op innovatie-

vermogen van MedTech bedrijven 

Tot slot merken we op dat naast innovatie gerelateerde belemmeringen ook belemmerin-

gen zoals tijdelijke import van producten (nodig voor bijvoorbeeld reparatie van 

apparatuur), trade compliance wetgeving US92 en bijvoorbeeld de aangescherpte regels 

voor Banken (n.a.v. Basel-II)93 leiden niet alleen tot extra administratieve lasten, maar 

kunnen innovatietrajecten ook vertragen bijvoorbeeld omdat ze export vertragen of 

financiering van een innovatie bemoeilijken. Wil een bedrijf van de diensten van 

kenniswerkers van buiten de EU gebruik maken dan geldt de verplichting dat het 

                                                

92 Trade Compliance geldt met name voor mogelijk strategische technologieën in producten die op of 

via de US markt worden geleverd. De leverancier dient ervoor te zorgen dat zijn producten niet in 

verkeerde handen terecht komen. Een issue is hier wel dat de regelgeving ver achterloopt bij de 

stand van de techniek en inmiddels redelijk uitontwikkelde technologieën toch nog op lijst van 

strategische goederen staan.  

93 Belangrijk (en sterk onderschat) zijn de indirecte administratieve lasten. De sterk aangescherpte 

regelgeving voor banken (Basel-II) maakt dat banken nu veel meer garanties en zekerheden vragen 

dan voorheen. Dat staat haaks op de onzekerheid inherent is aan ontwikkel- en innovatietrajecten.  
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ontvangende bedrijf eerst aan moet tonen dat vergelijkbare skills niet reeds binnen de EU 

aanwezig zijn94. Een belangrijk issue is dat de administratieve verplichtingen veel zwaarder 

zijn onder een bepaalde (relatieve hoge) salarisgrens. Om onder het ‘lichte’  regime te 

vallen, moeten bedrijven soms extra hoge salarissen uitbetalen die ze zonder regeling niet 

zouden hebben betaald.  

 

Drie knelpunten springen eruit: (1) de “papierwinkel” bij sommige innovatieregelingen 

weerhoudt bedrijven van deelname; (2) TKI toeslag wordt ervaren als complex en minder 

passend bij innovatie ecosysteem van de Medtech; onzekerheid over afweging kosten en 

kwaliteit van zorg, en; (3) het ontbreken van een Europees patent. We starten echter met 

twee meer algemene observaties. 

In de eerste plaats is meerdere malen door respondenten opgemerkt dat via het innovatie 

instrumentarium wel erg sterk gestuurd wordt op samenwerking bij innovatie en in het 

bijzonder op samenwerking bedrijven kennisinstellingen. In dit verband merkt een 

ondernemer op dat: “De overheid wil vooral mensen laten samenwerken, maar dan moet 

men op zoek naar bedrijven die in elkaars verlengde liggen én elkaar niet bijten. Dat is 

lastig. Nog lastiger wordt het als kennisinstellingen erbij betrokken moeten worden. 

Universiteiten willen vooral mensen laten werken, en dan met name promoties. Bedrijven 

zijn echter geïnteresseerd in de producten die uit het onderzoek komen. De focus bij 

kennisinstellingen ligt op R (van R&D) gericht, terwijl bedrijven zeker zoveel interesse 

hebben in de D. Dat doen kennisinstellingen maar zeer beperkt.” Een andere ondernemer 

verwoordt hoe de focus op samenwerking soms contraproductief kan werken: “Bij veel 

innovatieregelingen heerst de opvatting dat het voor goede innovatie noodzakelijk is dat 

partijen samenwerken. Samenwerking is vaak niet noodzakelijk. Ondernemers die zelf een 

innovatie willen realiseren komen hierdoor niet meer in aanmerking voor deze regelingen. 

200.000 euro voor twee partijen kan wel, maar € 100.000 voor een individuele partij (die 

een goed plan heeft) kan niet. De vereiste samenwerking kan hiermee een belemmering 

vormen voor innovatie.” Ook worden (bekende) argumenten genoemd dat deelname aan 

subsidieprogramma’s die een wetenschappelijk karakter hebben complex is voor het MKB. 

De tijdshorizon (vaak 4 jaar of langer in verband met promotietrajecten) matcht niet met 

de tijdshorizon van het MKB. Ook zijn sommige MKB bedrijven terughoudend om in 

samenwerkingstrajecten te stappen omdat men vreest dat kennis kan weglekken. 

Opgemerkt moet worden dat uit de innovatieliteratuur bekend is dat innovatie vaak ook 

samenwerking met externe partijen inhoudt. Echter, samenwerking kan niet afgedwongen 

worden en is niet per definitie gewenst. De gevraagde samenwerking in bijvoorbeeld het 

Topsectorenbeleid en de vormgeving daarvan is voor veel MKB-ers een brug te ver, 

sommige deelregelingen (zoals de TKI-toeslag) simpelweg te complex en daarmee minder 

toegankelijk voor het MKB. Er zijn echter nog diverse instrumenten beschikbaar die gericht 

zijn op individuele ondernemingen zoals WBSO, RDA, Innovatiefonds MKB+ en Borgstelling 

MKB Kredieten.  

Een tweede, hiermee samenhangende, observatie is dat het innovatie-instrumentarium 

sterk gericht is op het begin van de innovatiefunnel, te weten het creëren van nieuwe 

kennis. Tal van praktische zaken om te komen tot een marktrijp product krijgen veel 

minder aandacht. Ter illustratie, de belangrijkste instrumenten gericht op R&D, de WBSO 

en RDA, kennen in 2014 een budget van circa € 1 miljard (€ 756 miljoen WBSO,  302 

                                                

94 Voor de eisen die de Kennismigrantenregeling stelt aan de werkgever, zie 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-als-werkgever-

een-kennismigrant-in-dienst-nemen.html. 
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miljoen RDA). De belangrijkste instrumenten gericht op het betreden van de markt met 

een nieuw product of dienst, de Borg stelling MKB Kredieten (BMKB) en het Innovatiefonds 

MKB+ (Innovatiekrediet en de SEED Capital-regeling) kennen respectievelijk een budget 

van € 1,5 miljoen en € 125 miljoen. Het Innovatiefonds MKB+ heeft daarbij een 

revolverend karakter, wat betekent dat een (aanzienlijk) deel van deze € 125 miljoen weer 

terugvloeit naar de staatskas. Met andere woorden, de budgetten van innovatie-

instrumenten gericht op enerzijds ‘ontwikkeling’ en anderzijds ‘starten’ zijn van een andere 

ordegrootte. Een ondernemer drukte dit als volgt uit: “De valley of death is een groot 

probleem, omdat de overheid vooral de eerste fase subsidieert. Maar binnen de MedTech 

zijn de regulatory aspects de grootste kostenpost. Maar eigenlijk stopt de overheid dus 

vooral de pijplijn voller, door veel geld in onderzoek te stoppen, terwijl weinig het einde 

van de pijp haalt omdat daar geen financiering voor is. Landelijk wordt via tal van 

innovatiemaatregelen (waaronder STW trajecten) enorm veel geld aan begin van de 

innovatiepipeline besteed. Het potentieel wordt echter maar matig benut. In de praktijk 

patenteren universiteiten te vroeg en moet er een zeer aanzienlijke slag gemaakt worden 

om eerste vindingen om te zetten naar vermarktbare producten. Dat traject wordt zwaar 

onderschat.” Deze constatering heeft mogelijk te maken met een zekere voorkeur voor 

high-end, high tech innovatie. Voor zogenaamde low-tech innovatie is het moeilijker om 

fondsen te vinden. Zelfs wanneer de (verwachte) maatschappelijk impact groot is.  

Hieronder lichten we een aantal aanvullende bevindingen met betrekking tot individuele  

innovatie-instrumenten kort toe.  

De “papierwinkel” weerhoudt Medtech ondernemers ervan (meer) gebruik te 

maken van tenminste een deel van het innovatie-instrumentarium (Ad 1) 

De meerderheid van de interviewpartners heeft ervaring met een of enkele instrumenten 

uit het arsenaal aan instrumenten gericht op bevordering van (aspecten van) innovatie.  

Op basis van die ervaringen zijn sommige van de geïnterviewde MedTech bedrijven nog 

steeds gebruiker van meerdere regelingen, daar waar anderen op basis van de 

“bijkomende rompslomp” en/of de inschatting dat ondersteunde projecten uit het nabije 

verleden weinig hebben opgeleverd goeddeels hebben afgehaakt en aangeven dat het 

“onvoldoende loont” om gebruik te maken van de diverse instrumenten. Men beschouwt, 

met uitzondering van de WBSO (zie onderstaand kader) , de “papierwinkel” als aanzienlijk.  

WBSO is een veelgebruikt en gewaardeerd instrument95 

Over de WBSO-regeling zijn de MedTech ondernemers uitgesproken positief. Het 

merendeel geeft aan dat de administratieve lasten voor zowel indiening als verantwoording 

(vooral het bijhouden van een urenadministratie) te doen zijn. Het belangrijkste bezwaar 

dat nagenoeg door alle MKB-ondernemers wordt genoemd is dat het lastig blijft om op 

voorhand de R&D-projecten voor het volgende jaar te benoemen. Zodra een bedrijf 

gedurende dat jaar (snel) een innovatief project wilt opstarten, kunnen de bijbehorende 

R&D personeelskosten in dat jaar niet meer worden opgevoerd voor de WBSO. Dit treft 

waarschijnlijk vooral het MKB, omdat het grootbedrijf doorgaans omvangrijker projecten 

en projecten met een langere doorlooptijd kent. Als voordeel wordt wel aangemerkt dat er 

geschoven mag worden tussen verschillende R&D-projecten. 

 

                                                

95 Over de andere fiscale instrumenten zoals Innovatiebox en R&D aftrek (RDA) zijn onvoldoende 

uitspraken gedaan om hier melding van te kunnen maken.  
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De ondernemers geven aan dat dit deels hoort dit bij de verantwoording die nodig is, maar 

tegelijkertijd geven ze aan dat voor veel aanvragen veel documentatie moet worden 

aangeleverd. Het gaat dan om administratieve gegevens die standaard zijn er voor 

verschillende regelingen telkens opnieuw worden opgevraagd. Dit weerhoudt vooral 

kleinere MedTech spelers om in te dienen. Ondernemers geven concreet aan dat bij RVO 

elke keer dezelfde administratieve gegevens opgestuurd moeten worden en het track 

record van de indiener kennelijk niet bekend is. Ook zijn de formats van de verschillende 

programma’s weer verschillend waardoor hergebruik van gegevens lastig is. In dit verband 

wordt gepleit voor het model van de Belastingdienst (vooringevulde formulieren) en het 

vastleggen van een track record bij de uitvoerende dienst. Specifiek ten aanzien 

financieringsinstrumenten is opgemerkt dat de procedure niet snel genoeg is, ze 

onvoldoende aansluiten bij de specifieke kenmerken van de MedTech sector en ook de 

gevraagde garanties maken dat ze in een aantal gevallen nauwelijks gunstiger lijken dan 

reguliere bankkredieten (zie kader). 

De ervaringen met innovatiekrediet zijn niet onverdeeld positief96 

Over financieringsinstrumenten wordt in zijn algemeenheid aangegeven dat ze veelal niet 

passen vooral de MKB-bedrijven in de MedTech. In de woorden van een van de 

ondernemers: “Bij veel regelingen vraag je nu financiering aan en krijg je het pas over een 

jaar (mits je het al krijgt). Startende ondernemers hebben het geld vaak nú nodig. 

Regelingen die alle starters over één kam scheren sluiten niet goed aan bij behoefte 

MedTech. Een starter in de creatieve industrie heeft hele andere (financierings-)behoeften 

dan een starter in de MedTech.” 

Ten aanzien van het innovatiekrediet toonde enkele ondernemers met recente ervaringen 

zich kritisch over de innovatiekrediet regeling. De uiteindelijk aangeboden rente verschilde 

in deze gevallen weinig van een commercieel krediet van een bank en de gevraagde 

garanties waren eveneens hoog en beperkend. Dit heeft er bij een van de bedrijven toe 

geleid dat ondanks het feit dat het krediet is toegewezen men er vanaf heeft gezien. Ook 

gaven de bedrijven aan dat voor terugbetaling van het innovatiekrediet enkel gekeken 

wordt naar het technische en niet het commerciële succes. Het kan dus zijn dat het 

product technisch een succes is, maar dat het niet op de markt komt. In dan geval moet 

de lening wel worden terugbetaald. 

                                                

96 Een voorbeeld hoe regionale grenzen een rol kunnen spelen bij stimulering van innovatie in de 

MedTech is het voorbeeld van een MedTech spin-off van de Erasmus Universiteit die moeite had om 

krediet te verkrijgen. Het bedrijf is verhuisd naar de regio Gelderland omdat daar het Red MEd Tech 

Fonds actief is (een samenwerking van provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel met een 

koppeling aan Health Valley initiatief) waar de mogelijkheid bestaat om tot maximaal 375.000 euro 

krediet aan te vragen bij het Red Med Tech ventures fond (zie http://www.redmedtechventures.nl/)  
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Specifiek ten aanzien van Europese R&D programma’s constateren we dat er weliswaar 

interesse is, maar dat de aanvragen hiervoor worden gezien als complex. De specifieke 

eisen (bijvoorbeeld ten aanzien van deelname van verschillende landen) maken het soms 

ook onmogelijk om met het gewenste consortium een kansrijke aanvraag te doen. 

Meeliften met grotere partijen is vaak een optie. H2020 wordt aangemerkt als complex en 

biedt weinig ruimte voor innovatieve starters (in het voorgaande programma, FP7, bleek 

ongeveer 70% van de deelnemers uit kennisinstellingen te bestaan). Wel is geconstateerd 

dat vooral enkele ontwikkelaars in de MedTech juist wel deelnemen aan Europese R&D 

projecten (Eureka/JTIs), met name omdat kan worden samengewerkt (1) binnen 

Nederland (2) over de grens heen en tevens (3) financiële ondersteuning wordt geboden 

voor de meer risicovolle, nieuwe innovaties. Een speler als Philips Healthcare neemt deel 

aan dit soort business-led Eureka (ITEA en CATRENE) programma’s en de Ti’s Artemis en 

ENIAC (wordt ECSEL in de loop van 2014). Eureka heeft Philips bijvoorbeeld de ruimte 

gegeven om consortia te vormen met Nederlandse en Europese partners om bovenge-

noemde projecten te definiëren en met elkaar uit te voeren. Veel Nederlandse MKB 

bedrijven en kennisinstellingen zijn via het ecosysteem aangesloten en nemen deel. Enkele 

MKB partners hebben middels dit soort projecten zich in de kijker gespeeld en business 

kansen in binnen- en buitenland gekregen en gerealiseerd. Voor JTI’s geldt dat ze deels en 

voor Eureka helemaal door de individueel deelnemende landen gefinancierd worden. Dit 

houdt in dat na het Europese review traject ook nog een nationaal review traject 

plaatsvindt. De Nederlandse overheid heeft een budget gereserveerd voor deelname aan 

dergelijk Europees onderzoek, waarbij projecten inhoudelijk aan de desbetreffende 

roadmap binnen de HTSM Topsector worden getoetst.  

 

TKI-toeslag vergroot de regeldruk en lijkt niet te passen in MedTech ecosysteem 

(Ad 2) 

Een belangrijk onderdeel van het zogenaamde Topsectorenbeleid en de middelen die 

hiermee gepaard gaan is de zogenaamde TKI toeslag (tegenwoordig gesplitst in een 

programma toeslag en een projecttoeslag). Volgens RVO97 is het doel van de TKI-toeslag 

“…het stimuleren van privaat-publieke samenwerking. Het basisprincipe is simpel. Voor 

elke euro die de private sector investeert in R&D bij een onderzoeksorganisatie, ontvangt 

het TKI € 0,25. Het TKI financiert hiermee weer nieuw privaat-publiek onderzoek. …De 

hoogte van de TKI-toeslag hangt af van de totale private bijdrage aan onderzoeksorganisa-

ties in privaat-publieke samenwerkingsprojecten en TKI-relevante onderzoeksopdrachten. 

In 2014 is de TKI-toeslag 25% van die private bijdrage. Voor de eerste € 20.000 per 

deelnemer geldt een hoger percentage van 40%. Die eerste € 20.000 mag in natura zijn, 

de rest van de private bijdrage moet in cash zijn om mee te tellen. Het TKI zet de 

verdiende toeslag in voor samenwerkingsprojecten, netwerkactiviteiten en innovatiemake-

laars. “ Zoals gezegd wordt er per 2014 een onderscheid gemaakt tussen twee soorten 

TKI-toeslag, te weten: (1) Programmatoeslag. Deze wordt berekend op basis van de 

private bijdrage voor een set van projecten in één jaar. Een TKI kan de programmatoeslag 

vervolgens wel meerjarig inzetten; (2) Projecttoeslag. Dit is een toeslag voor losse 

projecten. Deze wordt berekend over de private bijdrage in de hele looptijd. Naast deze 

wijzigingen is de regeling begin 2014 ook aangepast. Zo kunnen ook goede doelenorgani-

saties nu een private bijdrage leveren (belangrijk in bijvoorbeeld het medisch onderzoek), 

kunnen TKIs nu een toeslag genereren met TKI-relevante onderzoeksopdrachten (naast 

samenwerkingsprojecten) en kan de private bijdrage (dat is de grondslag voor de TKI-

                                                

97 Zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/topconsortia-voor-kennis-en-innovatie. 
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toeslag) voor de eerste 20.000 euro in natura worden voldaan. Ook kan sinds 2014 de TKI-

toeslag worden ingezet voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars (en niet langer voor 

haalbaarheidsstudies, inlenen van hooggekwalificeerd personeel en innovatieclusters). 

MedTech valt in termen van Topsectoren tussen HTSM en LS&H in, hoewel het zwaartepunt 

ligt bij het thema Healthcare binnen HTSM98. Het Topsector beleid is in tegenstelling tot de 

voorgaande generatie innovatieprogramma’s (zoals Point One) veel minder een door de 

overheid begeleid en gefinancierd R&D programma en veel meer een R&D (en ruimer 

innovatie) programma waarin bedrijfsleven en kennisinstellingen en overheid gezamenlijk 

tot afspraken komen en middelen inbrengen. De kennisinstellingen zijn steeds afhankelij-

ker geworden van de bovengenoemde TKI-toeslag.99 De bedrijven worden immers beloond 

voor uitbesteding bij kennisinstellingen in de vorm van een TKI-toeslag. De TKI-toeslag is 

complex en er blijken in de MedTech praktijk maar weinig partijen te zijn die ervaring 

hebben met de TKI-toeslag (juist vanwege de complexiteit). De partijen die de TKI-

regeling kunnen overzien beoordelen de TKI-toeslag niet alleen als complex, maar ook als 

minder goed aansluitend op het innovatie ecosysteem in de MedTech. Op beide gaan we 

onderstaand kort in. 

De complexiteit van de regeling houdt primair verband met het feit dat er sprake is van 

een zeer indirecte wijze waarop R&D bij onderzoeksinstellingen wordt gefinancierd 

(namelijk via een beloning van de TKI voor de uitbesteding van R&D door bedrijven aan 

publieke kennisinstellingen). Dit veronderstelt dat bedrijven R&D uitbesteden en dat ze de 

“beloning” daarvoor ook besteden bij de publieke kennisinstellingen. Bedrijven worden met 

andere woorden geacht R&D gefinancierd uit eigen middelen uit te besteden aan 

kennisinstellingen, maar moeten de resultaten wel delen100, kunnen slechts beperkt (de 

eerste € 20.000) bijdragen in de vorm van onderzoek in natura 101  en kunnen geen 

intellectueel eigendom claimen op basis van het onderzoek102. Ook eisen ten aanzien van 

de aanwending van TKI-toeslag lijkt niet aan te sluiten bij de dynamiek van de R&D 

praktijk, waarbij soms op korte termijn R&D projecten moeten kunnen worden 

opgestart 103 . Ook de administratieve en vooral rapportage verplichtingen zijn zeer 

substantieel.104  

Naast complexiteit van de regeling an sich, lijkt de regeling ook minder goed aan te sluiten 

bij de R&D traditie van de MedTech sector of ecosysteem zelf, waarin directe uitbesteding 

van R&D aan kennisinstellingen minder gangbaar is. Een grote speler merkt dit aan als een 

probleem voor het blijvend ontwikkelen van het innovatie ecosysteem en verwoordt dit als 

volgt: “Er zit nauwelijks geld in de Topsectoren en er is geen geld meer voor de specifieke 

                                                

98 Voor meer informatie over de invulling van de roadmap, zie de Holland High Tech Healthcare 2013 

Roadmap. 

99 Met ingang van 2014 wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen de programma – en 

projecttoeslag. Zie onder andere de volledige wettekst op 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024881/Hoofdstuk1a/Artikel1a3/geldigheidsdatum_01

-01-2014 of korte toelichting op respectievelijk Projecttoeslag ( http://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/projecttoeslag) en Programmatoeslag (http://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/programmatoeslag).  

100 Zie artikel 1a.3, bijvoorbeeld lid 4 van de Subsidieregeling sterktes in innovatie, een wet waar 

diverse subsidiemaatregelingen wettelijk zijn ondergebracht. 

101 Zie artikel 1a.3, lid 6 en artikel 1a.4a. van dezelfde wet. 

102 Zie Artikel 1a.5, lid 1. 

103 Zie bijvoorbeeld Artikel 1a5 lid 2, sub e. 

104 Zie bijvoorbeeld artikel 1a.9 en artikel 1a.10. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024881/Hoofdstuk1a/Artikel1a3/geldigheidsdatum_01-01-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024881/Hoofdstuk1a/Artikel1a3/geldigheidsdatum_01-01-2014
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecttoeslag
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecttoeslag
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/programmatoeslag
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/programmatoeslag
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ondersteuning en versterking van het uitstekende Nederlandse ecosysteem. Voor 

Topsectoren geldt: als je als bedrijf mee wilt doen, dan dien je eigen cash in te leggen. En 

alleen dan komt het onderzoek dat wordt verricht bij de kennisinstelling in aanmerking 

voor de TKI-toeslag. De TKI-toeslag strookt echter niet direct met het karakter van het 

MedTech innovatie ecosysteem. Anders dan bij bijvoorbeeld farma, dat nog relatief weinig 

eigen R&D heeft en veel onderzoek uitbesteed aan kennisinstellingen, werken onderzoe-

kers van onze onderneming samen met onderzoekers van de TU’s, UMC’s, aangevuld met 

tal van innovatieve MKB partners. Op een in-kind wijze, dus, en dat binnen een 

ecosysteem dat voorheen door bv. Point One werd ondersteund – deels in de vorm van 

projecten/middelen ter verdere ontwikkeling van het ecosysteem. Als wij meer werk van 

de TKI-toeslag zouden maken, zou dat betekenen dat het bedrijf een deel van het R&D 

budget bij de eigen organisatie zou moeten weghalen. De regeling lijkt meer te zijn 

bedoeld voor sectoren waarin weinig private R&D plaatsvindt en waar men de oplossing 

zag in een fiscale prikkel (o.m. via TKI-toeslag).” Voor het onderzoek dat bedrijven samen 

met universiteiten en onderzoekinstituten uitvoeren, worden ze alleen beloond indien ze 

hier daadwerkelijk geld in stoppen. Een onderneming mag ook mensen beschikbaar stellen, 

maar zo’n bijdrage in natura gaf tot voor kort geen recht op extra financiële overheids-

steun.  Alleen een bijdrage in contanten telde mee voor de TKI-toeslag. Voor veel, vooral 

kleinere bedrijven was dit een reden om dan maar niet mee te doen aan de TKI-regeling. 

Inmiddels is besloten, om deelname van het MKB te stimuleren, en is het voor het MKB 

mogelijke vanaf 2014 de eerste € 20.000 zowel in geld als in natura bij te dragen. Ook de 

in 2013 nieuw geïntroduceerde MIT-regeling maakt het voor MKB bedrijven wat 

gemakkelijker om deel te nemen aan de Topsectoren. Echter, de TKI-toeslag wordt in de 

MedTech sector gepercipieerd als complex, niet weggelegd voor het MKB en ze vergroot 

per saldo de regeldruk.105Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2014 de TKI-

toeslag al enigszins vereenvoudigd en in de begroting voor 2015 aangekondigd de TKI-

toeslag verder te willen vereenvoudigen.106 

 

Het ontbreken van een Europees patent wordt als hinderlijk ervaren (Ad 3) 

Hoewel het strikt genomen geen innovatiesubsidie- of financieringsinstrument is, merken 

verschillende van de door ons geïnterviewde MKB bedrijven op dat zij het ontbreken van 

een Europees patent als hinderlijk ervaren. Momenteel heeft men grofweg twee routes om 

IP-bescherming door patenten te verkrijgen: 

 per land afzonderlijk een aanvraagprocedure starten (bij de ‘national patent 

offices’); 

 de aanvraagprocedure bij het European Patent Office (EPO) doorlopen.  

                                                

105 Een veel eenvoudiger (tijdelijke) regeling die eveneens de samenwerking tussen kennisinstellingen 

en bedrijven moest bevorderen en die in 2009 in sneltreinvaart is opgezet en eenvoudig en 

toegankelijk was is de zogenaamde Kenniswerkwerkersregeling waarbij tijdelijk R&D-personeel 

vanuit bedrijven bij publieke kennisinstellingen werden ingepast. Deze regeling wordt vanuit 

allerhande hoeken nog steeds geroemd. 

106 In 2014 is begonnen met de verdere vereenvoudiging en uniformiteit van de werking van de TKI’s 

en is ook de werking van de TKI toeslag vereenvoudigd. Voor 2015 is een verdere vereenvoudiging 

van het toeslagsysteem aangekondigd (zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 34 000 XIII, 

nr. 2, p. 61). 
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Wanneer men voor de tweede route kiest, kan er een EPO-brede toekenning geschieden en 

kan men in één keer bescherming krijgen voor verschillende lidstaten 107 ; het is een 

centrale procedure die uiteindelijk uiteenvalt in een ‘pakket landelijke patenten’. Er komen 

echter nog steeds validatie-, vertaling en onderhoudskosten bij per land. Deze kosten zijn 

zeer aanzienlijk, zeker wanneer dit Europees systeem wordt vergeleken met de Verenigde 

Staten of Japan. Daarbij moet de patentee zijn patent beschermen in alle individuele 

lidstaten (denk aan rechtszaken), en zijn de desbetreffende juridische kaders en 

bijbehorende jurisprudentie verschillend.  

In Europa is men momenteel bezig met een ‘Unitary Patent Package’. Dit behelst een 

patent dat door één procedure bescherming biedt in (momenteel) 24 landen108. De grote 

voordelen (zouden) zijn dat eenvoudiger bescherming te verkrijgen is in meerdere 

nationale markten, en dat een aantal kostenposten gereduceerd wordt; zo is vertaling 

bijvoorbeeld (bijna) niet meer nodig en kan een patent centraal verdedigd/’enforced’ 

worden binnen één kader. Directe kosten zoals aanvraagkosten en kosten voor de 

octrooigemachtigde blijven grotendeels bestaan. Wel is het zo dat de kosten voor ‘renewal’ 

van de patenten lager uitvallen, omdat de octrooigemachtigde dit nu nog maar slechts één 

keer hoeft te regelen. Hoe hoog de kosten rondom het Europees patent precies gaan 

uitvallen is nog onbekend, evenals de mogelijke implementatie op detailniveau. 

Het in verschillende landen aanvragen van een patent (vaak via de EPO) kost dus 

(onnodig) veel tijd en geld. Men beschouwt dit als een onnodige administratieve last. In de 

woorden van een van de ondernemers: “Voorheen vroegen wij eerst een patent aan in 

Nederland, waarna we vaak de belangrijkste Europese markten kozen om het patent ook 

Europees uit te brengen. Vanwege de kosten wordt er gekozen de patenten enkel in de 

belangrijkste afzetmarkten in te dienen (Duitsland, Frankrijk, Engeland). Als straks het EU-

patent er is, levert dit veel kostenbesparingen op”. Overigens gaven bedrijven ook aan dat 

in sommige gevallen snel op de markt komen, marktaandeel verwerven de voorkeur heeft 

boven het aanvragen van een octrooi (dat weliswaar bescherming biedt, maar ook 

vertraging oplevert). De grotere partijen kiezen meestal de pan-Europese (EPO) route109.  

Wel ervaren MedTech bedrijven belemmeringen door de wijze waarop universiteiten met 

hun intellectueel eigendom omgaan. Patenten op naam van een universiteit worden vaak 

niet gebruikt. Tegelijkertijd kunnen ondernemers er niet mee aan de slag. Gesuggereerd 

werd dat indien een universiteit voor een bepaalde tijd (bijv. jaar) geen actie onderneemt 

met de technologie van het patent, er wellicht gekeken zou moeten worden naar 

overdracht naar een onderneming. Wanneer een patent met een universiteit verkregen 

wordt, zitten hier vaak veel IP-voorwaarden aan. Opgemerkt is dat wanneer een uitvinder 

‘zijn’ uitvinding wil vermarkten in de vorm van een onderneming, hij of zij vaak eerst een 

vervelend en langdurig onderhandelingstraject in moet met de universiteit (omdat zij by 

default vaak eigenaar/belanghebbende zijn bij een patent). Dit proces is vaak bureaucra-

tisch van aard en kan veel tijd in beslag nemen en staat valorisatie van kennis in de weg.  

                                                

107  Onder de aangesloten member states van de EPO, zie: http://www.epo.org/about-

us/organisation/member-states.html 

108 Merk op dat het aantal landen binnen de EPO (38) groter is dan de 24 die binnen het Europees 

patent zouden vallen. Het EPO-traject zal ook blijven bestaan. 

109 Merk op dat de gemiddelde tijd tussen een patentaanvraag en een patenttoekenning bij de EPO 

circa 3-4 jaren bedraagt (3,6 jaar in 2007). 
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4 Mogelijke oplossingsrichtingen 

Na het benoemen van de knelpunten in hoofdstuk 3, volgt een bespreking van de 

mogelijke oplossingsrichtingen in dit hoofdstuk. Na een algemene analyse volgen er vier 

paragrafen waarin oplossingsrichtingen worden besproken in zake de belemmeringen, die 

zijn genoemd in relatie tot toelating tot de markt (4.2), medische bewijsvoering (4.3), 

vergoedingen in de zorg (4.4) en gebruik van stimulerende innovatie instrumenten (4.5). 

 

4.1 Context: analyse overall 

De context waarin het debat over wet- en regelgeving in de sector van de medische 

hulpmiddelen en de mogelijkheden voor vermindering van regeldruk plaats vindt, heeft de 

volgende kenmerken: 

 Het domein wordt vooral bepaald door EU regelgeving. Uiteraard zijn er wel 

mogelijkheden om de verordeningen die nu in de maak zijn vanuit Nederland te 

beïnvloeden. 

 De mogelijkheden om regeldruk te verminderen is deels ook gekoppeld aan het 

gekozen model voor het borgen van productveiligheid in relatie tot medische hulpmid-

delen. In de EU is gekozen voor een model, waarbij marktpartijen (bijvoorbeeld via 

opstellen normen, maar vooral via de figuur van de Notified Bodies) een belangrijke rol 

hebben. Vanaf risicoklasse II medische hulpmiddelen zijn ontwikkelaars en producen-

ten afhankelijk van NBs voor de beoordeling van productveiligheid. Dit heeft 

consequenties voor de manier waarop wijzigingen in de regimes die gelden voor 

producenten van medische hulpmiddelen of de handhaving ervan kunnen worden 

geïmplementeerd.  

 Het politieke en maatschappelijke debat (en het genoemde PIP-schandaal) lijken 

eerder te tenderen naar meer wet- en regelgeving en/of betere handhaving daarvan 

dan naar minder wet-en regelgeving en/of efficiëntere handhaving daarvan. Het is 

tegen achtergrond van zorgen over productveiligheid dat we kijken naar opties voor 

vermindering van regeldruk.  

Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat de relatie tussen innovatie en 

wet- en regelgeving in de sector van medische hulpmiddelen een complexe relatie is. De 

belangrijkste redenen daarvoor zijn de volgende: 

 Ontwikkelaars en fabrikanten van medische hulpmiddelen ervaren niet zondermeer alle 

regeldruk die samenhangt met het ontwikkelen, het op de markt brengen en vergoed 

krijgen van medische hulpmiddelen als onnodig. Ook zij zijn zich bewust van het feit 

dat het gaat om patiënt veiligheid. Zij maken vooral bezwaar tegen regeldruk die zij als 

onnodig ervaren. De discussie gaat vooral over de grens tussen noodzakelijke en 

onnodige regeldruk.  

 Door vervagende grenzen tussen verschillende typen producten worden systeemgren-

zen tussen wat wel en niet als medisch hulpmiddel moet worden aangeduid, 

onduidelijker. Denk aan het gebruik van software in medische hulpmiddelen, maar ook 

aan medische apps, medische hulpmiddelen in een thuisomgeving en consumenten-

elektronica met een medische functie of medische hulpmiddelen voor toediening van 
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geneesmiddelen. Deze systeemvervaging maakt dat toepassing van (de juiste voor-

schriften uit) wet- en regelgeving voor ondernemers niet altijd klip en klaar is. 

 Medische hulpmiddelen zijn onderdeel van een complexe keten van zorgaanbieders en 

zorgvragers en zorgfinanciers met elk hun eigen governance, financiering en soms 

wettelijke kader. Het blijkt in de praktijk vaak moeilijk om bij de introductie en 

beoordeling van nieuwe of aangepaste medische hulpmiddelen een keten- of systeem-

perspectief te hanteren.  

 De sector medische hulpmiddelen ervaart diverse innovatieproblemen. Deze zijn echter 

zeker niet allemaal te herleiden tot regeldruk. Een tussencategorie is bijvoorbeeld de 

onbekendheid van vooral startende MedTech ondernemers met de vigerende wet- en 

regelgeving en dus het onvoldoende anticiperen hierop. Dit is wellicht eerder aan te 

merken als een innovatieprobleem (capability failure) dan als een regeldruk probleem. 

Bij dit alles is het gevaar reëel dat de regeldruk doorslaat en niet meer proportioneel is. 

Regeldruk remt innovatie dan onnodig, zonder een substantiële bijdrage te leveren aan de 

veiligheid van de patiënt. 

 

4.2 Mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten markttoelating 

Op het aspect van markttoelating hebben we een aantal operationele en strategische 

knelpunten geïdentificeerd (zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving). Deze zijn beschreven 

als drie geclusterde knelpunten: 

1. Moeilijk inzicht te verkrijgen in complexe certificering, die essentieel is maar 

tijdrovend. 

2. Rol van de Notified Bodies 

3. Veranderende klimaat, waarin de regelgeving strenger gemaakt wordt, op basis 

van een aantal recente incidenten. 

We zien de volgende concrete oplossingsrichtingen die direct verband houden met wet- en 

regelgeving en vermindering van regeldruk in de markt voor medische hulpmiddelen: 

1. Functioneren Notified Bodies verbeteren. De conformiteitsbeoordeling benodigd 

voor markttoelating van medische hulpmiddelen vanaf risicoklasse II is in handen 

gelegd van Notified Bodies. De overheid houdt toezicht op fabrikanten en de Noti-

fied Bodies. Hoewel direct interveniëren door de overheid in casu de minister van 

VWS richting NBs niet voor de hand ligt, kan zij vanuit haar toezichthoudende taak 

wel het functioneren van Notified Bodies beïnvloeden, bijvoorbeeld door aan te 

dringen op voldoende specifieke kennis benodigd voor beoordeling medische hulp-

middelen, op kortere doorlooptijden en transparante werkwijzen (bijvoorbeeld een 

beter up front inzicht in vereiste klinische evaluatie). Ook zou nagedacht kunnen 

worden over het creëren van een beroepsmogelijkheid voor cliënten van Notified 

Bodies of het aanwijzen van meer Notified Bodies mochten deze zich aandienen om 

zo enige concurrentieprikkels (zonder verlies van betrouwbaarheid) te creëren en 

te voorkomen dat Notified Bodies een “gegarandeerde” markt hebben.  

2. Actieve beïnvloeding van de twee verordeningen 110  die momenteel door de 

Europese Commissie zijn voorgesteld en nog volop worden bediscussieerd in Raad 

en Europees Parlement om een juiste balans tussen risk en benefit te behouden. 

                                                

110 Zie voetnoot 2. 
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Dit gebeurt al volop en duidelijk is dat er vanuit Nederland onder meer wordt gelet 

op afweging veiligheid van medische hulpmiddelen versus beschikbaarheid van 

(innovatieve) medische hulpmiddelen.111  Ook is duidelijkheid dat het functioneren 

van aangemelde instanties (lees Notified Bodies), de coördinatie daarvan en het 

toezicht door de overheid hierop door Nederland wordt gezien als een van de 

zwakke punten van het huidige systeem. Via de minister van VWS en haar beleids-

ambtenaren is het met het oog op de innovativiteit van de MedTech sector in 

Nederland van belang dat handhaving en duidelijkheid in wetgeving in EU-verband 

prioriteit heeft en niet op voorhand wordt gekozen voor dubbele (special NB) en 

drievoudige (Assessment Committee for Medical Devices) beoordeling voor nale-

ving van essentiële vereisten. Ook lijken de nieuwe verordeningen nieuwe eisen te 

stellen aan klinisch onderzoek die grotendeels lijken op die van geneesmiddelenon-

derzoek. De vraag is of Nederland hierin mee moet gaan, omdat juist veel 

ontwikkelaars van medische hulpmiddelen aangeven dat dit regime niet past op dat 

van de medische hulpmiddelen. In een aantal gevallen is het onnodig zwaar of on-

realistisch bijvoorbeeld omdat medische hulpmiddelen zich niet lenen voor 

Randomized Clinical Trails. Een aandachtspunt is ook dat MedTech een eigen regu-

latory regime heeft en dat MedTech om die reden van diverse andere 

richtlijnen/verordeningen uitgesloten (exempted) zou moeten worden, juist om 

strijdige regelgeving te voorkomen.  

3. Inzicht in wet- en regelgeving onder starters en jonge ontwikkelaars en producen-

ten van medische hulpmiddelen kan worden verbeterd op het punt van 

markttoelating, maar ook op het punt van gevraagde type klinische studies alsme-

de de procedures voor het verkrijgen van toegang tot de vergoede zorg. Er zijn 

weliswaar verspreide initiatieven daartoe112 alsook consultants die daarbij kunnen 

ondersteunen, maar het ontbreekt aan 1 website of 1 publicatie waar vooral star-

ters inzicht krijgen in de vigerende wet- en regelgeving en de te doorlopen 

procedures. Het gaat dus om voorlichting waartoe het Ministerie van VWS het 

voortouw zou kunnen nemen en afstemt met brancheorganisaties en Notified Bo-

dies. Dit moet ertoe bijdragen dat ontwikkelaars en producenten van (nieuwe) 

medische hulpmiddelen het traject van een productidee, naar een goedgekeurd, 

afdoende klinisch bewezen en tot het stelsel van vergoede zorg toegelaten product 

vooral sneller doorlopen. Hierdoor zullen niet alleen meer innovatieve medische 

hulpmiddelen de eindstreep halen, maar ook meer (en meer radicale) ideeën voor 

medische hulpmiddelen daadwerkelijk worden uitontwikkeld. 

 

 

 

                                                

111  Zie Ministerie van Buitenlandse zaken, Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen, Fiche 4: 

Mededeling en verordeningen medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostiek, DIE-BNC – 1387/12 

dd. 2 november 2012 waarin onder andere de Nederlandse positie wordt uiteengezet. 

112 CVZ heeft bijvoorbeeld in haar in 2008 uitgebrachte Beoordelingskader hulpmiddelenzorg  een 

handreiking fabrikantendossier hulpmiddelenzorg opgenomen (bijlage 2 genoemde rapport). De 

branche organisatie Holland Health Tech heeft in 2013 een rapport gepubliceerd dat mede beoogt 

startende ondernemingen te ondersteunen bij het op de markt brengen van door hen ontwikkelde 

medische hulpmiddelen (zie Holland Health Tech (2013) De Atlas. De wereld van de MedTech-

starter, Holland Health Tech, Zoetermeer. Ook diverse Notified Bodies presenteren op hun websites 

(links naar) stappenplannen. 
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4.3 Mogelijke oplossingsrichtingen om de lasten van medische 

bewijsvoering te verminderen 

Op het aspect van medische bewijsvoering (aangeduid als klinische evaluatie in relatie tot 

markttoelating) is een belangrijk knelpunt dat producenten van medische hulpmiddelen 

steeds vaker behandeld worden als farmacie bedrijven en dat leidt regelmatig tot (te) 

zware of niet realistische eisen ten aanzien van medische bewijsvoering. Het opgelegde 

format voor de klinische evaluatie is niet geschikt. Een ander knelpunt is dat voor het 

uitvoeren van klinische studies op veel plekken (MEC, CCMO, ziekenhuisdirecties, artsen) 

toestemming moet worden opgehaald alvorens die studies van start kunnen gaan. Dit 

laatste staat nog los van het knelpunt dat een deel van de ontwikkelaars en producenten 

het lastig vind om toegang te krijgen tot medische centra en individuele artsen voor het 

uitvoeren van klinische studies. We zien de volgende concrete oplossingsrichtingen die 

direct verband houden met wet- en regelgeving en vermindering van regeldruk in de markt 

voor medische hulpmiddelen: 

1. Het Ministerie van VWS kan in samenwerking met Zorginstituut Nederland (laten) 

nagaan in hoeverre andere type bewijsstudies (anders dan Randomized Clinical 

Trails) voor vooral de medische hulpmiddelen uit de lagere risicoklassen mogelijk 

zijn. Voor veel laag risico medische hulpmiddelen zou mogelijk volstaan kunnen 

worden met bijvoorbeeld praktijkevaluaties en multiple case studies. Dit geldt bij-

voorbeeld voor eenvoudige (lage risico klasse) medische hulpmiddelen die gebruikt 

worden in de thuiszorg. Bij deze afweging kunnen ook de resultaten van de KNAW 

commissie “Introductie Technologie in de Zorg” worden meenemen. Deze commis-

sie beziet op welke wijze verbeteringen in de methodologie van klinisch onderzoek 

naar (nieuwe) medische technologieën (‘devices’) de introductie ervan in de zorg 

verbeteren. 

2. (Ruimere) invoering stelsel van voorlopige toelating medische hulpmiddelen door 

het Ministerie van VWS. Dit betekent feitelijk de overgang van ex ante naar ex post 

testen van medische hulpmiddelen. De Minister van VWS heeft aangekondigd het 

regime van voorlopige toelating (dat vanaf 1 januari 2012 bestaat) vanaf 2015 te 

willen verruimen tot extramurale medische hulpmiddelen.113 De concept AmvB die 

dit regelt is al ‘voorgehangen’ bij Tweede en Eerste Kamer. Tot dusver hebben op-

merkelijk nog geen medische hulpmiddelen geprofiteerd van het regime van 

voorlopige toelating en ook de interventies die de minister als potentiele kandidaat 

noemt in haar brief aan de tweede betreffen nauwelijks medische hulpmiddelen. 

Een forse uitbreiding van de regeling zou ook voor medical devices een mogelijk-

heid kunnen zijn om sneller op de markt te komen. 

3. Maak in de taakopdracht aan en de financiering van de Universitaire Medische 

Centra (en mogelijk ook andere algemene ziekenhuizen, bijvoorbeeld de categorie 

Topklinische ziekenhuizen (STZ)) nadrukkelijk ruimte voor het uitvoeren van klini-

sche studies ten behoeve van derden zoals producenten van medische 

hulpmiddelen. Dit vergroot de toegankelijkheid van onderzoek voor medische be-

                                                

113 Zie brief van Minister van VWS dd. 10 juni 2014 aan de Tweede Kamer waarin zij de kamer 

informeert over over de voorwaardelijke toelating van nieuwe geneeskundige behandelingen, 
medische technologieën, hulpmiddelen of geneesmiddelen tot het basispakket (zie 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/06/10/kamerbrief-over-
voorwaardelijke-toelating-tot-het-basispakket.html). 
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wijsvoering voor vooral kleinere en minder kapitaalkrachtige ontwikkelaars en pro-

ducenten van medische technologie. Dit zou actie vergen van het Ministerie van 

OCW (aanpassing Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en 

het Ministerie van VWS (aanpassing Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met 

mensen). Daarbij kan ook aandacht worden geschonken aan het beschrijven van 

heldere procedures voor het opzetten/uitvoeren van klinische bewijsstudies voor 

derden. Zelfs zou overwogen kunnen worden om startende ondernemers (deels) 

financieel te ondersteunen bij het laten uitvoeren van klinische bewijsstudies. 

4.4 Mogelijke oplossingsrichtingen om regeldruk die samenhangt met 

vergoedingen systematiek te verminderen 

Bij het toegelaten worden binnen de systematiek van vergoedingen worden een aantal 

barrières ervaren. Indien de nieuwe innovatie niet binnen een bestaande code past, zal er 

effectiviteit 114  en budget impact moeten worden gedocumenteerd. Vooral kleine 

ontwikkelaars en fabrikanten kunnen de kosten daarvan niet altijd opbrengen. Een ander 

knelpunt is dat goedkeuringen voor nieuwe medische hulpmiddelen door Zorginstituut 

Nederland en DBC Onderhoud een lange doorlooptijd vergen. Tot slot is een laatste 

knelpunt dat de implementatielast van wijzigingen in vergoedingen sterk wordt onderschat. 

Recent is de taakafbakening tussen Zvw, AWBZ en Wmo (en dus hoe de vergoedingen voor 

verschillende categorieën medische hulpmiddelen is geregeld) herzien. Daarnaast wordt 

bijvoorbeeld de bekostigingssystematiek van ziekenhuizen en ZBC’s en financieringssys-

temen (van DBC, naar DOT, naar zorgproduct) bijna continu veranderd. We zien de 

volgende concrete oplossingsrichtingen die direct verband houden met wet- en regelgeving 

en vermindering van regeldruk: 

1. Verkort de doorlooptijd van beoordelingen van nieuwe medische hulpmiddelen 

door termijnen die gelden bij beoordelingen door ZiN, DBC Onderhoud en NZA 

(verder) terug te brengen. 115  Er zijn weliswaar streeftermijnen, maar in de 

praktijk kunnen de doorlooptijden behoorlijk oplopen, ook omdat de procedure 

voor toelating zo is ontworpen dat de minister effectief maar een keer per jaar 

kan besluiten over toelating (voor pakketbeheer Zvw) of verwerking in DBC-

systeem (die gekoppeld is schaarse releasedata van nieuwe versies van het 

DBC-systeem).  

                                                

114 Bij toetsing aan de wet wordt vanaf 2006 (invoering de Zvw) strenger en allengs systematischer 

getoetst op effectiviteit naast de principes van noodzakelijkheid, kosteneffectiviteit en/of 

uitvoerbaarheid. Ook voor hulpmiddelenzorg geldt sindsdien het befaamde criterium van “stand van 

wetenschap en praktijk”. Zie ook de aparte publicatie van CVZ hierover: CVZ (2007), Beoordeling 

stand van wetenschap en praktijk, publicatienummer 254, Diemen en het door CVZ in 2008 

uitgebrachte Beoordelingskader hulpmiddelenzorg en de daarin opgenomen handreiking fabrikanten-

dossier hulpmiddelenzorg. Dit betekent dat fabrikanten effectiviteitsonderzoek moeten doen dat 

verder gaat dan het onderzoek dat benodigd is voor conformiteitsbeoordeling. 

115 Zie voor een beschrijving van de procesgang aan de kant van Zorginstituut Nederland bijlage 2 van 

http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-

www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2008/0804-beoordelingskader-

hulpmiddelenzorg/Beoordelingskader+hulpmiddelenzorg.pdf Voor een beschrijving van de 

procesgang bij DBConderhoud (incl. Nza), zie 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3

A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-

zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-

32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw

8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU 

http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2008/0804-beoordelingskader-hulpmiddelenzorg/Beoordelingskader+hulpmiddelenzorg.pdf
http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2008/0804-beoordelingskader-hulpmiddelenzorg/Beoordelingskader+hulpmiddelenzorg.pdf
http://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2008/0804-beoordelingskader-hulpmiddelenzorg/Beoordelingskader+hulpmiddelenzorg.pdf
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dbconderhoud.nl%2Fdoc_download%2F3348-kader-voor-het-adviseren-over-zorginnovaties-31-januari-2012%2Fmenu-id-32&ei=TLwyVOKEC4nFPcC0gPAK&usg=AFQjCNEQXw1mbND3TpctJ5K414z9vxo0TA&sig2=zWvQeMw8IQZBhkQc-76UYw&bvm=bv.76802529,d.ZWU
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2. Vraag ZiN om meer onafhankelijk effectiviteitsonderzoek (Health Technology 

Assessment) uit te voeren omdat niet alle ontwikkelaars in staat zijn de kosten 

hiervan te dragen. Dit zou ertoe bijdragen dat meer innovatieve medische 

hulpmiddelen op hun effectiviteit kunnen worden getoetst en naar verwachting 

dan ook meer medische hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding 

als onderdeel van de vergoede gezondheidszorg.  

3. MedTech innovaties moeten integraler beoordeeld worden met inachtneming 

ketenperspectief (samenhangend met eerste punt). Dit betekent bijvoorbeeld 

dat verzekeraars minder eenzijdig op kostenbesparing van de schakel (i.p.v. 

De keten) moeten worden afgerekend en een grotere rol moeten krijgen bij 

stimuleren MedTech innovaties. Health TA onderzoek zou hier eveneens een rol 

kunnen spelen. 

4.5 Mogelijke oplossingsrichtingen om de regeldruk die samenhangt 

met innovatiestimulering te verminderen 

In paragraaf 3.5 is eerst geconstateerd dat onder tenminste een deel van de MedTech het 

gevoel leeft dat het Nederlandse innovatie relatief sterk op innovatie in samenwerking is 

gericht (hoewel er ook belangrijke fiscale regelingen en financieringsregelingen zijn die 

primair gericht zijn op de individuele onderneming). Ook is geconstateerd dat het 

merendeel van het instrumentarium aangrijpt bij het produceren van meer nieuwe kennis. 

Veel (vooral jongere) MedTech ondernemingen ervaren problemen bij het opstellen van de 

business case, het financieren en het op de markt brengen van een innovatie. Zeker bij het 

stimuleren van MedTech, bijvoorbeeld als onderdeel van de Topsectoren-aanpak, zou hier 

door het Ministerie van Economische Zaken, betrokken Topteams en TKI bureaus rekening 

mee kunnen worden gehouden. Dit is echter ook een zaak die ook de MedTech 

ondernemingen (en hun brancheorganisaties) zelf kunnen bepleiten in genoemde gremia.  

Vervolgens zijn drie centrale knelpunten genoemd, te weten:  

1. de “papierwinkel” die Medtech ondernemers ervan weerhoudt (meer) gebruik te maken 

van tenminste een deel van het innovatie-instrumentarium. Daartoe behoort ook dat 

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aparte administraties voor verschil-

lende regelingen hanteert zodat bedrijven die gebruik maken van meerdere regelingen 

van RVO dezelfde gegevens meermalen moeten aanleveren; 

2. de TKI-toeslag die te complex is en feitelijk de regeldruk vergroot en bovendien 

onvoldoende lijkt aan te sluiten bij het MedTech ecosysteem, en; 

3. het vooralsnog ontbreken van een Europees patent. 

Concrete opties om de regeldruk die verband houdt met het innovatie instrumentarium te 

verminderen zijn de volgende: 

1. RVO kan gevraagd of verplicht worden een klantvriendelijker model te hanteren bij 

het aanleveren van informatie door (MedTech) bedrijven die gebruik willen maken 

van een regeling. Daarbij kan gedacht worden aan het “Belastingmodel” waarbij al 

die informatie die al bekend is bij RVO vooringevuld wordt en ondernemers alleen 

de ontbrekende informatie hoeven aan te leveren.  

2. Het ministerie van EZ als eerstverantwoordelijke voor het innovatie instrumentari-

um kan de mogelijkheden voor in kind financiering binnen TKI toeslag verder 

verruimen c.q. meer in zijn algemeenheid de als complex ervaren TKI toeslag ver-

eenvoudigen. Uit de sectorscan is gebleken dat de TKI-toeslag een ingewikkelde 

regeling is die in de praktijk alleen gebruikt kan worden door ondernemingen die 
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de regelcapaciteit hebben om zich te verdiepen in de details van de regeling en die 

bovendien al gewend zijn R&D uit te besteden aan kennisinstellingen (in plaats van 

zelf R&D te verrichten en op die basis samen te werken met kennisinstellingen). 

Inmiddels heeft het Ministerie van EZ in de begroting 2015116 een vereenvoudiging 

van de TKI-toeslagregeling aangekondigd. Zo zullen de aanvragen voor toeslag 

worden gebaseerd op de vastgelegde, in plaats van de verwachte private bijdragen 

in publiek private samenwerkingsverbanden. Ook is aangekondigd dat “bij de inzet 

van de toeslag op nieuwe PPS’en geen verdergaande eisen worden gesteld dan het 

nieuwe staatssteunkader voor onderzoek en innovatie voorschrijft.” 

3. Bevorderen dat Europese patent er versneld komt. In principe is besloten tot een 

Europees patent, maar in de praktijk is nog geen sprake van een uniform Europees 

patent dat tegen geringe kosten kan worden verkregen onder andere omdat de 

nationale parlementen dit besluit nog niet hebben geratificeerd. Hier ligt dus een 

belangrijke opdracht bij de politiek. Tot dusver hebben vier landen het “Unified 

Patent Court”-akkoord geratificeerd (Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en België). Het 

United Patent Court akkoord moet in totaal door tenminste 13 van de beoogde 

deelnemende landen (en in elk geval Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Konink-

rijk) geratificeerd zijn voordat het van kracht kan worden. 

                                                

116 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 34 000 XIII, nr. 2, p. 52.  
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5 Inschatting macro-economische 

effecten van regeldruk  

5.1 Inleiding 

Er zijn maatschappelijke kosten (en overigens ook opbrengsten) verbonden aan wet –en 

regelgeving en de handhaving daarvan. In deze sectorscan hebben we primair gekeken 

naar de regeldruk in de sector van de MedTech ontwikkel- en maakindustrie en het effect 

dat dit heeft op innovatie en het benutten van het aanwezige innovatiepotentieel. 

Vanuit een (macro)economisch perspectief werkt regeldruk op verschillende manieren door 

op een economie. Ten eerste leidt het tot extra kosten voor de MedTech sector zelf. Dit zijn 

de eerste orde effecten. Die vallen in twee typen uiteen: de extra kosten die direct met de 

regeldruk te maken hebben en de opportuniteitskosten die voortkomen uit het feit dat de 

ondernemer middelen moet inzetten om aan de wet- en regelgeving te voldoen. In het 

laatste geval gaat het dus om gemiste kansen: de ondernemer had dezelfde middelen 

wellicht ook voor meer productieve doeleinden in kunnen zetten. Kortom, regeldruk werkt 

volgens deze redenatie tot een derving van – virtuele – inkomsten. Vanuit een innovatie-

perspectief zijn met name de tweede soort eerste orde effecten van belang. In concreto 

gaat het hier om innovaties die duurder, vertraagd, minder radicaal, of zelfs helemaal niet 

worden uitgevoerd vanwege de belemmeringen die regeldruk oplegt aan ondernemers. Dit 

leidt vervolgens tot tweede orde effecten: de sector MedTech is op haar beurt een 

belangrijke bron van innovaties voor de medische sector. Als het innovatievermogen in de 

MedTech sector wordt afgeremd, leidt dat indirect dus ook tot minder innovaties in de 

medische sector.117  

5.2 Eerste orde effecten: directe kosten vanwege regeldruk 

Kosten die voortvloeien uit regeldruk worden meestal in geld uitgedrukt door de tijd die 

gemoeid is met een bepaalde administratieve handeling, te vermenigvuldigen met een 

standaard uurtarief, en dat bedrag maal het aantal bedrijven dat de handeling moet 

uitvoeren. Het kan dan al snel om aanzienlijke bedragen gaan. Op papier zijn er dan dus 

grote besparingen mogelijk, zeker als het om lasten gaat die een sector overstijgen. In de 

praktijk valt er nog wel het nodige op deze redenering af te dingen. Ten eerste geldt ook 

hier het argument van de opportuniteitskosten. Het is vaak niet zo dat elke minuut die zou 

worden bespaard op de administratieve handeling, anders volledig voor productieve 

doeleinden zou worden aangewend. De maximale besparingen die kunnen worden bereikt 

kunnen nooit meer zijn dan het totaal van de reguliere overhead kosten van een bedrijf. 

Een fractie daarvan wordt besteed aan administratieve handelingen die voortvloeien uit 

regeldruk (of de handhaving ervan), en weer een fractie daarvan zou feitelijk worden 

besteed aan productieve handelingen als de regeldruk er niet zou zijn geweest. 

                                                

117 In hoeverre innovaties in de medische sector overigens leiden tot kostenbesparingen blijft een open 

vraag. Er is veel literatuur over deze kwestie en grosso modo is de conclusie dat er eerder sprake is 

van kostenstijgingen dan kostenbesparingen. Vaak leiden innovaties immers met name tot 

kwaliteitsverbeteringen in de vorm van verbeterde en/of nieuwe soorten behandelingen. Die zijn 

over het algemeen duurder dan eerdere behandelingen maar leveren in medische termen wel betere 

uitkomsten voor de patiënt. Alleen stijgen de kosten voor de samenleving als geheel. Dit is dus een 

afweging tussen baten (op microniveau) en kosten (op macroniveau). 
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In de systematiek van het CBS vallen Bedrijfskosten uiteen in de Inkoopwaarde van de 

omzet, Personele kosten, Overige bedrijfskosten en Afschrijvingen op vaste activa. Voor 

het schatten van de omvang van de kosten van de regeldruk is de post ‘Overige 

bedrijfskosten’ de meest relevante. Deze post valt op haar beurt uiteen in een aantal 

subposten waarbij ‘kosten van overige diensten’ en ‘niet eerder genoemde bedrijfskosten’. 

Voor de MedTech sector liggen deze kosten relatief hoog (9% van de totale bedrijfskosten 

– ten opzichte van 7% voor de industrie als geheel). Dat ligt in lijn met kwalitatieve 

observaties uit de interviewverslagen dat een aanzienlijk deel (tot 20%) van de totale 

kosten van een product opgaan aan het documenteren van alles wat voor het veilige 

gebruik nodig is.118 

In absolute termen bedraagt het totaal van deze twee subposten voor de sector Medische 

instrumentenindustrie (SBI325) gemiddeld € 108 miljoen over de periode 2009-2011.119 

Als we daar de (veel kleinere) sector Elektro medische industrie (SBI266) bij op tellen, 

komen we uit op een totaal van € 125 miljoen. Dat is echter het absolute plafond voor de 

mogelijke omvang van administratieve lasten. In deze twee subposten zijn een groot 

aantal andere posten opgenomen die niet voortkomen uit regeldruk (zoals ICT-kosten en 

doorbelaste concernkosten).120 Een realistischere schatting is dat maximaal 10% van de 

relevante overige bedrijfskosten toe zijn te schrijven aan regeldruk, dus een totaal van € 

12,5 miljoen. Dat komt neer op € 18.000 aan regeldruk-gerelateerde kosten per MedTech 

bedrijf of iets meer dan €1.000 per jaar per werkzame persoon. 

In het specifieke geval van de MedTech sector gelden hier twee belangrijke nuanceringen. 

Ten eerste is de administratieve lastendruk in deze sector inderdaad hoog – zelfs 

uitzonderlijk hoog – maar het grootste deel van deze lasten komt voort uit de sector zelf. 

Het toepassingsgebied van de sector – het welzijn van patiënten – zorgt ervoor dat er 

relatief zware verplichtingen worden gesteld aan het testen van producten en aan het 

documenteren van alles wat voor veilig gebruik nodig is. Slechts een deel van die 

verplichtingen is dus sec toe te schrijven aan de (extra) lasten die door de overheid 

worden opgelegd. Daaruit vloeit ten tweede voort dat de aanzienlijke administratieve 

lasten in termen van merkbaarheid over het algemeen niet als problematisch door 

ondernemers worden ervaren. Zij maken altijd een afweging tussen kosten (administratie-

ve lasten) en baten (veiligheid van de gebruikers). Zolang er een aantoonbaar verband is 

met het welzijn van de patiënt wordt regeldruk over het algemeen dus niet als problema-

tisch ervaren. 

                                                

118 Deze categorie dekt alle kosten die te maken hebben met productveiligheid, dus zowel certificering 

als veldtesten als (ex post) effectiviteitsstudies. 

119 Dit is de sector 325 volgens de SBI2008-indeling (=Vervaardiging van medische en tandheelkundi-

ge instrumenten en benodigdheden). Van de andere relevante sector (Elektro medische industrie, 

266) beschikt het CBS niet over gedetailleerde kosten.  

120  Deze kosten omvatten onder meer: licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's 

(alleen indien door derden in rekening gebracht); algemeen beheer (doorbelaste intra-

concerndiensten); kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur; de huur of de lease 

van bedrijfsmiddelen zoals software (echter niet de huur van gebouwen, terreinen, machines, 

installaties en vervoermiddelen); uitbesteed klein onderhoud en reparaties; bankkosten (exclusief 

rentekosten en/of valutaverliezen); aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover 

nergens anders genoemd);kosten accountants/ administratie/advies/ rechtshulp en dergelijke; 

kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief de waarde van in het 

boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de hard- en/of software is geactiveerd; apart 

betaalde vrachtkosten op inkopen; kosten vuilafvoer en vuilverwerking. 
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5.3 Eerste orde effecten: belemmeringen innovatief vermogen 

MedTech sector 

De relatie tussen regeldruk en innovatie is van een geheel andere aard dan die tussen 

regeldruk en bedrijfskosten. Regeldruk kan op twee manier het innovatieproces binnen een 

onderneming belemmeren. Ten eerste kunnen bestaande innovatieprojecten (ernstig) 

worden vertraagd en/of veel duurder uitvallen. Ten tweede kunnen innovatieprojecten – 

vanwege de vooraf ingeschatte regeldruk – in het geheel niet doorgaan.  

Van alle belemmeringen die door ondernemers in de survey worden genoemd, geldt de 

vertraging van innovatietrajecten als de grootste hindernis: twee derde van alle 

respondenten geeft aan dat hun innovatieprojecten in sterke (36%) tot zeer sterke (30%) 

mate wordt vertraagd vanwege regeldruk.121 Overall komt dat neer op een gemiddelde 

vertraging van een innovatieproject met 25%.122 Uitgedrukt in tijd komt dat neer op een 

vertraging van 6 tot 10 maanden.123 

Innovaties zijn van cruciaal belang voor een hightech sector zoals MedTech. Omdat de 

frequentie van innovaties hoog ligt, heeft een vertraging van innovatietrajecten met name 

een ongunstige uitwerking op de strategische positie van een onderneming. Tegen de tijd 

dat het nieuwe product eindelijk op de markt komt, zijn de concurrenten de volgende 

innovatie alweer aan het introduceren. Het gaat met andere woorden om het relatieve 

nadeel ten opzichte van innovatieve concurrenten die geen (of minder) belemmeringen 

ondervinden van regeldruk. Voor de binnenlandse markt speelt vertraging door regeldruk 

daarom geen grote rol – de regeldruk treft immers alle bedrijven. Het probleem is dat de 

Nederlandse thuismarkt voor de meeste MedTech producenten te klein is om te kunnen 

overleven – de Nederlandse MedTech sector is daarom sterk gericht op de export. In dat 

geval speelt het relatieve nadeel ten opzichte van buitenlandse (bijvoorbeeld Amerikaanse) 

concurrenten zeker een rol. Op de zeer competitieve wereldmarkt is voortdurend innoveren 

een noodzaak om überhaupt te kunnen overleven.  

Tabel 1 Verhouding tussen omvang binnenlandse markt en import en export voor de grootste 

Europese markten, met aandeel van Nederland, 2009124 

  
Import 

Aandeel 
Nederland 

Export 
Aandeel 

Nederland 

Duitsland 81% 12% 129% 5% 

Verenigd Koninkrijk 85% 13% 63% n/a (<6%) 

Frankrijk 124% n/a (<3%) 111% 18% 

Italië 78% 17% 78% 17% 

Zwitserland 82% 9% 209% 16% 

 

                                                

121 Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit de survey van Holland Health Tech onder starters (zie 

voetnoot 6): “traagheid in verschillende processen” staat met 19% stip op #1 in de top vier van 

tegenvallers. De #2 (“Gebrek aan financiering”) staat op 11% (HHT, 2013:19). 

122 Dat is een gewogen gemiddelde die is gebaseerd op de volgende (behoudende) codering: “in zeer 

sterke mate”= 50% vertraging, “in sterke mate” = 25% vertraging, “in lichte mate” = 10% 

vertraging. 

123 Dit is gebaseerd op de survey van Holland HealthTech onder startende MedTech-ondernemers (Het 

pad van de MedTech-starter). Op pagina 11 wordt daar een verdeling gegeven voor de geschatte en 

werkelijke time to market. Het gewogen gemiddelde van deze verdeling is 3,3 jaar. De modus van 

de verdeling ligt wat lager – tussen de 2 en 3 jaar.  

124 Bron: Eucomed, European Medical Technology Exports & Imports 
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Het percentage dat MedTech bedrijven uit nieuwe producten en diensten halen, is dan ook 

zeer hoog (zie figuur 11). In de survey is het gewogen gemiddelde van alle deelnemende 

bedrijven 37%. Meer dan een derde van alle omzet komt dus voort uit innovaties. Van een 

derde van alle bedrijven komt zelfs meer dan de helft van alle omzet voort uit nieuwe 

producten en diensten.  

 

Figuur 11. Percentage omzet uit nieuwe producten en diensten 

Als we de vertraging van 25% volledig doorrekenen naar de gemiste omzet – hetgeen het 

meest ongunstige scenario zou zijn – komt dat neer op een verlies van 9% van de totale 

omzet. De totale netto omzet van de MedTech-sector (SBI325 en SBI266 samen) bedroeg 

in 2011 € 1,7 miljard.125  De – maximale – totale gemiste omzet vanwege vertraagde 

innovatietrajecten bedraagt dan € 160 miljoen per jaar. 

Bovenop deze € 160 miljoen komen dan de kosten van de innovaties die in de kiem 

worden gesmoord, dat wil zeggen de (virtuele) gederfde inkomsten van de nieuwe 

producten en diensten die – vanwege (ingeschatte) barrières en kosten die uit wet- en 

regelgeving voortkomen– helemaal niet verder worden ontwikkeld (zie figuur 12). Ook hier 

gaat het om een aanzienlijk percentage: het gewogen gemiddelde van de verdeling is 

30%. Ofwel, 30% van alle technisch haalbare product-ideeën wordt uiteindelijk niet 

uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

                                                

125 Dit is een onderschatting omdat er veel MedTech-bedrijven actief zijn buiten de SBI-sectoren 325 

en 266. De totale markt voor medische hulpmiddelen in Nederland (intramuraal plus extramuraal) 

bedraagt 4,1 miljard euro. Dat zou dan neerkomen op een totale gemiste omzet van 385 miljoen 

euro per jaar. Dat is weer een overschatting omdat lang niet alle bedrijven die in deze markt actief 

zijn, zelf nieuwe producten op de markt brengen of sowieso niet of nauwelijks zelf produceren (zoals 

groothandels in medische hulpmiddelen).  
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Figuur 12. Inschatting door responderende Medtech ondernemingen van het percentage technisch 

haalbare product-ideeën (opgedeeld in 6 categorieën) dat niet verder wordt ontwikkeld vanwege 

(ingeschatte) barrières en kosten die uit wet- en regelgeving voortkomen  

Anders dan bij de vertraging kunnen we hier het percentage niet geheel (of gedeeltelijk) 

koppelen aan gederfde inkomsten. De capaciteit die niet wordt gebruikt voor het verder 

ontwikkelen van innovaties valt immers vrij en kan volledig voor andere productieve 

doeleinden worden ingezet. Er zou echter weldegelijk sprake kunnen zijn van een 

belangrijk kwalitatief nadeel. De innovaties die niet worden doorgezet zijn typisch de meest 

risicovolle – maar daardoor ook meest radicale innovaties. In concrete betekent dit dat van 

deze groep innovaties sowieso een deel zou zijn mislukt. De paar innovaties die wél de 

markt zouden hebben gehaald, zouden echter wel eens uitzonderlijk succesvol kunnen zijn 

geweest. Met andere woorden, vanwege de aanwezigheid van regeldruk stellen 

ondernemers zich voorzichtiger op in innovatieprojecten en daardoor wordt de Nederlandse 

MedTech-bedrijf-van-de-toekomst met het conservatieve badwater weggegooid. We 

kunnen alleen nooit van tevoren zeggen wat het netto effect is op het rendement van de 

onderneming. Als er sprake zou zijn van een normale verdeling, zouden de rendementen 

van mislukte en geslaagde innovatietrajecten zich min of meer uitmiddelen. Omdat we hier 

te maken hebben met een extreem scheve verdeling – één enkele innovatie kan 10 tot 

zelfs 100 maal het rendement halen van een gemiddelde investering – is het onmogelijk 

om te voorspellen wat het totale rendement zou zijn geweest als de regeldruk niet 

aanwezig was geweest. De kans dat een dergelijke ‘klapper’ zich voordoet binnen één 

bedrijf is extreem klein maar als de regeldruk een verstikkend effect heeft op een gehele 

innovatieve sector dan is de kans groter dat een ‘klapper’ zich anders wel had voorgedaan. 

5.4 Tweede orde effecten: belemmeringen innovatief vermogen 

medische sector 

Het afremmen en smoren van het innovatieve vermogen van de MedTech-sector kan 

indirect ook een belangrijk negatief effect hebben op de sector waar zij als toeleverancier 

goederen en diensten aan aanbiedt. De innovaties die in de MedTech-sector worden 

gedaan komen uiteindelijk via nieuwe apparaten en/of nieuwe behandelingswijzen in de 

medische sector terecht. Deze zogenaamde tweede orde effecten zijn altijd kleiner dan de 

eerste orde effecten (in de sector zelf). Omdat de omvang van de ontvangende medische 
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sector vele malen groter is dan de originele (MedTech) sector, kan het echter nog steeds 

om grote potentiele besparingen gaan. 

In 2012 bedroegen de totale uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland circa € 90 miljard 

– tegen een totale omvang van de Nederlandse MedTech-sector van circa € 2 miljard.126 

Van deze € 90 miljard wordt € 20 miljard aan ziekenhuizen besteed, en € 15 miljard aan 

zorginstellingen. Daarvan gaven ziekenhuizen € 1.900 miljoen van hun budget (10%) uit 

aan medische technologie en zorginstellingen € 250 miljoen (2%).127 Daarbij moet een 

onderscheid gemaakt worden tussen duurzame goederen (medische apparaten, prothesen 

& implantaten, chirurgisch instrumentarium) en medische verbruiksgoederen (‘disposa-

bles’). Verbruiksgoederen zijn goed voor ruim 40% van de intramurale markt. 

Voor de doorwerking van de effecten van innovatie in de MedTech-sector op de medische 

sector zijn met name de duurzame goederen van belang. In tegenstelling tot verbruiks-

goederen werken kostenbesparingen bij deze categorie namelijk niet alleen door op de 

uitgaven aan de goederen zelf maar ook in de rest van de (€ 18,1 miljard) uitgaven van 

ziekenhuizen.128 Door innovaties in de medische technologie kunnen operaties bijvoorbeeld 

sneller worden uitgevoerd, of wordt de totale behandelingstijd van de patiënt verkort. Deze 

indirecte besparingen zijn enkele malen groter dan de directe besparingen. Stel dat de 

jaarlijkse groei van de totale uitgaven van ziekenhuizen (die met 5,7% iets boven het 

landelijke middelde ligt) afneemt met 1% dan wordt er in een periode van vijf jaar € 1.110 

miljoen bespaard.129  

Nota bene, of deze besparingen daadwerkelijk gaan optreden hangt vooral af van de 

manier waarop de innovaties in de medische sector worden ingezet. Bij de aanschaf van 

een nieuwe product of de invoering van een nieuwe dienst zal er bij de afweging worden 

gekeken naar de prijs en/of de kwaliteit. Nieuwe mogelijkheden kunnen dus worden 

ingezet voor kostenbesparingen (prijs van het nieuwe product is lager dan die van het 

bestaande product) of voor kwaliteitsverbeteringen (zoals het verhogen van het welzijn 

van de patiënt). In een sterk markt gedreven context (bijvoorbeeld in een markt voor 

commodities zoals bulkchemicaliën) zal de nadruk liggen op kostenbesparingen. Er zal dan 

soms zelfs een vermindering in kwaliteit worden geaccepteerd in ruil voor een grote 

kostenbesparing. In de medische sector staat het welzijn van de patiënt voorop en zal 

daardoor de nadruk op kwaliteitsverbeteringen liggen. In het ideale geval is er sprake van 

een dubbelslag: een kwaliteitsverbetering gaat dan gepaard met een kostenbesparing. In 

de praktijk zal bij een kwaliteitsverbetering de prijs op het oude niveau blijven, of eerder 

                                                

126 Deze uitgaven stijgen elk jaar constant met 5%. Dat komt over de periode 2002-2012 neer op 

toename van de totale gezondheidsuitgaven met 60%. 

127 Dit zijn cijfers uit 2008 voor de intramurale uitgaven medische hulpmiddelen (bron: Ecorys, 2011: 

p.11). Bij een jaarlijkse groei van 3,9% (Epsicom, 2011a; 2011b) zouden de uitgaven in 2014 dan 

gestegen zijn tot respectievelijk 2.465 (ziekenhuizen) en 335 miljoen euro. 

128  Nota bene: de Nederlandse markt voor medische hulpmiddelen heeft voor het aanbod van 

producten vooral een internationaal karakter (Ecorys, 2011:p.29). Dit werkt twee kanten op: 

Nederlandse MedTech-producenten verkopen een groot deel van hun goederen buiten Nederland. 

Andersom hebben buitenlandse producten in de Nederlandse markt een groot marktaandeel (met 

name in de markt voor duurzame goederen). Dat betekent dat slechts een deel van de versterking 

van het innovatievermogen van Nederlandse MedTech-producten in Nederland zullen neerslaan. In 

de getallen die in het vervolg van deze paragraaf worden genoemd, is dus alleen dit deel van de 

mogelijke besparingen aan een verlaging van de regeldruk (in Nederland) toe te schrijven. 

129 Waarvan € 180 miljoen in het eerste jaar. 
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toenemen. 130  Als de kwaliteitsverbeteringen zouden worden gemonetariseerd, zou er 

economisch gezien wel altijd sprake zijn van een netto verbetering.131 

Bij de verbruiksgoederen werken de effecten van innovaties alleen door op de uitgaven van 

de goederen zelf. Het besparingspotentieel is daardoor lager dan bij duurzame goederen. 

Toch zouden hier aanzienlijke besparingen kunnen worden bereikt. Ten eerste spelen bij de 

aanschaf van verbruiksgoederen over het algemene prijsoverwegingen een grotere rol dan 

bij duurzame goederen. Ten tweede zijn juist de uitgaven aan verbruiksgoederen de 

afgelopen jaren het sterkst gestegen.132 Een afname van de groei met enkele procentpun-

ten (stel: 3%) vanwege innovatiegebaseerde efficiencyverbeteringen is daardoor 

realistisch. Bij een dergelijke afname van de groei (dus tot 15%) zou er in vijf jaar tijd € 

300 miljoen worden bespaard.133 Ook voor deze deelmarkt geldt dat ze internationaal van 

aard is. Net als in de andere deelmarkten voor medische hulpmiddelen zijn veel van de 

bedrijven die op de Nederlandse markt actief zijn, dochterondernemingen van buitenlandse 

(voornamelijk Amerikaanse, Duitse of Japanse) multinationals. 134  Van de genoemde 

mogelijke besparing van € 300 miljoen is daarom maar een klein deel specifiek toe te 

schrijven aan beleidsmaatregelen van de Nederlandse overheid ten aanzien van het 

terugdringen van regeldruk. 

5.5 Educated guess mogelijke kostenbesparingen door vermindering 

regeldruk 

Op basis van bovenstaande schatten wij in dat de eerste orde effecten van regeldruk naar 

alle waarschijnlijkheid meer dan € 200 miljoen op jaarbasis bedragen. De verwachting is 

dat op basis van de in paragraaf 4.2-4.5 gepresenteerde set van oplossingen tenminste 

een kwart tot de helft van die kosten van regeldruk voor fabrikanten van medische 

hulpmiddelen – dat wil zeggen met € 50 - 100 miljoen op jaarbasis – kan worden 

verminderd. De tweede orde effecten betreffen belemmeringen van het innovatief 

vermogen van afnemende sectoren, hier vooral de gezondheidszorg. In de voorgaande 

paragraaf 5.4 hebben we (conservatief) berekend dat alleen al de beperking van de groei 

in uitgaven aan duurzame gebruiksgoederen (“apparaten”) in ziekenhuizen en verbruiks-

goederen (“disposables”) door introductie van (meer) innovatieve medische hulpmiddelen 

tot besparingen van enkele honderden miljoenen op jaarbasis zou kunnen leiden. Echter, 

omdat het gevaar van “rijk rekenen” reëel is bij tweede orde effecten, gaan we er 

vooralsnog vanuit dat ze zich niet voordien of tot uiting komen in een kwaliteitsverbetering 

van de zorg (care & cure) die wordt verleend met geïnnoveerde medische hulpmiddelen.

                                                

130 Een ander fenomeen dat het potentieel voor besparingen verminderd is z.g. stapeling: er worden 

telkens nieuwe technologieën aan de bestaande set toegevoegd – zonder dat oude technologieën 

worden uitgefaseerd. De totale set van technologieën dijt dus steeds vaker uit. Vanuit macro-

economisch perspectief leidt dit op termijn tot stijgende kosten (het kost relatief steeds meer om de 

legacy technologieen in de lucht te houden). 

131 Immers, (∆kwaliteitnieuw x ∆prijsnieuw) > (∆kwaliteithuidig x ∆prijshuidig). Kwaliteitsverbeteringen zijn 

bijvoorbeeld te monetariseren door welvaartsverliezen bij het voortduren van de aandoenin-

gen/ziekten (zoals chronische pijn) te berekenen op basis van stated of revealed preferences of te 

kijken naar QALYs. 

132 NVZ/Prismant (2011). Financiële statistiek 2010. Geciteerd in Ecorys (2011), bijlage A (p.87). 

133 Waarvan € 33 miljoen in het eerste jaar. 

134 Ecorys, 2011: p.29. 
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Bijlage 1. Overzicht gesprekspartners 

Bedrijfsnaam Gesprekspartner 

BAAT Medical Products BV Gert Nijenbanning 

Clinical Trial Service B.V. Mirjam Bruggink 

Crefact Lea Koelemeijer 

Finapres Gerard Langewouters 

Focal Revalidationtechniek BV Dick van der Pijl 

Macawi B.V. Geert van Dijk 

MedtechPartners Bart Blokhuis 

Nucletron - An Elekta Company Maarten Buijs 

Ossatec Benelux BV Harrie Boogers 

Philips Healthcare Casper Garos 

Pontes Medical Joris Jaspers 

Xendo Marc Klinkhamer 

Xilloc Medical B.V. Maikel Beerens 

Xsens Casper Peeters 
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Bijlage 2. Itemlijst interviews 

 

A. Inleidende vragen 

1. Ziet u de (wettelijke) eisen waaraan u nieuwe producten moeten voldoen (incl. 

handhaving en toezicht daarop) als redelijk? [NB: verschillende regimes, v.b. 

breinspatel] 

2. Aan welke concrete case in uw onderneming denkt u als het gaat om regeldruk die 

innovaties in de MedTech belemmeren/vertragen/voorkomen of om overbodige 

inspanningen vragen?  

3. Kunt u precies aangeven waar die belemmering uit voortkomt (nieuwe wet of 

regelgeving/beleid; uitvoeren van wet- en regelgeving/beleid; handhaven be-

leid/toezicht hierop)? 

4. Hoe belemmert die regeldruk het innovatieproces en uiteindelijk aan-

tal/omvang/timing van innovaties van uw onderneming? 

5. Kunt u in algemene zin aangeven of de regeldruk zijn oorsprong vindt op nationaal, 

Europees of regionaal niveau? En aan welke regeldruk denkt u dan? 

6. Ziet u voordelen in de Nederlandse regulering t.o.v. het buitenland? - Ziet u 

nadelen in de Nederlandse regulering t.o.v. het buitenland? 

B. Regeldruk gekoppeld aan fasen waardeketen MT (figuur 2: waarde keten 

MedTech) 

1. In welke van de opeenvolgende stappen ervaart uw bedrijf de meeste regeldruk? 

Kunt u dit toelichten met een voorbeeld? In hoeverre verschilt dit voor de verschil-

lende deelmarkten waarop uw onderneming actief is? 

2. In welk stadium/welke stadia van de productplanning neemt uw onderneming 

contact op met reguleringsautoriteiten en certificeringsorganisaties? (versnelling 

mogelijk?) 

3. Ervaart u in de opeenvolgende stappen van de waardeketen herhalen-

de/overlappende activiteiten (gegevens die opnieuw moeten worden aangeleverd 

bv)? 

4. Is duidelijk aan welke regulering+eisen het product moet voldoen op het moment 

dat de productspecificaties worden vastgesteld? 

5. Op wat voor manier houdt uw onderneming rekening met regulering in de preklini-

sche fase van het product? 

6. Hoe ervaart uw onderneming de procedure en proceduretijden voor het indienen en 

toetsen van een aanvraag voor klinische testen? 

7. Hoe ervaart u de procedure en proceduretijden voor het evalueren van de (data 

van) klinische testen? 
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8. Hoe complex en tijdrovend is de procedure rondom pre-market approval / product-

certificering (ISO 13485)? Welke partijen zijn betrokken bij uw certificering? 

(notified bodies en de accreditatie van de NBs) 

9. Wat voor activiteiten ondernemen jullie m.b.t. post-market surveillance? Is er 

specifieke regeldruk die te maken heeft met post-market surveillance? Zo ja, staan 

ze  in verhouding met het te realiseren doel?  

10. Hoe gaat uw onderneming om met regulering die niet direct gekoppeld is aan de 

MedTech (zoals labelling van producten)? In hoeverre is hier sprake van vertra-

ging? Verbeteropties? 

C. Regeldruk gekoppeld aan de opeenvolgende fasen in het innovatieproces 

1. Kunt u per fase aangeven welke regeldruk u ervaart? [Voorbeelden] 

2. Hoe beïnvloedt die regeldruk het innovatievermogen van uw bedrijf? Kunt u dit 

kwantificeren? 

3. Wanneer uw onderneming zaken zoals veiligheid van het product moet aantonen 

via testen/clinical trials, hoe transparant is het beoordelingsproces dan voor uw 

organisatie? Is goed duidelijk wat voor data u moet aanleveren? Reactietijden? 

Aanvullende data? Verbetermogelijkheden? 

4. Worden nieuwe producten tijdig gedekt door de verzekering? (i.v.m. brede 

toetreding markt)? Wat zijn hier knelpunten? Weerhoudt dit uw onderneming even-

tueel van innovatie(intentie)? 

5. Maakt u gebruik van bescherming van intellectueel eigendomsrecht in de vorm van 

patenten/octrooien? Zo ja, dient u de aanvraag alleen in Nederland in (registratie-

octooi: versneld aanmeldingsproces versus wildgroei aan aanvragen & onzekerheid 

over bescherming ), of gebruikt u de route via de EPO of de route via de PCT? In 

hoeverre ervaart u hier regeldruk? 

D. Regeldruk gekoppeld aan overheidsinstrumentarium voor bevordering van 

R&D en innovatie  

1. In welke mate associeert u het innovatie instrumentarium van de overheid (EU, 

nationaal, regionaal/lokaal) met regeldruk? 

2. Welk type instrumenten veroorzaken vooral regeldruk en kunt u daar voorbeelden 

van geven? 

 specifieke Innovatiebeleid: topsectoren beleid o.a. TKI toeslag, MIT rege-

ling 

 Generiek Innovatiebeleid: 

 fiscale instrumenten (denk aan WBSO, Innovatiebox, RDA en RDA +) 

 financieringsinstrumenten (denk innovatiekredieten, borgstellingskrediet 

MKB, seed capital…..) 

 instrumenten gericht op samenwerking (ook internationaal) 

 instrumenten gericht op kennisoverdracht en kennisbescherming 

 instrumenten gericht op innovatief aankopen beleid 
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 instrumenten gericht op kenniswerkers 

 overige instrumenten 

 Regionaal/lokaal innovatiebeleid (fondsvorming) 

 EU H2020, EUREKA etc.  

3. Wordt MedTech als complex van samenwerkende actoren voldoende gefaciliteerd? 

4. Hoe zou u concreet de regeldruk die samengaat met innovatie instrumentarium 

willen verminderen? 
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Bijlage 3. Vragenlijst survey 

 

Introductie 

In opdracht van het Adviescollege toetsing regeldruk (ACTAL) voert Dialogic een sectorscan 

uit naar belemmeringen die voortkomen uit wet- en regelgeving bij het ontwikkelen en het 

op de markt brengen van nieuwe producten en eventueel daaraan gerelateerde diensten. 

Het onderzoek richt zich op de Medische Technologie. De sectorscan heeft als doel alle 

relevante belemmeringen en oplossingen te agenderen zodat ondernemers die medische 

technologie ontwikkelen niet onnodig worden belemmerd door regeldruk. Onder regeldruk 

worden alle kosten verstaan waar een ondernemer mee te maken heeft wanneer deze wet- 

en regelgeving naleeft. De toezichtlasten vallen hier ook onder. 

Wij hopen dat u wilt bijdragen aan dit onderzoek zodat u in de toekomst mogelijk minder 

te maken krijgt met onnodige regeldruk. Graag nodigen wij u mede namens ACTAL uit om 

deel te nemen aan dit onderzoek door het invullen van onderstaande vragenlijst. Het 

invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Dit hangt mede af 

van de wijze waarop u de (open) vragen in de vragenlijst invult. U kunt indien gewenst 

specifieke vragen overslaan. 

Uw antwoorden zullen anoniem en strikt vertrouwelijk worden behandeld. In de uitwerking 

van de sectorscan zijn gegevens van individuele personen of organisaties in geen geval 

herkenbaar. Gegevens worden enkel voor deze scan gebruikt en na afronding hiervan 

vernietigd. 

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs. Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst nog 

vragen hebben, dan kunt u deze richten aan Arthur Vankan (vankan@dialogic.nl). 

Met vriendelijke groet, 

ACTAL / Dialogic Innovatie & Interactie 

Markten 

– Als uw onderneming meerdere vestigingen/bedrijven heeft die actief zijn binnen de 

sector Medische Technologie dan vragen wij u om deze vragenlijst in te vullen voor 

de onderneming als geheel. 

– Als uw onderneming een dochter is van een buitenlandse onderneming (50% of 

meer van de aandelen zijn in buitenlandse handen) dan vragen we u de gegevens 

in te vullen voor de activiteiten van de onderneming in Nederland. 

Op welke deelmarkten van de sector Medische Technologie (MedTech) is uw 

onderneming overwegend actief? 

( ) Technologie voor diagnose en monitoring 

( ) Technologie voor behandeling en therapie 

( ) Revalidatie 

( ) Geen ontwikkel of maakactiviteiten in de MedTech, zoals advisering 

( ) Anders, te weten [ ______ ] 
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Achtergrondkenmerken 

Brengt uw onderneming op dit moment (deel-) producten op de markt die ze zelf 

heeft ontwikkeld? 

Hieronder verstaan we ook producten die via OEM op de markt worden gebracht. 

( ) Nee, en er zijn ook geen plannen om dat op korte termijn wel te gaan doen 

( ) Nee, nog niet (maar verwacht dat op korte termijn wel te doen) 

( ) Ja, volledig zelf ontwikkeld 

( ) Ja, deels doorontwikkeld op basis van technologie van derden 

Kunt u aangeven waarom u (nog) niet zelf MedTech (deel-)producten op de markt 

brengt? 

[ _________________________ ] 

Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE en inclusief meewerkende 

DGAs/eigenaren) zijn er momenteel in Nederland werkzaam in uw onderneming? 

Een ruwe schatting is voldoende. Mensen die uw organisatie structureel inhuurt meetellen. 

[ ____ ] fte 

Hoeveel werknemers (uitgedrukt in FTE) zijn er momenteel binnen uw 

onderneming werkzaam in Research & Development (inclusief Product Design en 

Engineering, maar exclusief New Business Development)? 

Een ruwe schatting is voldoende. Mensen die uw organisatie structureel inhuurt meetellen. 

[ ____ ] fte 

Welk percentage van de omzet van uw onderneming is toe te schrijven aan de 

nieuwe producten of diensten die u w onderneming de afgelopen 3 jaar heeft 

gelanceerd? 

( ) Minder dan 5% van de omzet 

( ) 5 tot 10% van de omzet 

( ) 10 tot 15% van de omzet 

( ) 15 tot 25% van de omzet 

( ) 25 tot 50 % van de omzet 

( ) 50% of meer van de omzet 

( ) Weet niet/wil niet zeggen 

Regeldruk algemeen 

In welke fasen van het ontwikkel- en productieproces van medische technologie 

wordt uw onderneming belemmerd door regeldruk? 

– Indien uw organisatie niet actief is in een b bepaalde ontwikkel- of productfase, 

kunt u 'niet van toepassing' aanvinken. 
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– Onder regeldruk worden alle kosten verstaan waar een ondernemer mee te maken 

heeft wanneer wet- en regelgeving nageleefd wordt. De toezichtlasten vallen hier 

ook onder. 

 

Niet 
In lichte 

mate 

In sterke 

mate 

In zeer 

sterke 

mate 

Niet van 

toepassing 

Ontdekking & conceptontwikke-

ling (inclusief proof of concept) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Productontwikkeling/prototyping ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Preklinische en klinische 

validatie 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Productie ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verpakking & labelling van 

medische hulpmiddelen 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verkoop van medische 

hulpmiddelen 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ondersteuning van 

eindgebruikers 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Post market (inclusief 

monitoring gebruik van 

medische hulpmiddelen) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Hergebruik of afvoer van 

medische hulpmiddelen 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Overige ontwikkel- en 

productfase(n) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Indien 'overige ontwikkel- en productfasen(n)': kunt u toelichten welke fase u 

hier bedoelt? 

[ ______________________ ]  

Regeldruk 

Medische technologie vereist een zekere mate van regulering. Staan volgens u de 

huidige kosten die voortkomen uit wet- en regelgeving (inclusief de uitvoering, 

toezicht en de handhaving daarvan) in verhouding tot de baten? 

( ) Ja 

( ) Nee 

( ) Weet niet/geen mening 

Kunt u aangeven waarom? 

[ ___________________ ] 

Aan welke concrete case(s) in uw onderneming denkt u als het gaat om regeldruk 

die het ontwikkelen en/of op de markt brengen van nieuwe MedTech producten 

belemmeren of zelfs onmogelijk maakt? (En hoe kan de overheid deze regeldruk 

verminderen?) 

[ ___________________ ] 

Beperkingen 
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In hoeverre beperkt regeldruk op onderstaande punten de kansen voor uw 

onderneming om met innovaties op het gebied van medische technologie op de 

markt te komen? 

 

Niet 
In lichte 

mate 

In sterke 

mate 

In zeer 

sterke 

mate 

Niet van 

toepassing 

Overheidsinstrumenten gericht 

op bevordering van innovatie, 

samenwerking daarbij of 

financiering ervan 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Octrooien en andere vormen 

van bescherming van 

intellectueel eigendom 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Procedure voor het verkrijgen 

van een CE-markering 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Eisen met betrekking tot 

medische bewijsvoering 

(medical trials) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Toelating van medische 

hulmiddelen of behandelmetho-

den tot het pakket 

van vergoede behandelingen of 

hulpmiddelen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Zijn er (nog) andere gebieden waarop uw kansen door regeldruk worden 

beperkt? 

[ ______________________ ] 

CE markering 

Welke aspecten van de procedure voor het verkrijgen van de CE-markering 

ervaart uw onderneming als regeldruk? 

 

Niet 
In lichte 

mate 

In sterke 

mate 

In zeer 

sterke 

mate 

Niet van 

toepassing 

Vaststellen welke eisen worden 

gesteld aan verkrijgen CE-

markering 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Mate waarin eisen voor 

verkrijgen CE-markering 

rekening houden met specifieke 

kenmerken MedTech producten 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Expertise van medische 

technologie bij zogenaamde 

notified bodies 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Eisen die gesteld worden aan 

het productieproces 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Eisen die aan mijn onderneming 

gesteld worden ten aanzien van 

mijn toeleveranciers 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Eisen die gesteld worden aan 

post-market surveillan-

ce/monitoring van bijwerkingen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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Zijn er (nog) andere aspecten van de procedure voor het verkrijgen van CE-

markering die u als regeldruk ervaart? 

[ __________ ] 

Welke concrete mogelijkheden ziet u om de regeldruk die samenhangt met 

verkrijgen van CE-markering te verminderen?  

[ __________ ] 

Medische bewijsvoering 

Welke aspecten van de medische bewijsvoering van uw MedTech product ervaart 

uw onderneming als regeldruk? 

 

Niet 
In lichte 

mate 

In sterke 

mate 

In zeer 

sterke 

mate 

Niet van 

toepassing 

Type gevraagde klinische 

bewijsvoering onvoldoende 

afgestemd op specifieke eisen 

MedTech producten 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Gevraagde niet-klinische testen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verkrijgen van toegang 

tot/medewerking van een of 

meerdere medische centra om 

testen uit te voeren 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verkrijgen van toegang tot 

individuele artsen en andere 

professionals in de zorg 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Procedure en proceduretijden 

voor het indienen en toetsen 

van een aanvraag voor klinische 

testen (bijvoorbeeld 

toestemming van medisch 

ethische commissies 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Opstellen van de testprotocollen 

in overleg met ziekenhuizen 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Procedures rond evalueren van 

de (data van) klinische testen 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Aanleveren van aanvullende 

data 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Gebrek aan transparantie ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Zijn er (nog) andere aspecten van de medische bewijsvoering die u als regeldruk 

ervaart?  

[ __________ ] 

Welke concrete mogelijkheden ziet u om regeldruk te verminderen die 

samenhangt met medische bewijsvoering van MedTech / medische hulpmidde-

len?  

[ __________ ] 

Vergoedingen 
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Welke aspecten van vergoedingen van MedTech /medische hulpmiddelen ervaart 

uw onderneming vooral als regeldruk? 

 

Niet 
In lichte 

mate 

In sterke 

mate 

In zeer 

sterke 

mate 

Niet van 

toepassing 

Advisering CVZ/Zorginstitiuut 

Nederland over inhoud en 

omvang wettelijk verzekerde 

zorgpakket 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Nagaan of verzekeraars willen 

overgaan tot vergoeding van 

medische hulpmiddelen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Vergoedingen via basispakket 

van de ziektekostenverzekering. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Vergoedingen via aanvullende 

pakket ziektekostenverzekering 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Vergoedingen via AWBZ (via de 

zorgkantoren) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verschillen tussen verzekeraars 

onderling 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Vergoeding loopt via 

verschillende kanalen 

(gemeenten, zorgloketten, 

verzekeraars..) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Vergoeding van een enkel 

product dat via verschillende 

kanalen loopt 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Inkoopbeleid van ziekenhuizen ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Voorschrijven/gebruik van 

medische hulpmiddelen door 

artsen en andere professionals 

in de zorg 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Onzekerheid over (politieke) 

besluitvorming rondom het 

afwegen van kosten en kwaliteit 

van een behandeling/product 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Zijn er (nog) andere aspecten van de vergoedingen die u als regeldruk ervaart?  

[ __________ ] 

Welke concrete mogelijkheden ziet u om regeldruk te verminderen die 

samenhangt met vergoedingen van MedTech/medische hulpmiddelen?  

[ __________ ] 

Import en export 

Zijn er voorbeelden van wet- en regelgeving op buitenlandse markten die u 

belemmeren om innovatieve MedTech producten op deze markten te introduce-

ren?  

[ __________ ] 

Zijn er voorbeelden van wet -en regelgeving op buitenlandse markten die uw 

onderneming belemmeren om (deel)producten te importeren die uw onderne-
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ming nodig heeft voor het ontwikkelen van en/of fabriceren van innovatieve 

MedTech producten?  

[ __________ ] 

Innovatie 

Hoe belemmert de (door uw onderneming ervaren) regeldruk het innovatieproces 

binnen uw onderneming? 

 

Niet 
In lichte 

mate 

In sterke 

mate 

In zeer 

sterke 

mate 

Niet van 

toepassing 

Innovatieprojecten worden (te) 

duur 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Innovatieprojecten zijn niet van 

start gegaan 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Innovatieprojecten zijn 

voortijdig beëindigd 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Innovatieprojecten zijn ernstig 

vertraagd 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Innovatieprojecten zijn minder 

ambitieus vormgegeven 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Innovatieprojecten konden niet 

extern worden gefinancierd 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Samenwerking met voorziene 

partners zijn niet tot stand 

gekomen 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Het kost moeite het hele 

ontwikkeltraject (inclusief eisen 

uit wet- en regelgeving) te 

overzien 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Door de lengte van het 

ontwikkelproces kost het moeite 

eindgebruikers te betrekken bij 

innovatietrajecten 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Zijn er nog andere vormen van regeldruk die het innovatieproces binnen uw 

onderneming belemmeren?  

[ __________ ] 

Welke percentage van de technische haalbare product-ideeën wordt in uw  

onderneming naar schatting niet verder ontwikkeld vanwege (ingeschatte) 

barrières en kosten die uit wet- en regelgeving voortkomen?  

( ) 0% 

( ) 0-10% 

( ) 11-25% 

( ) 26-50% 

( ) 51-75% 

( ) 76-100% 

( ) Weet niet/geen mening 
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Innovatie-instrumenten 

Hoe beoordeelt u de volgende maatregelen op de verhouding tussen kosten van 

regeldruk en baten? 

 

Slech

t 

Ma-

tig 

Rede-

lijk 

Goe

d 

Zee

r 

goe

d 

Maatre-

gel 

onbe-

kend 

Weet 

niet/ 

geen 

me-

ning 

Mening 

ver-

deeld 

WBSO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Andere fiscale 

maatregelen (RDA, RDA 

+, Innovatiebox) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Financieringsinstrumen-

ten (innovatiekredieten, 

borgstellingskrediet MKB, 

seed capital, …..) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Topconsortia voor Kennis 

en Innovatie (TKI) 

toeslag 

binnen Topsectorenbeleid 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

MKB Innovatiestimulering 

Topsectoren (MIT) 

regeling 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

FP7, Horizon 2020 en 

EUREKA (Europees) 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Instrumenten gericht op 

innovatief aankopen 

beleid (bijvoorbeeld Small 

Business Innovation 

Research of SBIR 

regeling, Programma 

Inkoop Innovatie Urgent) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Fiscale kenniswerkersre-

geling (gericht op 

uitwisseling 

kenniswerkers bedrijven 

en kennisinstellingen) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Beleid gericht op 

internationale 

kenniswerkers 

(bijvoorbeeld activiteiten 

Expat centra) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Regionaal/lokaal 

innovatiebeleid 

(initiatieven van 

provincies, regionale 

ontwikkelingsmaatschap-

pijen en economic 

boards) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 

Indien gewenst kunt u bovenstaande antwoorden hieronder toelichten, bij 

voorkeur door expliciet de regeling en bijbehorende regeldruk te vermelden.  

[ __________ ] 
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Hoe zou u concreet de regeldruk die samengaat met het huidige innovatie-

instrumentarium willen verminderen?  

[ __________ ] 

Tot slot 

Heeft u nog opmerkingen, aanvullingen of suggesties met betrekking tot 

regeldruk in de medische technologie, die in voorgaande vragen & antwoorden 

niet aan bod zijn gekomen? 

[ __________ ] 

Indien u geïnteresseerd bent in de resultaten van dit onderzoek, kunt u 

onderstaand uw email adres invullen zodat we u op de hoogte kunnen brengen?  

[ __________ ] 

Bedankt! 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor de tijd en moeite die u heeft genomen om deze vragenlijst 

in te vullen. Met het klikken op 'verstuur' worden uw antwoorden verzonden. 

Mocht u naar aanleiding van deze vragenlijst nog vragen hebben, dan kunt u deze richten 

aan Arthur Vankan (vankan@dialogic.nl). 

 





Dialogic innovatie ● interactie 103 

Bijlage 4. Toelichting methode survey 

Om de survey onder zoveel mogelijk bedrijven in de MedTech sector te verspreiden, 

hebben we aan overkoepelende organisaties (zoals branche- en regio-organisaties) 

gevraagd of zij de vragenlijst wilden verspreiden onder hun leden. Vijf organisaties hebben 

hier positief op reageert, te weten:  

– Holland Health Tech 

– FHI 

– LifeTecZone 

– Pontes 

– SlimmerLeven2020 

Op deze manier zijn in totaal honderden bedrijven in de MedTech sector uitgenodigd de 

vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 95 organisaties ingevuld, onderverdeeld naar de 

volgende deelmarkten.  

  
Figuur 13. Surveyrespondenten onderverdeeld naar deelmarkt 

De meeste respondenten zijn ook uit de praktijk bekend met het doorlopen van het 

innovatietraject; de ruime meerderheid heeft op dit moment al producten op de markt 

gebracht die ze (deels) zelf ontwikkeld hebben. Slechts één op de vijf respondenten geeft 

aan nu en in de nabije toekomst geen producten op de markt te brengen. Dit zijn bijv. 

overkoepelende organisaties of adviesbureaus binnen de MedTech sector. 

 
Figuur 14. Surveyrespondenten onderverdeeld naar mate waarin onderneming (deel-)producten die op 

de markt zijn zelf heeft ontwikkeld. 

Tenslotte is er ook qua bedrijfsgrootte veel spreiding; de vragenlijst dekt zowel bedrijven 

met slechts een handvol medewerkers, maar ook meerdere organisaties van meer dan 

1000 fte. 

17%

5%

5%

31%

42%

Anders, te weten..

Geen ontwikkel of maakactiviteiten in de
MedTech, zoals advisering

Revalidatie

Technologie voor behandeling en therapie

Technologie voor diagnose en monitoring

10%

56%

20%

14%

Ja, deels doorontwikkeld op basis van
technologie van derden

Ja, volledig zelf ontwikkeld

Nee, en er zijn ook geen plannen om
dat op korte termijn wel te gaan doen

Nee, nog niet (maar verwacht dat op
korte termijn wel te doen)
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Bijlage 5. Leden klankbordgroep  

Bedrijfsnaam Gesprekspartner 

FHI 
L. Huber 

L. Knaven 

FME K. Buiting 

Ministerie van EZ B. van Baak 

Ministerie van VWS J. van den Wijngaard 

Mito Projects T. Kleeven 

Philips C. Garos 

SlimmerLeven2020 P. Portheine 

UMC Utrecht P. Allers 
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