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Wat is het perspectief van waaruit u kijkt (bijvoorbeeld, wetenschap, praktijkdeskundige, en
welke achtergrond)?
Nefemed is de belangenorganisatie van fabrikanten en importeurs van medische
hulpmiddelen en medische technologie (www.nefemed.nl). De leden hebben vanuit hun
maatschappelijke betrokkenheid een duidelijke strategische visie op de gezondheidszorg in
het algemeen en in het bijzonder de rol en bijdrage van de medische hulpmiddelensector.
Kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen en technologie
voor de patiënt staan bij Nefemed centraal. De leden van Nefemed onderscheiden zich
doordat zij zich richten op innovatie: het structureel werken aan verbetering van de
producten ten behoeve van de patiënt, in samenwerking met artsen, patiënten en
wetenschappers.
Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet adviseren om – op het gebied van de
beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen - dit najaar precies weer zo te
doen in de aanpak om een opleving te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te dammen?
Welke elementen in de aanpak zijn wat u betreft waard om vast te houden, te herhalen of
uit te bouwen? En waarom?
Als A-merkfabrikanten en importeurs van o.a. mondkapjes, handschoenen, schorten, brillen
en handdesinfectie hebben de leden zich ingespannen om de productiecapaciteit, die
verspreid is over verschillende continenten, te vergroten en om bestaande handelscontacten
extra te benutten zodat niet alleen de vaste klanten maar ook nieuwe afnemers van
beschermende middelen voorzien konden worden. Daarbij is nauw samengewerkt met het
Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) dat verbazingwekkend snel tot stand gekomen is
en er mede voor heeft gezorgd dat de beschermende medische hulpmiddelen allereerst
terecht kwamen op die plekken waar de nood het hoogste was.
Elementen om vast te houden:
• Het oppakken van het LCH door een onafhankelijke partij
o Het opzetten van verschillende subgroepen (zoals een productie, trade,
richtlijnen, ziekenhuizen etc.)
• Betrekken zorginkopers;
o Care & Cure diversiteit meengenomen in de opzet

Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet adviseren om dit najaar anders, of nieuw te
doen in de aanpak met het oog op het voorkomen of indammen van een tweede golf van
COVID-19 gevallen als het gaat om de beschikbaarheid van persoonlijke
beschermingsmiddelen? En waarom?
Om ook bij een tweede Corona-golf opnieuw een bijdrage te kunnen leveren aan de
beschikbaarheid van beschermende medische hulpmiddelen, pleiten de betrokken leden van
Nefemed voor een ‘onafhankelijke partij’ die als centraal orgaan de aansturing en de
aanbesteding ter hand neemt. Deze variant heeft de voorkeur boven een heropleving van
het LCH, d.w.z. het onderdeel inkoop, gelet op de aanwezige commerciële belangen van de
partners in het LCH. Daarbij kunnen zij zich voorstellen dat in de huidige relatief rustige fase
gekozen wordt voor de voorlopige oplossing om deze rol neer te leggen bij het CIBG, zoals
onlangs in een overleg met het Ministerie van VWS geopperd werd.
Voor het kunnen leveren van een bijdrage bij een heropleving van het Corona-virus en het
aanleggen van een ‘ijzeren voorraad’, is het voor A-merkfabrikanten en importeurs van groot
belang om tijdig meegenomen te worden in het bepalen van deze voorraad en
productiecapaciteit. Immers als onderdeel van -veelal- internationale concerns, is het
essentieel voor de wereldwijde productiecapaciteit om vooraf en vooral tijdig te kunnen
inschatten wat niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en/of wereldwijd de vraag naar
beschermende medische hulpmiddelen zal zijn. Om de beschikbaarheid hiervan zoveel
mogelijk te borgen, pleiten wij ervoor om de leden van Nefemed in een vroeg stadium
hierbij te betrekken.
Elementen die tot verbetering kunnen leiden:
• Transparante communicatie naar de markt en overkoepelende organen als IGJ en
RIVM
• Transparante communicatie naar alle (betrokken) marktpartijen over de vraag naar
medische hulpmiddelen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om aan te bieden.
Hiermee wordt voorkomen dat informatie alleen beschikbaar is bij partijen die de
juiste connecties hebben of die vooraan zitten
• Het actiever betrekken van Nederlandse fabrikanten
• Het oppakken van een leidende rol vanuit IGJ en RIVM met betrekking tot de
standaard die gehanteerd wordt met betrekking tot kwaliteit van de gevraagde
medische hulpmiddelen
• Het modeleren van vraag een aanbod
o Scenarioplanning/patiënts journey (dit maakt ook wie er aan tafel moet zitten
om deze modelering optimaler vorm te kunnen geven. Bijvoorbeeld
producent, zorgverstrekker en wellicht ROAZ-coördinator)
o Vaste (onafhankelijk) contactpersoon per productlijn voor meer stabiliteit
• Het kaderen van de supportvraag in het acteren binnen de landelijke coördinatie van
hulpmiddelen.

