
Coronaonderzoek mei 2020 – april 2021



Heeft u of verwacht u problemen vanwege de 
coronacrisis?
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Ja, ik heb al problemen vanwege de coronacrisis. Nee, maar ik verwacht wel problemen. Nee, ik verwacht geen problemen vanwege de
coronacrisis.
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Met welke problemen heeft u te maken of denkt u te 
maken te krijgen?
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onderdelen)

Afname orderportefeuille Afname omzet Ziekte personeel Afnemen liquiditeitspositie Anders (geef nadere
toelichting)
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Met welke problemen heeft u te maken of denkt u te 
maken te krijgen? Toelichting 

Mei:
• Terug naar het nieuwe 

normaal, organisatorische 
uitdagingen

.Juni:
• Moeilijk om deskundigen in 

te vliegen naar ziekenhuizen 
om daar te assisteren

Juli:
• Uitstel keuringen, onderhoud 

en vervanging.
• We kunnen geen 

huisbezoeken doen en de 
ziekenhuizen doen geen 
onderzoeken of spreekuren.

• Weinig toegankelijkheid 
klanten.

• Uitstel van 4 maanden van 
jaarlijks onderhoud en 
keuringen.

• Extreem lange levertijden.
• Minder fysiek klantencontact

Oktober
• Belemmering van innovatie 

omdat de zorgdeskundigen 
zeer lastig fysiek te bereiken 
zijn.

Februari 2021:
• Beperkt mogelijk fysieke 

afspraken te maken; S&O-
werkzaamheden uitgesteld 

• Inzetten service-engineers in 
de 1e golf, die niet de 
ziekenhuizen in mochten

• Toegankelijkheid afzetmarkt 
en reizen buiten NL

• Schommelingen 
aankoopprijzen en 
doorberekening klant 

• Luchtvracht extreem duur
• Vertraging 

April 2021:
• Bezoeken van klanten en 

potentiële klanten gaat 
moeizaam

• Problemen vnl. 1e halfjaar 
2020

• Projecten of investeringen 
worden momenteel gestopt 
in ziekenhuizen (nieuw-
verbouw)

• Logistiek om producten op 
tijd in EU te krijgen vanuit 
productielocaties.



Welke maatregelen heeft u genomen?
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Eenmalige tegemoetkoming €4000,- aangevraagd (TOGS)

Loonkostensubsidie NOW aangevraagd

Inkomensondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Afbouw vast personeel

Afbouwen flexibele schil (personeel)

Extra krediet aangetrokken

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Volledig sluiten

Ik heb geen maatregelen genomen

Anders (geef nadere toelichting)
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Welke maatregelen heeft u genomen? Toelichting 

Juli:
• Aangepast financieel plan 

gemaakt.
• Alles online proberen te 

doen, veel films gemaakt, 
videocalls, telemonitoring
etc.

• Bezuinigingen en aanname 
stop, promotie stop en geen 
loonsverhoging in 2020.

• De hoofdvesting heeft 
ondersteuning voor de 
gehele groep aangevraagd.

• Veel scholing verzorgd voor 
personeel.

• Vanuit de US reorganisatie 
personeel.

September:
• Inzet personeel op andere 

afdelingen/processen waar 
extra capaciteit wenselijk 
was

• Kosten besparing op o.a. 
Marketing, verzend en 
andere kosten

• Voorzien van extra 
beschermingsmaatregelen 
om personeel beter te 
beschermen

Oktober:
• Uitstel belastingbetalingen
• Corona richtlijnen 

aangescherpt om ziekte te 
voorkomen

Februari 2021:
• Automatisering 

geoptimaliseerd
• Alleen NOW1 voor de gehele 

fiscale groep 
• Uitbreiding assortiment en 

voortzetting investeringen

April 2021:
• Creatief te zijn in het 

benaderen van klanten/ 
potentiële klanten

• 2021 ziet er qua personele 
kostenontwikkeling er minder 
rooskleurig uit in relatie tot 
omzet en marge

• Logistieke maatregelen 
waaronder extra capaciteit 
regelen.

April 2021:



Welke maatregelen verwacht u nog te nemen?
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Eenmalige tegemoetkoming €4000,- aangevraagd (TOGS)

Loonkostensubsidie NOW aangevraagd

Inkomensondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Afbouw vast personeel

Afbouwen flexibele schil (personeel)

Extra krediet aangetrokken

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Volledig sluiten

Ik verwacht geen maatregelen te nemen

Anders (geef nadere toelichting)
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Welke maatregelen verwacht u nog te nemen? Toelichting 

Mei:
• Interne verschuiving personeel 

naar onderdelen waar wel 
gewerkt kan worden + 
maximale creativiteit om ook in 
de andere onderdelen omzet te 
genereren

.Juni:
• Veiligheidsvoorraden 

opgebouwd

Juli:
• We proberen de 2e helft van 

het jaar de achterstand in te 
gaan lopen.

• Bezuinigingen en aanname 
stop, promotie stop en geen 
loonsverhoging in 2020

• Herstel naar een meer normale 
omzet in de diverse divisies. 
Vooral impact gehad op 
implantaten.

September:
• Nog te onduidelijk hoe het zich 

gaat ontwikkelen. tweede golf 
of niet?  Thuiszorg mensen 
vaak moe.

• Focus op verkoop door 
verkoopteam

Oktober:
• Beperking van investeringen.
• Zoveel mogelijk thuiswerken 

indien mogelijk ook tijdens 
ziekte

• Deeltijd werken voor de 
buitendienst

• Kosten beheersing, afbouw 
productie, afbouw voorraden

• Hygiëne maatregelen op de 
zaak



Hoe was uw totale orderpositie afgelopen kwartaal ten 
opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar?
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Beter Gelijk Slechter



Wat verwacht u van uw orderpositie dit kwartaal 
vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Beter Gelijk Slechter

oktober '20 februari '21 april '21



Hoe was uw totale omzet afgelopen kwartaal ten opzichte 
van hetzelfde kwartaal vorig jaar?
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Wat verwacht u van uw omzet dit kwartaal vergeleken met 
hetzelfde kwartaal vorig jaar?
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Waar zou FHI en/ of andere leden uw organisatie mee 
kunnen helpen? 2020

Mei:
• Begrip bij zorgverzekeraars, 

doorgaan met de info 
verstrekking

• Informatie! Zoals nu al goed 
gebeurt.

• Oproep aan VWS om 
onderhoudsmonteurs toe te 
laten tot zorginstellingen om de 
jaarlijkse keuringen uit te kunnen 
voeren. Dit leidt tot onveilige 
situaties.

• Goede informatie blijven geven 
over mogelijkheden. Ook over 
Europese aanbestedingen, we 
horen dat ziekenhuizen 
overwegen om meer centraal / 
Europees in te gaan kopen om 
geld te besparen. Ziekenhuizen 
hebben nu (ook) veel geld 
verloren door corona crisis.

• Kennis, ervaring.

Juni:
• We zien dat jaarlijkse keuringen 

en onderhoud van medische 
hulpmiddelen worden uitgesteld. 
Dit brengt veiligheidsrisico's met 
zich mee en een piek van werk 
als de crisis nog meer afneemt. 
FHI zou als overkoepelende 
organisatie andere (betrokken) 
overkoepelende organisatie 
kunnen inlichten over de 
veiligheidsrisico's van het niet 
keuren en onderhouden met 
mogelijke oplossingen vanuit 
onze branche. 

• Dat ziekenhuizen mogen blijven 
investeren en niet alle kosten van 
covid ziekenhuis budgetten voor 
volgende jaren opslokt

• Invloed op kabinet om 
overheidsopdrachten op te 
voeren en de openbare -
semi/publieke sector helderheid 
te geven over budgetten in 
2020/2023 (geen verlaging)

• Overzicht naar welke landen mag 
worden gevlogen, of er zelf 
isolatie wordt opgelegd etc. 

Juli:
• Zorgen dat we van de 1,5 meter 

maatregel afkomen. Wij kunnen 
niet werken als we de cliënt niet 
mogen aanraken.

• Ondersteuning in krediet 
aanvragen.

• Impact branche in kaart brengen 
voor de diverse sectoren. Zorg 
moet gecontinueerd blijven 
worden.

September:
• Nog te onduidelijk hoe het zich 

gaat ontwikkelen. tweede golf of 
niet?  Thuiszorg mensen vaak 
moe.

• Focus op verkoop door 
verkoopteam

Oktober:
• Politieke invloed uitoefenen 

m.b.t. vermeiden uitstel 
investeringen door de overheid, 
duidelijkheid over (niet te korten) 
investeringsbudgetten voor 
ziekenhuizen, om uitstel of 
afzegging van investeringen 
tegen te gaan.

• De prominente rol benadrukken 
van medische hulpmiddelen in de 
gezondheidszorg en zeker ook 
m.b.t. de aanpak van Covid-19. 
Zonder betrouwbare en 
kwalitatief hoogwaardige 
medische hulpmiddelen is dit 
simpel gezegd niet mogelijk.

• informatie over aanbestedingen / 
Budgets 2021. heel veel 
aanbestedingen zijn vertraagd, 
niemand weet of deze 2021 
komen..

• direct contact met overheid / 
semi overheid

• Bij VWS aandringen dat 
zorginstellingen de gebruikelijke 
investeringsopdrachten blijven 
plaatsen ondanks de vele extra 
kosten voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen

• Blijven informeren over wat er in 
de markt speelt.



Waar zou FHI en/ of andere leden uw organisatie mee 
kunnen helpen? 2021

Februari 2021:
• Blijven informeren over de Covid-

19 maatregelen
• Sourcing van persoonlijke 

beschermingsproducten, met 
name onderzoekshandschoenen 
en Covid sneltesten

• Branche informatie generieke 
ontwikkeling van budgetten voor 
ziekenhuizen 2021/2022 in NL

• Het inenten van mijn personeel
• Niet meegaan in het 

overheidsbeleid en stevig stelling 
nemen tegen alle 
disproportionele maatregelen

• Een uitwisseling van informatie 
diensten en producten tussen de 
FHI-leden te bevorderen

• Snellere reactie op eerder 
gestelde vragen per mail (2020)

• Goede informatievoorziening
• Dat ziekenhuizen zich houden 

aan de afspreken betreffende de 
inflatiecorrecties.

• Vaccineren, het ondersteunen 
van kleine bedrijven. 

April 2021:
• Snellere reactie/ meer 

betrokkenheid op kleine 
praktische vragen per mail.

• Wij zullen zelf de maatregelen 
moeten nemen.


