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De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie verenigt meer  

dan 130 fabrikanten en leveranciers met een gezamenlijke totaalomzet in de  

Nederlandse zorg van circa 1,5 miljard euro.

 

De afzetmarkt van de branche Medische Technologie wordt voornamelijk gevormd 

door ziekenhuizen, instellingen en zorgverzekeraars. Het productenprogramma 

van de aangesloten organisaties is divers opgebouwd en loopt uiteen van 

implantaten en verbruiksartikelen tot en met hightech medische investerings- 

goederen en medische ICT. 

De brancheorganisatie is actief op een breed werkterrein en richt zich op de 

belangen van zowel producenten als leveranciers, variërend van kleine 

ondernemingen tot multinationals. Het werkveld van de brancheorganisatie  

strekt zich uit van marktonderzoek, juridisch advies, algemene en politieke 

belangen                       behartiging, economisch onderzoek en de toepassing van algemene 

voorwaarden. De brancheorganisatie is een directe gesprekspartner van de overheid 

en heeft veelvuldig contact met vele stakeholders binnen de gezondheidszorg.

NEDERLANDSE BRANCHEORGANISATIE VOOR MEDISCHE TECHNOLOGIE

LOBBY EN BELANGEN
BEHARTIGING

FHI beschikt, zowel binnen als buiten de zorgsector, 

over een breed netwerk van contacten. Met de  

lobbykracht van FHI kunnen de standpunten van de 

sector op sterke wijze naar voren worden gebracht. 

Bij het innemen van standpunten en het bepalen 

van de strategie is een breed draagvlak onder de 

leden een eerste vereiste. Hiertoe vindt vooraf  

intensieve afstemming met de achterban plaats.  

Bij de selectie van een lobbyonderwerp wordt  

steeds de strategische overweging gemaakt of deze  

bijdraagt aan optimalisering van het marktklimaat 

voor de branche en het imago van de sector. 

Algemene belangenbehartiging 
Algemene belangenbehartiging vindt plaats op 

federatief koepelniveau. Dit ten behoeve van 

sectoroverstijgende activiteiten/problematieken. 

Informatieverstrekking is erop gericht de leden 

te informeren over ontwikkelingen op sociaal- 

economisch en juridisch gebied. 

Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals 

algemene wetgeving, milieuzaken, arbo- en cao-

beleid.

De branche Medische Technologie
De branche Medische Technologie heeft te maken 

met een zorgstelsel waarin een nieuwe financierings-

structuur en andere vormen van zorgaansturing 

grote veranderingen teweegbrengen. De overheid 

verwacht meer marktwerking tussen verzekeraars, 

verzekerden en (zorg)aanbieders. Dit leidt voor alle 

betrokken partijen in de zorg tot een herschikking. 

De medisch-technologische industrie krijgt in 

toe nemende mate te maken met vraagstukken 

rondom financiering, beschikbaarheid en kwaliteit. 

Met een actief lobbybeleid stelt de branche zich op 

als belangenbehartiger en fungeert zij als gespreks-

partner voor medisch specialisten, zorgverzekeraars, 

overheid en politiek.

De medische branche heeft frequent te maken met 

onderwerpen zoals hoog/laag BTW, Europese 

aanbestedingen, Diagnose Behandel Combinaties 

(DBC’s), inkoopmacht en specifieke wet geving 

binnen de zorgsector. Ook bij deze meer specifieke 

onderwerpen treedt de branche namens haar leden 

op als actieve belangenbehartiger. 

Clusterbelangenbehartiging
Clusterbelangenbehartiging vindt plaats vanuit een 

collectief van bedrijven die actief zijn in hetzelfde 

marktsegment. Het betreft hier vaak problematieken 

welke gerelateerd zijn aan een bepaalde product-

groep of een specifieke bedrijfsactiviteit. 

De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische 

Technologie is aangesloten bij GMH (Gedragscode 

Medische Hulpmiddelen). 

Deze code geeft regels voor leveranciers van 

medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.  

De gedragregels die zijn vastgelegd in de Gedrags-

code beogen om – in aanvulling op de geldende 

wetgeving - nader invulling te geven aan een 

zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang 

tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en 

de partijen die betrokken zijn bij de besluitvorming 

over de aanschaf en/of de toepassing daarvan, 

ongeacht de setting waarin zij werkzaam zijn.  

De code is bindend voor alle aangesloten bedrijven.

 

Eucomed en Cocir 
De branche Medische Technologie is lid van twee 

internationale koepelorganisaties EUCOMED en COCIR. 

EUCOMED richt zich meer op de belangen van de 

deelsegmenten implantaten en verbruiksartikelen 
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terwijl COCIR meer gericht is op de Europese belangen- 

behartiging van het segment medische apparatuur.

De reden hiervoor is dat in toenemende mate op 

Europees niveau afspraken worden gemaakt die ook 

lokaal van toepassing zijn. De FHI branche Medische 

Technologie acht het van belang hier vanuit de 

Nederlandse industrie een stem in te hebben. 

Modelovereenkomsten
Bij de aanschaf van medische investeringsgoederen,  

ICT en verbruiksartikelen ontstaan met regelmaat 

langdurige discussies of onderhandelingen over de 

inhoud en van toepassing zijnde inkoop- en leve-

ringsvoorwaarden. Door alle partijen worden 

dergelijke trajecten ervaren als onnodig inefficiënt 

en kostenverhogend. Belangrijke oorzaak van de 

discussie lag in het ontbreken van een modelover-

eenkomst waarin de specifieke relevante aandachts-

punten voor de medische specialistische investe-

ringsgoederen zijn benoemd en gewaarborgd. Om die 

reden is in nauwe samenwerking tussen de FHI 

branche Medische Technologie en het kenniscentrum 

voor inkoop- en supplymanagement Nevi Zorg het 

initiatief genomen een modelovereenkomst voor 

Medische Investeringsgoederen en ICT en een 

raamovereenkomst voor verbruiksartikelen te 

ontwikkelen. 

Standaard Serviceovereenkomst
In de Standaard Serviceovereenkomst zijn alle 

relevante aspecten voor technische service en 

onderhoud aan medische apparatuur opgenomen. 

Het document heeft sterk bijgedragen aan eendui-

digheid en wederzijdse borging van kwaliteit bij 

service en onderhoud. Het document is opgezet 

vanuit een intensieve samenwerking tussen de FHI 

branche Medische Technologie, Nevi en de Werkgroep 

Instrumentatiebeheer Ziekenhuizen (WIBAZ). 

Doelstelling is dat beide overeenkomsten als 

landelijke standaard gaan fungeren.

COLLECTIEVE MARKETING

De branche Medische Technologie ziet het als nood-

zakelijk om regelmatig gedegen economisch onder-

zoek binnen de branche te verrichten om zodanig:

a.  De branchebelangen, zowel kwantitatief als  

kwalitatief onderbouwd, te kunnen verdedigen. 

Zowel bij politiek, overheid, de verschillende  

colleges alsook afnemersgroepen en andere  

relevante partijen in de zorgsector.

b.  Lidbedrijven de mogelijkheid te kunnen bieden 

hun eigen positie binnen de markt te bepalen en 

bijtijds op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen 

spelen.

c.  De sector de mogelijkheid te bieden om het beleid 

te toetsen, te herijken en eventueel bij te stellen.

SALARISONDERZOEK

Eens per twee jaar wordt een salarisonderzoek 

uitgevoerd. De deelname is zodanig groot dat naast 

de algemene rapportage een analyse per branche 

gemaakt kan worden. De functies die zijn meege-

nomen in het onderzoek worden door het bureau 

van FHI geanalyseerd en grafisch weergegeven.  

De figuren zijn zodanig vormgegeven en in het 

rapport toegelicht, dat de gebruiker eenvoudig met 

de resultaten kan omgaan.



MARKTONDERZOEKEN

De branche verricht momenteel op een drietal 

niveaus marktonderzoeken.

Brancheonderzoek
Het brancheonderzoek betreft een kwantitatieve en 

kwalitatieve analyse van de aanbiedersmarkt. Hierbij 

wordt gekeken naar parameters zoals omzet, 

bedrijfsactiviteiten, import/export, opleidingsniveau, 

functiesoorten, afzetmarkten en dergelijke. 

EXPORT EN 
TENTOONSTELLINGSBELEID

De medische branche kenmerkt zich door de hoe-

veelheid aan kleinschalige evenementen/congressen 

met sponsorfaciliteiten. FHI adviseert en informeert 

haar leden over de mogelijkheden van deelname aan 

Nederlandse en buitenlandse congressen en ten-

toonstellingen.  

Het beleid is gericht op het tegengaan van kosten-

verhogingen en versnipperingen ten aanzien van 

tentoonstellingsactiviteiten. Om de condities voor 

deelname te optimaliseren tracht de branche voor 

enkele clusters grip te krijgen op het prijs- en  

sponsorbeleid van door beroepsorganisaties  

georganiseerde congressen. 

De branche is mede betrokken bij de organisatie van 

de beurs Zorgtotaal en bij de inzending van pavil-

joens naar buitenlandse tentoonstellingen.

BIJEENKOMSTEN EN NETWERKEN

Met regelmaat organiseert FHI wokshops en thema-

bijeenkomsten. 

De workshops staan in het teken van kennis-

overdracht. Gericht op een specifiek relevant thema 

gaat een deskundige dieper in op de materie. 

Trendonderzoek
Ieder halfjaar vindt het trendonderzoek plaats.  

Het betreft hier een representatieve steekproef onder 

de leden naar de ontwikkeling van omzet en orde r-

ontvangst. Het trendonderzoek geeft een algemeen 

beeld van de ontwikkeling binnen de branche 

Medische Technologie.

Productstatistieken
Meerdere clusters binnen de branche Medische 

Technologie beschikken over productstatistieken.  

Met behulp van een notaris wordt op productniveau 

een gedetailleerd inzicht verkregen in de omzet-

ontwikkelingen. Dit draagt bij aan een beter 

kwantitatief inzicht in de eigen markt. Bij de opzet 

van een productstatistiek is het uitgangspunt dat de 

deelnemers gezamenlijk ten minste 80% van de markt 

(volume) vertegenwoordigen. 

De thema bijeenkomsten zijn gericht op een breder 

thema binnen de zorg. Vanuit verschillende invals-

hoeken gaan deskundigen via presentaties en  

paneldiscussies in op de materie. Bij de thema-

bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van overheid,  

ziekenhuizen en zorgverzekeraars aanwezig. 

Daarnaast organiseert FHI voor haar leden jaarlijks 

meerdere informele evenementen die in het teken 

staan van versterking van de onderlinge relaties.

STRUCTUUR VAN DE BRANCHE

Het productenprogramma van de aangesloten orga-

nisaties is divers opgebouwd. Van volume goederen  

in de extramurale zorg en implantaten tot en met 

hightech medische apparatuur en medische ICT  

voor ziekenhuizen. Om hierop te anticiperen is de  

branchevereniging in meerdere clusters ingedeeld. 

Bedrijven met gelijksoortige productenprogramma’s 

participeren gemeenschappelijk binnen één cluster.

Deze clusters zijn opgezet vanwege de behoefte bij 

veel bedrijven aan gedetailleerde marktinformatie en 

regelmatig bilateraal overleg met concurrenten/ 

collega’s over de ontwikkelingen of knelpunten in de 

markt. Dankzij de clusteraanpak kan de branche-

vereniging slagvaardig optreden bij relevante  

ontwikkelingen.

Klankbordgroepen
Om adequaat in te kunnen spelen op problematieken 

die het clusterniveau ontstijgen kan de  

branche ad-hocklankbordgroepen inschakelen.  

Deze klankbordgroepen zijn steeds wisselend van 

samenstelling en hebben een adviserend karakter. 

Onderwerpen die binnen klankbordgroepen zijn c.q. 

worden besproken zijn: afstemming van contract-

vormen die tussen industrie en gezondheidszorg 

gehanteerd worden (inkoopvoorwaarden/service/

proefplaatsingen/veiligheid), advisering omtrent deel-

name aan tentoon stellingen, sponsoring, milieuzaken 

(beheer elektr(on)ische apparatuur/verpakkingsconve-

nant), ICT en internet, inzendingen naar  

buitenlandse beurzen, exportbevordering, product-

aansprakelijkheid en dergelijke.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de branche 

Medische Technologie vindt elk jaar plaats. Tijdens 

deze vergadering hebben leden de mogelijkheid om 

zich te laten informeren over en decharge te verlenen 

aan het gevoerde beleid en de resultaten van het 

afgelopen jaar. Daarnaast geeft de algemene leden-

vergadering goedkeuring aan de begroting voor het 

komende jaar.

Bestuur
Het bestuur van de branche bestaat uit de directie-

leden van de aangesloten bedrijven. De samenstelling 

van het bestuur is een afspiegeling van de ledenkring. 

Het bestuur zet de beleidslijnen voor de branche-

organisatie uit.

Branchemanagement
Voor de branche Medische Technologie is het 

 branchemanagement het aanspreekpunt.  

Het branche management bestaat uit twee personen: 

branchemanager en branche-assistent. Daarnaast 

staat het hele bureau van FHI ter beschikking.



www.fhi.nl/mt

De Nederlandse brancheorganisatie voor 
Medische Technologie is aangesloten bij:


