
Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen

• Initiatief gestart door Minister Schippers

• Bestuurlijk overleg en 3 werkgroepen (stoma, diabetes, 

continentie)

• Speerpunten FHI; wettelijke verankering 

functioneringsgericht voorschrijven; nieuwe betaaltitels 

transmurale zorg; brede keuze (geen preferentiebeleid); 

• FHI actief vertegenwoordigd in BOH en alle 

werkgroepen

• Nu implementatie BOH – FHI intensief betrokken in alle 

werkgroepen



Good Contracting Practices

• Kruissubsidies moet worden voorkomen (geen patientgroepen financieel onder 

water)

• De route van de bijzondere zorgvraag transparant, toegankelijk en waar mogelijk 

uniform.

• Bij aanbesteding hanteren zorgverzekeraars de algemene beginselen van het 

aanbestedingsrecht

• Zorgverzekeraars contracteren een brede keuze/ruim assortiment per 

productcategorie /patiëntprofiel

• Zorgverzekeraars contracteren meerdere leveranciers

• Verzekerden krijgen de mogelijkheid tot eigen bijbetaling.

• Meerjarenovereenkomsten wordt de norm

• Conceptcontracten worden uiterlijk 1 juni aan de leveranciers aangeboden.

• Transparant over de uitvoering en bevindingen van onderzoeken

• Afspraken over 'het roer moet om' gelden ook voor leveranciers

• Contracten exclusief BTW

• Uniforme bruikleenovereenkomsten 

• Opnieuw declareren na afwijzing : 30 dagen / 90 dagen

• Materiële controle: patiënt had recht, maar dossier onvolledig versus patiënt had 

geen recht  - verschillende uitleg 2



Geschillencommissie

Oprichting en deelname aan Onafhankelijke 

Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –

beslechting Zorgcontractering

Contractuele en precontractuele geschillen tussen 

zorgverzekeraars en aanbieders.







Samenloop Wlz / Zvw







Aansprakelijkheid, Ontbinding, Boetebeding, Wijzigingen, Inkoopcombinaties











Kennis & capaciteit bij de NoBo

Invulling klinische evaluatie en post market clinical follow up software

Upgrades MDD software en Upgrades classificatie veranderding

Status guidance voor classificatie van software

Interpretatie “drive or influence”

Interfacing van software en verantwoordelijkheden (14.1 / 14.5 / 23)

Vervanging van IT onderdelen



• Heeft u in het afgelopen halfjaar, in het kader CE of 

ISO certificering, problemen ondervonden bij het 

inschakelen van Notified Bodies/Certificerende 

Instellingen?

29% ja (32% fabrikanten)

68% nee

• Lange behandeltermijn, geen tijd, onzorgvuldigheid, 

onderbezetting, niet de juiste MD codes, veel vertraging, 

weinig communicatie mogelijk, kosten verveelvoudigd, 

nauwelijks mogelijk om over te stappen naar een andere 

NoBo, niet rechtvaardig in hun beoordeling, onredelijke 

prijsverhoging



• Zijn er binnen de productenrange van uw bedrijf 

medische hulpmiddelen die, vanwege de invoering 

van de MDR of vanwege problemen bij 

hercertificatie, in Nederland van de markt gehaald 

zijn, of naar verwachting vervroegd van de markt 

gehaald gaan worden?

36% ja

64% nee



• Indien u producten van andere fabrikanten 

vertegenwoordigt; Bent u van oordeel dat uw 

toeleverancier(s)/fabrikant(en) voldoende 

geïnformeerd zijn over de MDR en in staat zijn op tijd 

aan alle MDR regelgeving te voldoen? 

43% ja

54% nee

• Verwacht u dat de MDR gevolgen heeft voor het op 

de markt brengen van nieuwe innovaties door uw 

bedrijf? 

54% ja

46% nee




