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 Inleiding 

De Duitse gezondheidsuitgaven in cijfers 

Volgens het nationale Duitse instituut voor statistiek (Statische Bundesamt) gaf Duitsland in 2012 

ongeveer 302,8 miljard euro uit aan gezondheidszorg. In 2013 lagen de gezondheidsuitgaven zo’n 4% 

hoger en bedroegen ze 314,9 miljard euro of 11,2% van het bbp.1 Dit percentage ligt een stuk hoger dan 

het gemiddelde OESO-cijfer van 8,9% van het bbp. Een cijfer dat België, waar de gezondheidsuitgaven 

in 2013 10,2% van het bbp bedroeg, trouwens ook overschrijdt. 

Het hoge percentage laat zich verklaren door het feit dat Duitsland beschikt over meer infrastructuur 

en personeel in vergelijking met andere OESO-landen. Dit zorgt ervoor dat het gezondheidssysteem erg 

toegankelijk is voor de Duitse bevolking. Zo zijn er praktisch geen wachttijden voor operaties en 

patiënten hebben vaak zelf de keuze door welke arts ze behandeld willen worden. 

Verwacht wordt dat de gezondheidsuitgaven verder zullen stijgen. Voor 2030 rekent men met uitgaven 

die 13% van het bbp bedragen.2 

Uitdagingen voor de Duitse gezondheidsmarkt 

De kwaliteitsvolle Duitse gezondheidszorg gaat gepaard met hoge uitgaven om dit systeem te 

handhaven. Bovendien kampt de medische markt al jaren met een aantal uitdagingen die ervoor zorgen 

dat de kosten oplopen en zullen blijven oplopen. 

Demografische ontwikkeling, de vergrijzing van de bevolking: 

 Tegen 2060 gaat men uit van een afname van de Duitse bevolking met 8 à 14 miljoen (deze grote 

variabele laat zich verklaren door het feit dat het statistische Bundesamt uitgaat van twee 

verschillende scenario’s, een met een lage en een met een verhoogde immigratie.). Ongeveer de 

helft van de bevolking zal ouder dan 65 zijn. Dit zorgt voor een stijgende vraag naar langdurige 

medische verzorging, voor een groot aantal oudere mensen met geriatrische of chronische 

aandoeningen en zorgt bijgevolg voor stijgende kosten. 

 Stijgende levensduur en hogere eisen van de patiënten, gekoppeld aan gebruik van duurdere 

medische technologieën zorgen voor een duidelijke kostenstijging. 

 Sterke en complexe regulering zorgt ervoor dat markttoetreding tijdrovend en kostenintensief is. 

 De Duitse gezondheidszorg is sterk gefragmenteerd. Onderlinge communicatie is niet altijd 

voldoende aanwezig. Intelligente IT-oplossingen die de communicatie tussen verschillende 

partijen moeten mogelijk maken, functioneren onvoldoende of zijn niet complementair met 

elkaar. 

Deze uitdagingen die nadelig zijn voor de Duitse gezondheidssector, bieden ongetwijfeld kansen voor 

Vlaamse bedrijven. 

                                                           
1 www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/Gesundheitsausgaben.html  
2 www.nationaalkompas.nl/thema-s/internationaal/informatie-over-landen/duitsland  

http://www.nationaalkompas.nl/thema-s/internationaal/informatie-over-landen/duitsland
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Een van de gevolgen van deze stijgende uitgaven is namelijk ook de constante groei van de 

gezondheidssector in Duitsland. Van 2007 tot 2013 groeide de branche met gemiddeld 3,5% per jaar, 

een cijfer dat duidelijk boven de 2,4% groei van hele Duitse economie ligt. 

 Soorten verzorgingsinstellingen 

In dit hoofdstuk komen volgende spelers op de Duitse gezondheidsmarkt aan bod: 

a. ziekenhuizen en klinieken 

b. zorginstellingen 

c. revalidatiecentra en kuuroorden. 

a. Ziekenhuizen en klinieken 

De 1.996 Duitse ziekenhuizen en klinieken vormen de grootste groep dienstenleveranciers op de 

medische markt. Naargelang de beheerder, onderscheidt men in Duitsland 3 verschillende soorten 

instellingen: 

 Openbare ziekenhuizen (29,8%) 

 Privéklinieken (34,8%) 

 Charitatieve ziekenhuizen (35,4%) 

Openbare ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die door de overheid beheerd worden. Het zijn bijvoorbeeld 

staats-, provinciale of gemeentelijke ziekenhuizen. Privéklinieken worden niet door de overheid 

beheerd, maar door particuliere bedrijven. De charitatieve ziekenhuizen (Freigemeinnützige 

Krankenhäuser) zijn non-profit instellingen en worden beheerd door religieuze hulpinstellingen (bv. 

Malteser- en Johannitergruppe), vrijwilligersorganisaties, stichtingen, verenigingen, ... 

De Duitse gezondheidssector telt 596 openbare ziekenhuizen, 694 privéklinieken en 706 charitatieve 

ziekenhuizen. Het totaal aantal ziekenhuizen daalt. Die daling is echter niet voor elk van deze 

ziekenhuiscategorieën vast te stellen. Enkel het aantal openbare ziekenhuizen daalt sterk, het aantal 

privéklinieken neemt zelfs toe. 

De redenen voor deze verschuiving zijn: 

 een algemeen gebrek aan investeringsmiddelen voor gebouwen en uitrusting bij de openbare 

ziekenhuizen; 

 lange aanvraagprocedures; 

 de algemene kostendruk binnen het gezondheidssysteem die aanzet tot efficiëntiemaatregelen. 

Het aantal openbare ziekenhuizen daalde tussen 1991 en 2013 met 16,1%, terwijl het aantal 

privéklinieken voor diezelfde periode een stijging kende van 19,9%. In 2010 waren er voor het eerst 

meer privé- dan openbare ziekenhuizen. Duitsland heeft zijn openbare ziekenhuizen de laatste jaren op 

grote schaal verkocht aan particuliere bedrijven. Fresenius is zo’n bedrijf dat door deze privatiseringsgolf 
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sterk groeide. Fresenius kocht in september 2013 maar liefst 43 ziekenhuizen over van Rhön-Klinikum 

AG.3 Het aantal charitatieve ziekenhuizen daalde lichtjes, met zo’n 3,7%.4 

Grafiek: Ziekenhuizen in Duitsland tussen 2000 en 2013 (per categorie)5 

 

 

De daling van het aantal ziekenhuizen gaat gepaard met een afname van het aantal ziekenhuisbedden. 

In 2013 telden alle ziekenhuizen samen 500.671 bedden. Openbare ziekenhuizen, charitatieve 

ziekenhuizen en private ziekenhuizen hadden respectievelijk 240.632, 170.086 en 89.953 bedden ter 

beschikking. Gemiddeld is slechts 77,3% van deze bedden bezet. Dit wil zeggen dat er een overcapaciteit 

is van 22,7% of 113.600 bedden. Naast overcapaciteit zijn er echter nog een aantal factoren die een 

bewust afbouwen van het aantal ziekenhuisbedden rechtvaardigen.6 

 Hoewel het aantal ziekenbedden per hoofd van de bevolking sinds 2000 met ongeveer 10% 

daalde, beschikte Duitsland in 2013 nog steeds over 8,33 ziekenbedden per duizend inwoners. 

Daarmee bekleedt het onder alle OECD landen de derde plaats en laat het enkel Japan en Zuid-

Korea voor zich.7  

                                                           
3 www.fresenius.de/4597_4928.htm  
4 www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Datensammlung/PDF-

Dateien/abbVI32b.pdf  
5 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/157072/umfrage/anzahl-der-krankenhaeuser-nach-traegerschaft  
6www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/Tabellen/KrankenhaeuserJahreVeraende

rung.html  
7 www.aerzteblatt.de/nachrichten/53965/OECD-warnt-vor-Ueberkapazitaeten-im-Krankenhaus  

http://www.fresenius.de/4597_4928.htm
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVI32b.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVI32b.pdf
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/157072/umfrage/anzahl-der-krankenhaeuser-nach-traegerschaft
http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/Tabellen/KrankenhaeuserJahreVeraenderung.html
http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/Tabellen/KrankenhaeuserJahreVeraenderung.html
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/53965/OECD-warnt-vor-Ueberkapazitaeten-im-Krankenhaus
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 Duitsland beschikt over een aanzienlijk aanbod aan medisch en verzorgend personeel. Per 

duizend inwoners zijn er gemiddeld 3,8 artsen en 11,4 verpleegkundigen.8 

 de verblijfsduur van patiënten is de laatste jaren steeds gedaald. Waar de gemiddelde 

verblijfsduur in het jaar 2000 op 9,7 dagen lag, verlaten patiënten nu gemiddeld na 7,5 dagen het 

ziekenhuis.9 

Opmerking: Financiering 

Duitse ziekenhuizen worden via een duaal systeem gefinancierd. Hierbij maakt men een onderscheid 

tussen operationele – en kapitaalkosten. 

De operationele kosten worden vergoed via budgetten toegekend door de ziekenfondsen. Vroeger 

werden deze budgetten nog in gezamenlijk overleg tussen ziekenfondsen en ziekenhuizen vastgelegd. 

Sinds 2004 is echter hoofdzakelijk het systeem met de Fallpauschalen (vaste vergoeding voor een 

bepaalde behandeling) en bijzondere vergoedingen voor speciale procedures (zoals specifieke 

implantaten en laboratorium- en chirurgisch materiaal dat bij specifieke ingrepen gebruikt wordt) van 

kracht. 

Indien het ziekenhuis opgenomen is in het Krankenhausplan van de betreffende deelstaat, kan het 

bovendien nog eens aanspraak maken op extra geld om de kapitaalkosten (constructie, inclusief 

equipment en meubilair) te dekken. Het geld hiervoor komt van de federale overheid en van de 

deelstaten. 

Opmerking: Online Databanken 

Contactgegevens van alle mogelijke ziekenhuizen (en zorginstellingen) kunnen in Duitsland heel 

gemakkelijk gevonden worden met behulp van een van de vele gratis beschikbare, online databanken. 

Deze databanken bieden bovendien vaak heel gedifferentieerde zoekmogelijkheden aan: geografisch, 

per behandelingstype, te behandelen probleem, afdeling, … 

Enkele van deze databanken zijn: 

 www.kliniken.de 

 www.weisse-liste.de/de  

 www.krankenhaus.de  

 www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de  

b. Zorginstellingen  

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het belang van zorginstellingen toe. Dergelijke instellingen 

zijn bedoeld voor mensen die zich niet zelfstandig of via familie of vrienden kunnen verzorgen en 

hebben als doel een verblijf in het ziekenhuis te vermijden. 

 

                                                           
8 www.oecd.org/germany/Health-at-a-Glance-2013-Press-Release-Germany_in-German.pdf  
9 

www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/Tabellen/KrankenhaeuserJahreOhne1000

00.html  

http://www.kliniken.de/
http://www.weisse-liste.de/de
http://www.krankenhaus.de/
http://www.deutsches-krankenhaus-verzeichnis.de/
http://www.oecd.org/germany/Health-at-a-Glance-2013-Press-Release-Germany_in-German.pdf
http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/Tabellen/KrankenhaeuserJahreOhne100000.html
http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/Tabellen/KrankenhaeuserJahreOhne100000.html
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Er worden verschillende vormen van zorginstellingen onderscheiden:  

 “Ambulante Pflegedienste” en “Sozialstationen” zijn openbare of private charitatieve instellingen 

(bv. Rode Kruis, Caritas, Diakonie) die zorgbehoevende patiënten verzorgen in hun eigen woning 

tegen een bepaalde vergoeding. Deze basisverzorging (bv. bewegingshulp, voedingscontrole, 

hygiëne, ...) en eenvoudige medische verzorging (bv. injecties, verbanden, ...) wordt uitgevoerd 

door verplegend personeel en sociale werkers. 

 Het relatief nieuwe, zich in opbouw bevindende concept “ziekenwoning” geeft zieke of oudere 

mensen de mogelijkheid om voor een bepaalde tijd verzorgd te worden door ervaren 

zorgverleners. Hierbij gaat het om mensen die om een of andere reden thuis niet behandeld 

kunnen worden en nood hebben aan verzorging overdag.  

 De “Pflegeheime” zijn instellingen waar zorgbehoevenden stationair (24/24h) of half-stationair 

(overdag/nacht) verpleegd worden. Altenpflegeheime zijn instellingen, gespecialiseerd in de 

verzorging van ouderen. 

 Een andere variant is het zogenaamde “betreutes Wohnen” (begeleid wonen) dat ambulante 

begeleiding biedt aan mensen met een beperking die toch graag alleen willen wonen. (indien in 

de eigen woning, dan neemt het eerder de vorm aan van ambulante verzorging, maar kan ook in 

een instelling.) 

Opmerking: Online Databanken 

Net als voor de ziekenhuizen, zijn er ook voor zorginstellingen databanken beschikbaar die 

contactgegevens van alle relevante instellingen in Duitsland bevatten. Ook hier kan weer 

gedifferentieerd worden op basis van verschillende criteria zoals locatie, aard van de instelling, … 

Een aantal databanken spitst zich specifiek toe op de verzorgingsmarkt: 

 www.pflege.de  

 www.kliniken.de  

 www.weisse-liste.de/de  

 www.wohnen-im-alter.de  

 www.deutsches-seniorenportal.de  

c. Revalidatiecentra en kuuroorden 

Revalidatiecentra zijn instellingen die gespecialiseerd zijn in de diagnose en behandeling van personen 

met een functiebeperking als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening. Een revalidatiecentrum kan 

een autonome instelling zijn of het kan ook een afdeling zijn binnen een ziekenhuis, verzorgingsinstelling 

of een school voor buitengewoon onderwijs. De laatste jaren treedt er een algemene trend op tot de 

specialisatie in bepaalde ziektes (bv. neurologische). 

Deze instellingen bieden verschillende diensten aan: medische zorg, medische revalidatie, 

complementaire behandelingen en vroegtijdige revalidatie. De openbare ziekenfondsen vergoeden de 

diensten van deze instellingen voor zover ze een handicap of zorgbehoevendheid helpen voorkomen, 

verminderen of stabiliseren. Maar ook de wettelijke pensioenverzekering, de wettelijke 

http://www.pflege.de/
http://www.kliniken.de/
http://www.weisse-liste.de/de
http://www.wohnen-im-alter.de/
http://www.deutsches-seniorenportal.de/
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ongevallenverzekering, de ondersteuning van oorlogsslachtoffers en de sociale hulp komen hierin, 

tussen, naargelang het ziektebeeld. 

De diensten waren in het verleden voornamelijk stationair gericht, maar de laatste jaren komen vooral 

ambulante of gedeeltelijk stationaire modellen vaker voor. De grootste reden hiervoor is de 

kostenbesparing bij de verzekeringen en bij de ziekenfondsen. Deze trend lijkt zich ook te gaan 

doorzetten in de toekomst, mede door een grotere vraag van de patiënten naar ambulante revalidatie. 

De meer dan 350 kuuroorden of sanatoria zijn instellingen, voornamelijk op landschappelijk mooie 

plekken gevestigd, die volledig behandelings- en/of rustprogramma’s aanbieden. Deze programma’s 

vinden meestal plaats tijdens een langdurige ziekte of in het kader van een langdurig genezingsproces.  

In Duitsland worden er 4 gecertificeerde types kuuroorden onderscheiden10: 

 “Heilklimatischer Kurort”: plaats met een klimaat dat door de Deutsche Wetterdienst als 

therapeutisch deugddoend erkend werd. Deze kuuroorden bieden therapeutische behandelingen 

aan (bv. Bad Heilbrunn); 

 “Kneippkurort”: biedt een waterkuur aan naar de methode van Sebastian Kneipp, maar is op zich 

geen genezingsinstelling (bv. Bad Endbach); 

 “Seebad”: kuuroord dat door het speciale zeeklimaat een medische kuur kan aanbieden, maar 

geen genezingsinstelling is (bv. Heiligendamm); 

 “Heilbad”: het klassieke’ genezingsbad’ op basis van de aanwezigheid van mineralen, thermale of 

algenrijke venen in het water (bv. Bad Arolsen). 

De Duitse kuuroorden ondervinden de laatste jaren heel wat concurrentie uit het buitenland. 

Voornamelijk Midden- en Oost-Europa zijn sterke concurrenten geworden. Voorbeelden hiervan zijn 

bijvoorbeeld Mariënbad, Karlsbad en Františkovy Lázně in Tsjechië. Midden- en Oost-Europese 

kuuroorden hebben in het verleden grote infrastructurele investeringen gedaan om te kunnen 

concurreren met het niveau van de Duitse kuuroorden. Daarnaast liggen de prijzen van deze kuuroorden 

ook vaak een heel stuk lager.  

De vergrijzing van de bevolking zal ervoor zorgen dat het aantal zorgbehoevende Duitsers de komende 

decennia sterk zal toenemen. Tegen 2030 verwacht men 3,4 miljoen zorgbehoevenden, een toename 

van 1 miljoen in vergelijking met de 2,4 miljoen van 2010.11 Deze ontwikkeling geeft Duitse kuuroorden 

de kans om meer kuurgasten aan te trekken. Daarnaast krijgt preventieve verzorging steeds meer 

aandacht en wint “gezondheidstoerisme” aan populariteit. 

 

 

 

                                                           
10 www.deutscher-heilbaederverband.de/Begriffsbestimmungen-12-Aufl-aktualisiert-2011-PDF-685370.pdf  
11 https://faktencheck-gesundheit.de/fileadmin/daten_fcg/Dokumente/Report_Pflege_FINAL_131107.pdf  

http://www.deutscher-heilbaederverband.de/Begriffsbestimmungen-12-Aufl-aktualisiert-2011-PDF-685370.pdf
https://faktencheck-gesundheit.de/fileadmin/daten_fcg/Dokumente/Report_Pflege_FINAL_131107.pdf
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Opmerking: Online Databanken 

www.kurklinikverzeichnis.de  

De grootste kuurkliniekengids in Duitsland met relevante informatie over revalidatiecentra, 

herstellingsoorden, gezinskuuroorden en wellnessoorden. De zoekfunctie laat differentiatie toe op basis 

van geografische en therapeutische criteria. 

www.rehakliniken.de  

Databank met alle revalideringsinstellingen in Duitsland. Geografische en sectorale zoekfunctie. 

 Artsen en tandartsen 

De artsen- en tandartspraktijken vervullen een centrale functie in de gezondheidssector. Zij zorgen in 

de meeste gevallen voor de eerste verzorging van de patiënt. In totaal zijn er 434.977 artsen en 

tandartsen in Duitsland. Hiermee vertegenwoordigen zij een groot deel van het totale personeelsaantal 

in de gezondheidssector.  

a. Artsen 

Wanneer een Duitse patiënt een specifiek medisch probleem heeft, gaat hij direct naar de 

desbetreffende specialist. Hiervoor is geen doorverwijzing van de huisarts nodig. Bij de specialist zelf 

wordt de patiënt meestal onmiddellijk geholpen. Het Duitse systeem kent immers weinig tot geen 

wachtlijsten. De zorg in Duitsland is met andere woorden erg laagdrempelig en de patiënt verwacht van 

de arts dat hij meteen het probleem behandelt.12 

In 2014 telde de Deutsche Bundesärztekammer (BÄK) 365.247 tewerkgestelde artsen. Dit was een 

stijging met 2,2% ten opzichte van 2013.13 Van die 365.247 artsen werkten er 147.948 in de ambulante 

sector en 186.329 in de stationaire sector.14 De overige 30.970 waren op andere gebieden werkzaam. 

Het aantal artsen in de ambulante sector kende een stijging van 1,4% ten opzichte van 2013. Het aantal 

artsen in de stationaire sector steeg met 2,9%.15  

Duitsland beschikt gemiddeld over 1 arts per 221 inwoners.16 Aangezien dat in 1990 nog 1 arts per 

335 inwoners was, wil dit zeggen dat het aantal artsen de laatste 15 jaar sterk is toegenomen. Ondanks 

deze evolutie blijft het aantal huisartsen dalen. Dit komt omdat jonge artsen liever verder studeren om 

zich te kunnen specialiseren. Dit kan in de toekomst voor problemen zorgen, aangezien er van de 

61.361 (in 2014) actieve huisartsen meer dan 40.000 met pensioen zullen gaan tegen 2020.17 

  

                                                           
12 Insights medische branche, Gateway to Germany 
13 www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2014  
14 http://de.statista.com/themen/576/aerzte  
15 www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik2014/Stat14AbbTab.pdf  
16 http://de.statista.com/themen/576/aerzte  
17 www.aok-bv.de/gesundheit/versorgungsbereiche/arzt/index_12301.html  

http://www.kurklinikverzeichnis.de/
http://www.rehakliniken.de/
http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2014
http://de.statista.com/themen/576/aerzte
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Statistik2014/Stat14AbbTab.pdf
http://de.statista.com/themen/576/aerzte
http://www.aok-bv.de/gesundheit/versorgungsbereiche/arzt/index_12301.html
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Een zeer verspreid fenomeen onder Duitse artsen is dat van de groepspraktijken. Hier onderscheidt men 

in Duitsland 2 verschillende types:  

 Gemeinschaftspraxis 

 Praxisgemeinschaft  

Een Gemeinschaftspraxis is een groepspraktijk waar meerdere artsen hetzelfde beroep of aanverwante 

beroepen uitoefenen. Een voorbeeld hiervan zijn 2 huisartsen die samen een groepspraktijk hebben. 

Een Praxisgemeinschaft is een groepspraktijk waar meerdere artsen werken, maar met verschillende 

specialisaties. Een voorbeeld hier is een groepspraktijk voor manuele therapie waar zowel een 

fysiotherapeut als een osteopaat werkt. 

In 2011 telde Duitsland 53.701 individuele praktijken, 19.402 Gemeinschaftspraxen die in totaal 

48.244 artsen tewerkstellen en 1.802 Praxisgemeinschaften waar 3.964 artsen werkten.  

Grafiek 2: Aantal artsenpraktijken en artsen per praktijkcategorie18 

 

De artsenpraktijken werden in het verleden voornamelijk individueel gevoerd, eventueel met 

assisterend personeel. Sinds enkele jaren is het aantal gemeenschappelijke praktijken toegenomen, 

zodat momenteel al 28,31% van de 74.905 praktijken gemeenschappelijk word gevoerd. 

b. Tandartsen 

In 2013 telde Duitsland volgens de Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 69.730 tandartsen. Het totale 

aantal tandartsen stijgt al decennialang min of meer constant met 1% per jaar. De meerderheid van de 

Duitse tandartsen, is man (nl. 39.768).19 In 2013 daalde het aantal mannelijke tandartsen weliswaar. De 

traditionele stijging kwam dus helemaal op rekening van de vrouwelijke tandartsen te staan.20 

                                                           
18 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/281510/umfrage/anzahl-der-arztpraxen-und-praxisinhaber-in-deutschland-

nach-praxisform  
19 www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/df/df_web.pdf  
20 www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/df/05_Zahnaerztlich_Taetige_nach_Geschlecht.pdf  

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/281510/umfrage/anzahl-der-arztpraxen-und-praxisinhaber-in-deutschland-nach-praxisform
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/281510/umfrage/anzahl-der-arztpraxen-und-praxisinhaber-in-deutschland-nach-praxisform
http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/df/df_web.pdf
http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/df/05_Zahnaerztlich_Taetige_nach_Geschlecht.pdf
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In Duitsland beschikken 53.303 tandartsen over hun eigen tandartsenpraktijk21. Dit is een lichte daling 

met 1,01% ten opzichte van 2012. Daarnaast werken 13.236 tandartsen via een contractovereenkomst 

met de ziekenfondsen in een tandartsenpraktijk. Tot slot zijn nog 3.191 tandartsen buiten 

tandartspraktijken tewerkgesteld.22  

Grafiek 3: Aantal tandartsenpraktijken en tandartsen per praktijkcategorie23 

 

In 2011 telde Duitsland 42.383 tandartsenpraktijken die 53.189 tandartsen tewerkstelden. Dit wil 

zeggen dat 76,28%van alle Duitse tandartsen in een tandartsenpraktijk werkt. Van dit totaal hebben er 

32.681 een individuele praktijk. Daarnaast werken nog eens 17.351 tandartsen in een van de 

8.186 Gemeinschaftspraxen. De overige 1.516 Praxisgemeinschaften stellen 3.156 tandartsen tewerk.  

c. Interessante websites 

Bundesärztekammer (BÄK)  

De Bundesärztekammer coördineert de 17 Duitse artsenkamers (Een voor elke Duitse deelstaat, in 

Noordrijn-Westfalen heeft elk deel zijn eigen kamer.), die elk in hun eigen jurisdictie de belangen van 

de Duitse artsen vertegenwoordigen. 

www.bundesaerztekammer.de  

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 

De Bundeszahnärtzekammer is de beroepsvertegenwoordiging van alle tandartsen in Duitsland.  

www.bzaek.de  

Deutscher Hausärzteverband  

Met meer dan 30.000 leden is het Duitse Hausärzteverband e. V. uitgegroeid tot de grootste 

beroepsvereniging voor zelfstandige huisartsen in Duitsland en Europa.  

www.hausaerzteverband.de  

                                                           
21 www.ifb.uni-erlangen.de/fileadmin/ifb/pic/statistiken/2014/Selbst-fb-brd-STRUK-2014_end.pdf  
22 www.gbe-bund.de/oowa921-

install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=64081474&numm

er=99&p_sprache=D&p_indsp=-&p_aid=96515287  
23 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/281578/umfrage/anzahl-der-zahnarztpraxen-und-praxisinhaber-in-

deutschland-nach-praxisform  

http://www.bundesaerztekammer.de/
http://www.bzaek.de/
http://www.hausaerzteverband.de/
http://www.ifb.uni-erlangen.de/fileadmin/ifb/pic/statistiken/2014/Selbst-fb-brd-STRUK-2014_end.pdf
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=64081474&nummer=99&p_sprache=D&p_indsp=-&p_aid=96515287
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=64081474&nummer=99&p_sprache=D&p_indsp=-&p_aid=96515287
http://www.gbe-bund.de/oowa921-install/servlet/oowa/aw92/dboowasys921.xwdevkit/xwd_init?gbe.isgbetol/xs_start_neu/&p_aid=i&p_aid=64081474&nummer=99&p_sprache=D&p_indsp=-&p_aid=96515287
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/281578/umfrage/anzahl-der-zahnarztpraxen-und-praxisinhaber-in-deutschland-nach-praxisform
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/281578/umfrage/anzahl-der-zahnarztpraxen-und-praxisinhaber-in-deutschland-nach-praxisform
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 Nieuwe verzorgingstechnieken 

a. Homecare 

Onder homecare verstaat men de verzorging van patiënten door middel van medische hulpmiddelen, 

verbandmiddelen en farmaceutische middelen thuis, in verpleeghuizen of bejaardentehuizen. Het is een 

combinatie van verzorging, therapie en verpleging binnen de woonomgeving van de patiënt. Meestal in 

het kader van een post stationaire behandeling of als ondersteuning van een ambulante behandeling. 

Het verschil tussen homecare en gewone thuiszorg is dat homecare geen effectieve verzorging voorziet 

maar fungeert als een bemiddelaar. Homecare is meestal de verbinding tussen een stationaire en een 

ambulante behandeling. 

Hiervoor bevat homecare verschillende soorten dienstverleningen. Om te beginnen is er het 

overgangsmanagement (Uberleitungsmanagement). Veelal blijkt dat de patiënt na een 

ziekenhuisopname nood heeft aan verdere verzorging. Omdat het niet mogelijk is de behandeling in het 

ziekenhuis verder te zetten, gaat men over op thuisverpleging. 

Het verstrekken van informatie over verdere verzorgingsmethoden, medicijnen en therapieverloop is 

de eerste taak van homecare. Homecare informeert echter niet uitsluitend, het organiseert deze zaken 

ook concreet – vb.: papieren worden in orde gebracht en levering van de nodige medicatie aan huis, 

wordt op poten gezet. 

Daarnaast biedt homecare ook scholing voor verplegend personeel aan. Het gaat hierbij om opleidingen 

over specifieke verzorgingsmethoden en –noden van de patiënt. Onder dat “verplegend personeel” kan 

ook familieleden verstaan worden die (mede) zullen instaan voor de verzorging van de patiënt.  

Verder coördineert homecare ook de informatiestromen tussen alle betrokkenen (“Koordination aller 

Beteiligten”). Gaande van patiënten en familieleden tot verplegers, artsen en apothekers. Die 

informatiestromen kunnen bijvoorbeeld rapporteringen zijn aan de arts over het therapieverloop of 

verzorgingsaanbevelingen aan de patiënt.  

Tenslotte volgt homecare het therapieverloop nauwgezet op en kan het in samenspraak met de arts 

ook aanpassingen doorvoeren (vb. van de toe te dienen medicijnen).24 

b. e-Health 

Onder e-health verstaat men het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten dienste 

van de gezondheidszorg. E-health omvat diverse technieken, projecten, services en systemen die vanop 

afstand, gebruik makend van het internet, een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg.  

Bedoeling van e-health is de zorgverlening efficiënter en doelgerichter te maken, de patiënt meer 

zelfstandigheid te geven en tegelijk ook de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.  

                                                           
24 www.bvmed.de/de/versorgung/homecare 

http://www.bvmed.de/de/versorgung/homecare
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e-healthleveranciers bieden allerhande medische informatie en telematisch ondersteunende 

gezondheidsprogramma’s aan. De tabel hieronder bevat 52 (hyperlinks naar) op de Duitse mark actieve 

e-healthbedrijven. 

3M Health Information Systems GMC Systems mbH OSM Vertrieb GmbH 

Agfa HealthCare GmbH GE Healthcare POLYPOINT Deutschland GmbH 

Allgeier IT Solutions Health-Comm GmbH promedtheus 

Informationssysteme für die 

Medizin AG 

almeda GmbH InterComponentWare AG (ICW) RZV GmbH 

AOK Systems GmbH ID GmbH & Co. KGaA Sectra Medical Systems GmbH 

atacama | Software GmbH Intersystems GmbH S/F/G Forderungsmanagement 

GmbH 

BITMARCK Holding GmbH i-SOLUTIONS Health GmbH Siemens AG 

Robert Bosch Healthcare GmbH ITH icoserve technology for 

healthcare GmbH 

Stollmann Entwicklungs- und 

Vertriebs-GmbH 

Carestream Health Deutschland 

GmbH 

Karl Storz GmbH & Co. KG Stolpe-Jazbinsek 

Medizintechnische Systeme 

CCV Deutschland GmbH Kontron AG synedra infomation technologies 

Chili GmbH medatixx Teradata GmbH 

ClinicAll Vertriebs GmbH Medgate Tieto Deutschland GmbH 

Deutsches Gesundheitsnetz 

(DGN) 

mediDOK Software 

Entwicklungsgesellschaft mbH 

Telekom Healthcare Solutions 

DMI GmbH & Co. KG Meierhofer AG VDE Prüf- und 

Zertifizierungsinstitut GmbH 

Dorner GmbH & Co. KG MMI Medizinische Medien 

Informations GmbH 

VISUS Technology Transfer GmbH 

evimed GmbH Nexus AG Vitaphone GmbH 

EvoCare Telemedizin GmbH Medisol (Rein EDV GmbH)  

FUJIFILM Deutschland Olympus Deutschland GmbH  

E-health kan gezien worden als een algemeen begrip dat verschillende zaken omvat. Een van deze zaken 

is e-learning. Met e-learning wordt het constante leerproces van medisch personeel bedoeld aan de 

hand van elektronische gegevensverwerking en informatiestromen. Een ander voorbeeld is  

e-appointment, het digitaal gaan beheren van afspraken bij de dokter. 

Wat de concrete implementatie van e-health in Duitsland betreft, is er nog wat werk aan de winkel. 

België staat hier al wat verder op dit gebied. Een van de grotere verwezenlijkingen in Duitsland was het 

invoeren van de elektronische Gesundheidskarte (eGK)25 op 1 januari 2014. Deze kaart kwam in de plaats 

                                                           
25 www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/elektronische-gesundheitskarte/allgemeine-informationen-egk.html  

http://e-health-com.eu/companies/3m-health-information-systems/
http://e-health-com.eu/companies/gmc-systems-mbh/
http://e-health-com.eu/companies/osm-vertrieb-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/agfa-healthcare-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/ge-healthcare/
http://e-health-com.eu/companies/polypoint-deutschland-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/allgeier-it-solutions/
http://e-health-com.eu/companies/health-comm-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/promedtheus-informationssysteme-fuer-die-medizin-ag/
http://e-health-com.eu/companies/promedtheus-informationssysteme-fuer-die-medizin-ag/
http://e-health-com.eu/companies/promedtheus-informationssysteme-fuer-die-medizin-ag/
http://e-health-com.eu/companies/almeda-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/intercomponentware-ag-icw/
http://e-health-com.eu/companies/rzv-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/aok-systems-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/id-gmbh-co-kgaa/
http://e-health-com.eu/companies/sectra-medical-systems-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/atacama-software-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/intersystems-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/sfg-forderungsmanagement-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/sfg-forderungsmanagement-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/bitmarck-holding-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/i-solutions-health-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/siemens-ag/
http://e-health-com.eu/companies/robert-bosch-healthcare-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/ith-icoserve-technology-for-healthcare-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/ith-icoserve-technology-for-healthcare-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/stollmann-entwicklungs-und-vertriebs-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/stollmann-entwicklungs-und-vertriebs-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/carestream-health-deutschland-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/carestream-health-deutschland-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/karl-storz-gmbh-co-kg/
http://e-health-com.eu/companies/stolpe-jazbinsek-medizintechnische-systeme/
http://e-health-com.eu/companies/stolpe-jazbinsek-medizintechnische-systeme/
http://e-health-com.eu/companies/ccv-deutschland-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/kontron-ag/
http://e-health-com.eu/companies/synedra-infomation-technologies/
http://e-health-com.eu/companies/chili-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/medatixx/
http://e-health-com.eu/companies/teradata-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/clinicall-vertriebs-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/medgate/
http://e-health-com.eu/companies/tieto-deutschland-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/deutsches-gesundheitsnetz-dgn/
http://e-health-com.eu/companies/deutsches-gesundheitsnetz-dgn/
http://e-health-com.eu/companies/medidok-software-entwicklungsgesellschaft-mbh/
http://e-health-com.eu/companies/medidok-software-entwicklungsgesellschaft-mbh/
http://e-health-com.eu/companies/telekom-healthcare-solutions/
http://e-health-com.eu/companies/dmi-gmbh-co-kg/
http://e-health-com.eu/companies/meierhofer-ag/
http://e-health-com.eu/companies/vde-pruef-und-zertifizierungsinstitut-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/vde-pruef-und-zertifizierungsinstitut-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/dorner-gmbh-co-kg/
http://e-health-com.eu/companies/mmi-medizinische-medien-informations-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/mmi-medizinische-medien-informations-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/visus-technology-transfer-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/evimed-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/nexus-ag/
http://e-health-com.eu/companies/vitaphone-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/evocare-telemedizin-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/medisol-rein-edv-gmbh/
http://e-health-com.eu/companies/fujifilm-deutschland/
http://e-health-com.eu/companies/olympus-deutschland-gmbh/
http://www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/elektronische-gesundheitskarte/allgemeine-informationen-egk.html
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van de op 1 januari 1995 ingevoerde Krankenversicherungskarte (KVK). Sinds 1 januari 2015 hebben 

patiënten enkel nog recht op de voordelen van de wettelijke ziekteverzekering wanneer zij in het bezit 

zijn van deze kaart. Deze elektronische Gesundheitskarte met foto dient als wettelijke basis ter 

authenticatie (via elektronische handtekening) en als opslagplaats voor administratieve en medische 

gegevens. Patiënten die aangesloten zijn bij wettelijke ziekenfondsen kunnen enkel nog artsen, 

tandartsen en psychotherapeuten raadplegen wanneer ze in het bezit zijn van deze kaart26. 

 Sociale zekerheid 

a. Duaal systeem 

Het Duitse ziekteverzekeringssysteem is een zogenaamd duaal systeem. Binnen de verplichte 

ziekteverzekering, onderscheidt men twee verschillende soorten ziekenfondsen (Krankenkassen). 

Enerzijds is er de wettelijke ziekteverzekering (Gesetzliche Krankenversicherung, GKV) en anderzijds de 

private ziekteverzekering (Private Krankenversicherung, PKV). 

Versicherte je System in Mio. 

 

 

                                                           
26 www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_eGK.pdf  

http://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_eGK.pdf
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Van deze twee groepen is de wettelijke ziekteverzekering veruit de grootste. Zo’n 70 miljoen Duitsers 

zijn verzekerd via de GKV, dit komt overeen met ongeveer 90% van de bevolking.27 

Wat uitgaven betreft was de GKV in 2014 goed voor 193,63 miljard euro, ofwel 6,7% van het bbp.28 

Het aantal aanbieders van GKV daalt weliswaar, waar het er in 2000 nog 420 waren, bleven er in 2015 

nog slechts 124 over. Oorzaak van deze daling is enerzijds de economische en financiële crisis en 

anderzijds de hervormingen binnen de Duitse gezondheidssector.29 Onderstaande grafiek geeft deze 

sterke daling goed weer. 

Aantal GKV-Krankenkassen (1993-2015)30 

 

De tweede groep, de private ziekenfondsen, verzekert in totaal 8,83 miljoen Duitsers. De 40 

verzekeraars in deze groep zijn jaarlijks goed voor 24 miljard euro uitgaven.31  

b. De ziekteverzekering (Krankenversicherung) 

 Wettelijke ziekteverzekering  

De Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) verzekert 90% van de Duitse bevolking.32 Deze 

zorgverzekering is wettelijk bepaald en te vergelijken met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Een 

vast percentage (14,6%)33 van het bruto-inkomen van de werknemer gaat naar de GKV. De ene helft, 

7,3%, wordt gedragen door de werkgever, de andere helft door de werknemer zelf. Dit percentage is 

met 0,9% gedaald in tegenover 2014.  

                                                           
27 http://duitsland.nlambassade.org/u-en-duitsland/werken-in-duitsland/sociale-zekerheidsstelsel-in-duitsland.html  
28 www.vdek.com/presse/daten/d_ausgaben.html  
29 www.cecu.de/faq/gkv/grundlagen/212-wie-viele-gesetzliche-krankenkassen-gibt-es.html  
30 www.gkv-spitzenverband.de/presse/zahlen_und_grafiken/zahlen_und_grafiken.jsp  
31 www.pkv.de/themen/krankenversicherung  
32 www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/grundprinzipien/aufgaben-und-organisation-der-gkv.html  
33 www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/beitragssatz.html  

http://duitsland.nlambassade.org/u-en-duitsland/werken-in-duitsland/sociale-zekerheidsstelsel-in-duitsland.html
http://www.vdek.com/presse/daten/d_ausgaben.html
http://www.cecu.de/faq/gkv/grundlagen/212-wie-viele-gesetzliche-krankenkassen-gibt-es.html
http://www.gkv-spitzenverband.de/presse/zahlen_und_grafiken/zahlen_und_grafiken.jsp
http://www.pkv.de/themen/krankenversicherung
http://www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/grundprinzipien/aufgaben-und-organisation-der-gkv.html
http://www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/beitragssatz.html
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De verzekerde kan zelf kiezen via welk ziekenfonds (Krankenkasse) hij zich laat verzekeren. 

In 2015 wordt de wettelijke ziektekostenverzekering beheerd door zo’n 124 verzekeringsfondsen. 

Hiervan zijn sommige regionaal actief. Andere opereren op nationaal niveau.34 

Een overzicht van alle aanbieders is te vinden op de website van het GKV-Spitzenverband (Vakvereniging 

van wettelijke ziekteverzekeraars) via deze link. 

Onderstaande figuren geven de verdeling van de uitgaven van deze GKV weer. 

Uitgaven per categorie van de GKV (eerste helft 2015) 

 

                                                           
34 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/74834/umfrage/anzahl-gesetzliche-krankenkassen-seit-1970  

https://www.gkv-spitzenverband.de/service/versicherten_service/krankenkassenliste/krankenkassen.jsp
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/74834/umfrage/anzahl-gesetzliche-krankenkassen-seit-1970
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 Private ziekteverzekering  

Personen met hoge inkomens zijn in Duitsland doorgaans verzekerd via de Private Krankenversicherung 

(PKV). Zo’n 8,83 miljoen Duitsers sloten in 2015 een private ziekteverzekering af. Dit komt neer op 

ongeveer 11% van de Duitse bevolking.35 Met een inkomen vanaf een bepaalde grens is het mogelijk 

om een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten in plaats van een GKV. Voor 2015 bedraagt de 

ondergrens € 54.900 per jaar of € 4.750 per maand.36 Deze particuliere zorg is dus enkel en alleen 

beschikbaar voor mensen met hogere inkomens. De premies voor de particuliere 

ziektekostenverzekering zijn gebaseerd op het overeengekomen ziektekostenpakket, de 

gezondheidssituatie, het geslacht en de leeftijd van de verzekerde. 

c. Zorgverzekering (Pflegeversicherung)  

Mensen die een geestelijke of lichamelijke ziekte of handicap hebben die van lange duur is (ten minste 

6 maanden), kunnen op grond van de zorgverzekering of Pflegeversicherung aanspraak maken op zorg. 

Doel van de verzekering is hulpbehoevenden in staat te stellen een zo zelfstandig mogelijk leven te 

leiden. 

De zorgverzekering biedt zowel financiële middelen om zorg en huishoudelijke hulp in te kopen, alsook 

een vergoeding voor zorg in natura. Vanaf 1 januari 2015 ligt de bijdrage vast op 2,35% van het bruto-

inkomen.37 Ook bij de zorgverzekering wordt de helft door de werknemer betaald en de helft door de 

                                                           
35 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl-im-vergleich  
36 www.1averbraucherportal.de/versicherung/krankenversicherung/beitragsbemessungsgrenze  
37 www.lohn-info.de/sozialversicherungsbeitraege2015.html  

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl-im-vergleich
http://www.1averbraucherportal.de/versicherung/krankenversicherung/beitragsbemessungsgrenze
http://www.lohn-info.de/sozialversicherungsbeitraege2015.html
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werkgever. Verzekerden die ouder zijn dan 23 jaar en die geen kinderen hebben, betalen 2,6% i.p.v. 

2,35%.38 

Elk wettelijk ziekenfonds heeft een speciaal onafhankelijk zorgverzekeringsfonds voor het toekennen 

van uitkeringen aan personen die langdurig zorgbehoevend zijn. Elke persoon die bij een wettelijk 

ziekenfonds aangesloten is, is binnen dit fonds automatisch verzekerd tegen het risico van langdurige 

zorg. Indien men verzekerd is bij een particuliere verzekeringsmaatschappij, dient men een particuliere 

zorgverzekering af te sluiten.  

Meer informatie: www.bmg.bund.de onder Pflege of direct via deze link. 

d. Interessante websites 

GKV-Spitzenverband 

GKV-Spitzenverband is de centrale belangenorganisatie van de wettelijke ziektekosten- en 

zorgverzekering in Duitsland en is eveneens actief op Europees en internationaal niveau. 

www.gkv-spitzenverband.de  

Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. 

Het PKV-Verband vertegenwoordigt de algemene belangen van de private ziektekostenverzekering, de 

private zorgverzekering alsook de bedrijven die aangesloten zijn bij het PKV-Verband. 

www.pkv.de  

e. Terugbetaling door ziekenfondsen 

Zoals in het voorgaande beschreven, maakt het Duitse gezondheidssysteem een onderscheid tussen 

private ziekteverzekeringen (Private Krankenversicherung - PKV) en wettelijke ziekteverzekeringen 

(Gesetzliche Krankenversicherung - GKV). De procedures om opgenomen te worden in de 

terugbetalingscatalogussen van deze verzekeraars zijn niet geharmoniseerd. 

De GKV is goed voor 72 miljoen leden, de PKV voor slechts 8 miljoen. Op basis van deze cijfers is de 

keuze snel gemaakt. Voor ondernemingen is het veel interessanter om opgenomen te worden in de 

catalogus van de GKV. 

Bovendien is het een stuk minder moeilijk om opgenomen te worden in de terugbetalingscatalogussen 

van de GKV dan in die van de PKV. In tegenstelling tot bij de PKV, waar er geen geharmoniseerde manier 

bestaat om opgenomen te worden in de terugbetalingscatalogus en waar dus bijgevolg met elke 

verzekeraar afzonderlijk onderhandeld dient te worden, volstaat het bij de GKV om opgenomen te 

worden in de relevante, geharmoniseerde catalogus. 

Naargelang de categorie van het nieuwe product zijn er drie verschillende catalogussen, waarin een 

innovatie opgenomen dient te worden om aanspraak te kunnen maken op financiering door het 

systeem van wettelijke Duitse ziekteverzekering (GKV). 

 het Hilfsmittelverzeichnis, voor medizinische Hilfsmittel; 

 de Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) voor ambulante behandelingen  

                                                           
38 www.aok.de/bundesweit/gesundheit/pflegeversicherung-definition-beitraege-184257.php  

http://www.bmg.bund.de/
http://www.bmg.bund.de/themen/pflege.html
http://www.gkv-spitzenverband.de/
http://www.pkv.de/
http://www.aok.de/bundesweit/gesundheit/pflegeversicherung-definition-beitraege-184257.php
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 de Fallpauschalenkatalog voor stationaire behandelingen. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de te doorlopen procedure om uw innovatief product in de 

relevante catalogus te laten opnemen. 

Mocht het nieuwe product al in een catalogus opgenomen zijn, dan zijn er geen verdere hindernissen 

meer die nog overwonnen moeten worden. 

Hilfsmittelverzeichnis 

Hilfsmittel die door de GKV terugbetaald worden, zijn opgelijst in het Hilfsmittelverzeichnis. De opname 

in dit Hilfsmittelverzeichnis wordt geregeld door het GKV-Spizenverband (GKV-SV). Producenten van 

een innovatief product die deze graag in het Hilfsmittelverzeichnis opgenomen zouden zien worden, 

kunnen zichzelf tot het GKV-Spitzenverband wenden om een aanvraag in te dienen. De 

aanvraagformulieren en een uitgebreide beschrijving vindt u hier. 

Voor bepaalde producten is bovendien een maximum terug te betalen bedrag vastgelegd. De 

ziekenfondsen staan dan in voor de kosten tot en met dit vastgelegde bedrag. Voor kosten die dit bedrag 

overschrijden, moet de patiënt zelf instaan. Een overzicht van deze "Festbeträge" vindt u hier. 

Einheitlicher Bewertungsmassstab 

Ambulante verzorging: ambulante diagnostische en therapeutische methodes die door de GKV 

terugbetaald worden, zijn opgenomen in de Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM). In de ambulante 

verzorging werkt men met een Erlaubnisvorbehalt. Producten die niet expliciet toegelaten zijn (= in de 

EBM zijn opgenomen), zijn in de regel verboden.  

Om een innovatief product in de EBM-catalogus te krijgen, moet de Gemeinsamer Bundesaussschuss  

(G-BA) eerst het nut, de noodzaak en het economische voordeel van het innovatief product controleren 

en bevestigen, pas dan is opname in de catalogus en de terugbetaling door de ziekenfondsen mogelijk. 

De aanvraag tot opname in de EBM-catalogus kan de producent evenwel niet zelf doen. 

Bevoorrechte partijen voor het indienen van een aanvraag tot opname in de EBM zijn de leden van de 

G-BA. 

 Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV. 

 Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, KZBV. 

 Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG. 

 Gesetzliche Krankenversicherung Spitzenverband, GKV-SV. 

 bepaalde patiëntenvertegenwoordigers, een overzicht vindt u hier. 

 onpartijdige leden, het overzicht vindt u hier. 

Wat de producent wel kan doen is een Antrag auf Erprobung von Untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden nach § 137e SGB V (Aanvraag tot testen van een onderzoeks- en 

behandelingsmethode) indienen. Bij een dergelijke procedure gaat de G-BA dan na of het innovatief 

product in aanmerking komt voor opname in de EBM-catalogus. 

Als uit de prekwalificatie van deze dienst blijkt, dat een innovatief product voor opname in de EBM-

catalogus geschikt is, kan de eigenlijke opnameprocedure door de G-BA starten. 

https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/home.action
http://www.gkv-spitzenverband.de/
http://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hilfsmittel/hilfsmittelverzeichnis/antragsverfahren/antragsverfahren.jsp
http://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hilfsmittel/festbetraege_3/festbetraege.jsp
http://www.kbv.de/html/online-ebm.php
http://www.kbv.de/
http://www.kzbv.de/
http://www.dkgev.de/
http://www.gkv-spitzenverband.de/
http://www.g-ba.de/institution/struktur/patientenbeteiligung/
http://www.g-ba.de/institution/struktur/unparteiische/
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Betrokken partijen wijzen erop dat het stellen van een aanvraag aan de G-BA een complex en tijdrovend 

proces is. Bedrijven die een aanvraag overwegen, worden daarom aangeraden om, door middel van een 

adviserend gesprek bij de G-BA na te gaan of het überhaupt zinvol is met de procedure te beginnen. 

Info over dit aanbod vindt u hier. 

Fallpauschalenkatalog 

Voor stationaire verzorging is de situatie helemaal anders. In tegenstelling tot bij de ambulante 

technieken, waar men met een Erlaubnisvorbehalt werkt, wordt bij de stationaire technieken met een 

Verbotsvorbehalt gewerkt. Alle technieken die niet expliciet van financiering door de GKV uitgesloten 

zijn, zijn in principe toegelaten. De financiering verloopt dan indirect via de GKV. Indirect aangezien 

ziekenhuisbehandelingen in de regel forfaitair vergoed worden. Op basis van het German Diagnosis 

Related Groups-systeem (G-DRG Duits: Diagnosebezogene Fallgruppen) ontvangt het ziekenhuis voor 

de geleverde prestatie een forfaitair bedrag (Fallpauschale) afhankelijk van de diagnose en de toestand 

van de patiënt. In het kader van die financiering kan het ziekenhuis dan in principe zelf over het 

dienstverleningsaanbod beslissen. Een oplijsting van deze Fallpauschalen is terug te vinden in de 

Fallpauschalen-Katalog. 

Als de kosten van de behandeling, het forfaitair vergoede bedrag overstijgen, kan het ziekenhuis deze 

behandeling door een meerprijs (Zusatzentgelt) laten financieren. Om dit mogelijk te maken moet een 

aanvraag (sachgerechtigkeitsantrag) worden ingediend bei het Institut für das Entgeltsystem im 

Krankenhaus (InEK). Bij deze aanvraag wordt dan gecontroleerd of de kosten van de behandeling met 

de nieuwe methode onder de DRG vallen of niet. 

Als het InEK concludeert, dat het niet het geval is, krijgt de innovatie een NUB-status. (Neue 

Untersuchungs- und Behandlungsmethode = Nieuwe onderzoeks- en behandelingsmethode). 

Vervolgens kunnen de ziekenhuizen die de aanvraag indienden met de ziekenfondsen over een 

Zusatzentgelt onderhandelen. 

 Commerciële benadering 

a. Commerciële benadering in een notendop 

De Duitse gezondheidsmarkt groeit constant en biedt innovatieve ondernemingen zeker kansen. 

Innovatieve producten bereiken de markt het gemakkelijkst via universitaire ziekenhuizen aangezien 

die over voldoende middelen voor het testen van producten op grote schaal beschikken. 

Op de een of andere manier lokaal aanwezig zijn op de Duitse markt is essentieel om voet aan de grond 

te krijgen. Hiervoor kunnen verschillende mogelijkheden gebruikt worden, zoals een eigen filiaal, een 

agent of een verdeler. 

Hoewel het Engels courant gebruikt wordt, is kennis van het Duits bij een buitenlands businesscontact 

voor de meeste Duitse ondernemingen nog steeds een groot pluspunt. Een presentatiedossier van de 

onderneming is noodzakelijk, eentje in het Duits is nog beter. 

Voor de lancering van nieuwe producten, een concurrentiële analyse en het knopen van contacten zijn 

Duitse beurzen ideaal. In tegenstelling tot beurzen in veel andere landen, zijn de beurzen in Duitsland 

https://www.g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/erprobungsregelung/beratung/
http://www.g-drg.de/cms/inek_site_de/layout/set/einspaltig/G-DRG-System_2015/Fallpauschalen-Katalog/Fallpauschalen-Katalog_2015
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doorgaans groot, internationaal en bovendien vaak ook een echt platform om zaken te doen. Beurzen 

worden bezocht door een ruim publiek: zowel patiënten als artsen, vertegenwoordigers van de 

vakhandel en inkoopverantwoordelijken van ziekenhuisgroepen enz. lopen er rond. 

De regulering is niet enkel Europees maar ook nationaal geregeld. Het verwerven van, in Duitsland 

gebruikte certificaten kan, ook indien ze niet verplicht zijn, een pluspunt en een extra argument zijn 

voor uw product. 

Leveringskanalen zijn o.a. de gespecialiseerde handel, apothekers en Sanitätshäuser. De ziekenhuizen 

nemen een speciale plaats in aangezien zij hun materiaal direct via aankoopgroepen en via openbare 

aanbestedingen aanschaffen. Ook het belang van directe B2B- verkoop via het internet neemt sterk toe. 

b. Markttoegang: Duitsland, een moeilijke afzetmarkt 

De markt voor medisch materiaal is goed bediend door een sterke aanwezigheid van Duitse 

leveranciers, Amerikaanse producenten met een lokale afdeling en veel geïmporteerde producten 

(voornamelijk elektro-medisch materiaal). Een aantal bekende spelers op de markt zijn mastodonten 

zoals Siemens, Hitachi, Philips, Toshiba, GE Medical, Agilent, 3M Medica, Hollister en Ethicon. Om het 

hoofd te kunnen bieden aan de concurrentie en de neerwaartse prijzendruk wordt sterk gefusioneerd 

in de branche. Hierdoor wordt men kostenefficiënter en krijgt men een competentere 

gemeenschappelijke R&D-afdeling en een verbreding van het marktaandeel. 

Anderzijds wordt via de internalisering van de logistieke netwerken geprobeerd om klanten aan zich te 

binden of de relaties te monopoliseren. Precies doordat de aanwezige concurrenten vaak een 

omvangrijke 24h-service aanbieden via gevestigde leveranciers hebben nieuwe producenten het 

moeilijk tot de markt toe te treden. Nieuwe aanbieders moeten zich met andere woorden op 

concurrentiële prijzen, een concurrentiële kwaliteit (inclusief after-sales service, training, enz.) en een 

concurrentiële prijs/kwaliteitsverhouding concentreren. 

De markt voor medisch materiaal is bovendien sterk gereguleerd, wat de toetreding verder bemoeilijkt. 

In principe zullen medische instrumenten en hulpmiddelen enkel worden ingezet als ze aanvaard zijn, 

m.a.w. als de therapie of het hulpmiddel terugbetaald worden. 

Om de waarde van een instrument of hulpmiddel op de markt te bewijzen moet gemikt worden op de 

universitaire ziekenhuizen en evt. privéklinieken, aangezien zij de mogelijkheden en de middelen 

bezitten om nieuwe producten op grote schaal te testen. Bovendien genieten zij een groot aanzien als 

expert in hun specialisatiegebied, zodat ze de verspreiding van nieuwe producten of technologieën 

wezenlijk kunnen beïnvloeden. De volgende figuur verduidelijkt de levenscyclus van medische 

producten of technologieën. Hier wordt de voortrekkersrol van de universiteitsziekenhuizen duidelijk. 
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Grafiek: Fasen in het medisch-technische innovatieproces39 

 
Bron: Knappe, e.a. (2000) - www.bvmed.de 

c. Verkoop aan ziekenhuizen 

De beste manier om met een medische innovatief product op de Duitse markt voet aan de grond te 

krijgen is een universitair ziekenhuis overtuigen van de kwaliteiten van het innovatief product. 

Voor de gewone aankoop door ziekenhuizen kan men diverse manieren onderscheiden. 

 Grote openbare of universitaire ziekenhuizen werken enerzijds via openbare aanbestedingen. 

Vanaf een bedrag van 209.000 euro (voor leveringen) of 5.225.000 euro (voor bouwopdrachten) 

wordt de openbare aanbesteding Europawijd gelanceerd.  

 Voor de andere aankopen gaan Duitse ziekenhuizen op verschillende manieren te werk. Vooral voor 

de aankoop van grote hoeveelheden klein medisch materiaal werken ze met verschillende vormen 

van aankoopcoöperaties of gecentraliseerde aankopen voor de ziekenhuisgroepen, afhankelijk van 

de organisatiestructuur van het ziekenhuis of de ziekenhuisgroep. Aankoopgroepen bundelen 

afnemers en creëren daardoor onderhandelingsmacht. Ze regelen akkoorden met producenten of 

coöperatiepartners voor de aankoop van medische middelen en verbruiksmiddelen. Ze trachten 

tegelijkertijd ook de proceskosten te beperken door een assortiments- en leveranciersbeperking. Zij 

werken op advies van raadgevende vakgroepen. Aankoopcoöperaties zijn vooral populair voor 

medische producten en specifieke implantaten, waarvoor een openbare aanbesteding niet zinvol is. 

De bundeling van verschillende specifieke producten brengt meer onderhandelingsmacht met zich 

mee. De aankoop van kleinere ge- of verbruiksgoederen is meestal nog aan de goedkeuring van 

specialisten onderworpen. De terugbetalingsregeling voor aankopen van hulpmiddelen is hier niet 

                                                           
39 www.bvmed.de/de/bvmed/presse/pressemeldungen/neue-studie-belegt-die-grosse-bedeutung-von-innovativen-

medizinprodukten-fuer-das-deutsche-gesundheitswesen-medizinischer-fortschritt-darf-nicht-blockiert-werden  

http://www.bvmed.de/
http://www.bvmed.de/de/bvmed/presse/pressemeldungen/neue-studie-belegt-die-grosse-bedeutung-von-innovativen-medizinprodukten-fuer-das-deutsche-gesundheitswesen-medizinischer-fortschritt-darf-nicht-blockiert-werden
http://www.bvmed.de/de/bvmed/presse/pressemeldungen/neue-studie-belegt-die-grosse-bedeutung-von-innovativen-medizinprodukten-fuer-das-deutsche-gesundheitswesen-medizinischer-fortschritt-darf-nicht-blockiert-werden
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relevant voor producenten, aangezien deze aankopen met het budget van de ziekenhuizen 

gebeuren. 

 Vakbeurzen en vakliteratuur 

Vakbeurzen 

Medica - www.medica.de  

Periode: november, jaarlijks 

Plaats: Düsseldorf 

Bezoekersaantal: 128.000 bezoekers uit 120 landen 

Beschrijving: Medica is de nummer één-beurs van de wereld wat betreft de medische markt. In 2015 

vindt de beurs voor de 47ste keer plaats, met meer dan 4.800 exposanten die heel het spectrum van de 

ambulante en de stationaire verzorging afdekken, o.a. elektro-medisch materiaal, diagnosetechnieken, 

farmaceutica, kinesitherapie, ICT, medisch textiel en meubilair, ... Parallel vinden ook specifieke 

gespreksfora (patenten, research, ...) en de beurs ComPaMed voor de handel met componenten en 

ruwe materialen voor de medische industrie plaats. 

ReHa Care International - www.rehacare.de  

Periode: september/oktober, jaarlijks 

Plaats: Düsseldorf 

Bezoekersaantal:51.250, waaronder 8.100 uit 40 verschillende landen 

Beschrijving: Internationale vakbeurs voor gehandicapten en zorgbehoevenden. In 2014 stelden 

ongeveer 902 exposanten uit 32 landen hun producten voor. Rehacare stelt het hele productengamma 

voor de rehabiliterende zorg tentoon, van dagelijkse hulpmiddelen, vervoersapparaten en 

lichaamsverzorging tot hulpmiddelen voor beroepsuitoefening, reizen en aangepaste kledij.  

Medizinmesse Medtec Europe - www.medteceurope.com 

Periode: april (jaarlijks) 

Plaats: Stuttgart 

Bezoekersaantal:6.300 (2014) 

Beschrijving: Technologisch gerichte beurs en conferentie die het hele productenpalet van de diensten 

rondom de medische technologie bedient. In 2014 stelden meer dan 810 exposanten uit 31 landen hun 

producten voor. Het evenement staat het komende jaar in het teken van de micro- en de 

nanotechnologie en stelt op 4 nieuwe paviljoenen innovaties van de wereld van de medische 

verpakkingen, de farmaceutische verpakkingen, de montage- en automatiseringstechnieken en de 

precisie-technologie voor. 

  

http://www.medica.de/
http://www.rehacare.de/
http://www.medteceurope.com/
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conhIT - www.conhit.de 

Periode: april (jaarlijks) 

Plaats: Berlijn 

Bezoekersaantal: 7.500 (2015) 

Beschrijving: Vakbeurs voor de IT-gezondheidssector met 388 exposanten uit 14 landen in 2015. 

Therapie Leipzig, - www.leipziger-messe.de  

Periode: maart (tweejaarlijks) 

Plaats: Leipzig 

Bezoekersaantal:15.300 

Beschrijving: Vakbeurs en congres in het kader van reha (revalidatie) en therapie. In 2015 stelden 

315 exposanten uit 14 landen hun producten voor.  

Altenpflege, die Leitmesse - www.heckmanngmbh.de/ap_home_de  

Periode: maart (jaarlijks) 

Plaats: Afwisselend in Hannover en Nürnberg (2016: Hannover) 

Bezoekersaantal: 28.000 (2015) 

Beschrijving: Vroeger was dit de beurs ‘Altenpflege und HealthCare’. Beurs en congres rondom 

senioren- en ziekenverzorging. Het aanbod van de 673 exposanten gaat van therapie, professionele 

verzorging van patiënten tot textiel en woon-inrichting voor een ruim publiek uit de stationaire en de 

ambulante verzorging. 

Rehab, - www.rehab-fair.com 

Periode: mei (tweejaarlijks) 

Plaats: Karlsruhe 

Bezoekersaantal: 18.000 

Beschrijving: Internationale vakbeurs voor hulpmiddelen en diensten binnen het domein van de reha, 

de verzorging en de integratie. Zo’n 375 exposanten en 100 instituten stelden in 2015 hun producten 

tentoon voor een groot publiek. 

Orthopedie + Reha-Technik - www.ot-leipzig.de 

Periode: mei (tweejaarlijks) 

Plaats: Leipzig 

Bezoekersaantal:20.400 uit meer dan 80 landen 

Beschrijving: Internationaal congres en vakbeurs. In 2014 stelden 548 exposanten hun producten voor. 

Deze zijn producten voor de verzorging van gehandicapten, zieken of gekwetsten door 

(sport)ongevallen. De beurs staat bekend voor zijn groot aandeel aan nieuwigheden en staat onder het 

toezicht van het BIV voor orthopedische technieken. 

http://www.conhit.de/
http://www.leipziger-messe.de/
http://www.rehab-fair.com/
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A+A - www.aplusa-online.de 

Periode: oktober (tweejaarlijks) 

Plaats: Düsseldorf 

Bezoekersaantal: 63.400 uit 69 landen 

Beschrijving: Internationale vakbeurs en congres over veiligheid en gezondheid op het werk met meer 

dan 1.607 exposanten uit 54 landen. 

Vakliteratuur 

Artsen 

 Ärzte Zeitung, www.aerztezeitung.de. Dagblad voor (praktijk)artsen, oplage van 48.830. 

 Deutsches Ärzteblatt, www.deutsches-aerzteblatt.de. Officiële publicatie van de BÄK en de 

Kassenärztliche Bundesvereinigung. 3 afzonderlijke oplagen voor praktijkartsen, ziekenhuisartsen 

en andere artsen met een gezamenlijke oplage van 365.000 exemplaren. 

 Springer Medizin, www.springermedizin.de. Artsenmagazine voor computer en internet. 

 Medical Tribune, www.medical-tribune.de. Wekelijkse krant voor praktijkartsen. 

 Medizinrecht, www.medizinrecht.de. Online vaktijdschrift voor medisch recht voor juristen en 

artsen.  

 MMW Fortschritte der Medizin, www.mmw.de. Wekelijks tijdschrift voor praktijkartsen, 

internisten en algemene artsen. Oplage van 58.000 exemplaren. 

Ziekenhuizen 

 Krankenhaus-Umschau, www.ku-gesundheitsmanagement.de. Managermagazine voor 

leidinggevend personeel in gezondheids-ondernemingen. 

 Krankenhaus: Technik + Management, www.ktm-journal.de. Onafhankelijk tijdschrift voor 

ziekenhuismanagement. Oplage van meer dan 10.000 exemplaren (10 maal jaarlijks). 

 Management und Krankenhaus, www.gitverlag.de. Maandelijks vaktijdschrift voor de stationaire 

sector. Oplage van zo’n 30.000 exemplaren. 

Tandartsen 

 Dent-Online, www.dent-online.de. Tijdschrift over IT-ontwikkelingen voor de tandartsen. Oplage 

van 25.500 exemplaren. 

 Dental Magazin, www.aerzteverlag-media.de/de/zahnmedizin/dental-magazin/profil.html. 

Verschijnt 8 maal per jaar, voor de tandarts als eindverbruiker. Oplage van 22.687 exemplaren. 

 Dentalzeitung, www.oemus.com. Vaktijdschrift voor tandartsen, tandlabo’s en tanddepots. 

Oplage van 50.000 exemplaren. 

 Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, www.zahnheilkunde.de. Vaktijdschrift voor de ‘info-elite’ 

onder de tandartsen. 

 Die Quintessenz, www.quintessenz.de. Maandelijks tijdschrift, dekt het hele spectrum. 

 Die Zahnarzt Woche Online, www.dzw.de. Wekelijkse uitgave, oplage van47.000. 

http://www.aplusa-online.de/
http://www.aerztezeitung.de/
http://www.deutsches-aerzteblatt.de/
http://www.springermedizin.de/
http://www.medical-tribune.de/
http://www.medizinrecht.de/
http://www.mmw.de/
http://www.ku-gesundheitsmanagement.de/
http://www.ktm-journal.de/
http://www.gitverlag.de/
http://www.dent-online.de/
http://www.aerzteverlag-media.de/de/zahnmedizin/dental-magazin/profil.html
http://www.oemus.com/
http://www.zahnheilkunde.de/
http://www.quintessenz.de/
http://www.dzw.de/
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Andere 

 Häusliche Pflege, www.altenheim.vincentz.net/zeitschriften. Maandelijks vaktijdschrift voor de 

(gedeeltelijk) stationaire verzorging. 

 Altenpflege, www.altenpflege.vincentz.net/zeitschriften. Maandelijks vaktijdschrift voor 

ambulante en stationaire verzorging. 

 Ergotherapie & Rehabilitation, www.schulz-kirchner.de. Vaktijdschrift voor ergotherapeuten. 

Patiënten 

 Apothekenspiegel, www.apotheken-medien.de/apotheken-spiegel. Wordt via de apotheken 

verspreid. 

 Diabetes-Eltern-Journal, www.diabetes-online.de/1621778. Tijdschrift voor alle 

diabetespatiënten en hun familie. Verschijnt maandelijks met een oplage van 70.000 exemplaren. 

 Zahnrat, www.zahnrat.net. Patiëntenkrant voor de nieuwe Bundesländer. Kwartaalkrant met een 

oplage van 57.000 exemplaren. 

Industrie 

 Medizin-technischer Dialog, www.mtd.de. Branchetijdschrift voor de vakhandel. Maandelijkse 

oplage. 

 Orthopädie-Technik, www.ot-forum.de. Tijdschrift voor de vakhandel. 

 E healthcom, www.e-health-com.eu, tijdschrift voor de vakhandel, tweemaandelijkse uitgave 

Algemene informatie 

 Gesundheitspolitischer Informationsdienst. www.gid-online.com. Bericht wekelijks over de 

ontwikkelingen binnen de gezondheidspolitiek. 

 Aankoopcoöperaties voor ziekenhuizen/artsen 

 Agkamed, Arbeitsgemeinschaft Kardiologie und medizinischer Sachbedarf Agkamed-Kelm GmbH, 

www.agkamed.de. Beheert de inkoop van 167 ziekenhuizen. 

 Asklepios-Kliniken GmbH, Zentraleinkauf, www.asklepios.com.  

 Clinicpartner eG, tel. (+49) 2043 - 93240. 112 ziekenhuizen zijn lid (32.000 bedden), 

8 partnerziekenhuizen, www.clinicpartner-eg.de. 

 Comparatio Health GmbH, Dienstleistungs- und strategische Einkaufsgesellschaft von 

Universitätskliniken. www.comparation.org. 

 E.log Einkaufs- und Logistik GmbH, www.e-log.biz. Centraal inkoopplatform van de 

Bundesknappschaft gelokaliseerd in Essen. 

 Ebeka GmbH & Co. KG, Einkaufsgesellschaft, www.ebeka-online.de 

 EGS Service GmbH Diensleistungen sozial Einrichtungen, Tel. 033 606 8 85 0. 

 Einkaufsgemeinschaft Südwest, www.klinikverbund-suedwest.de. Onafhankelijke inkoopvereniging 

van ziekenhuizen in Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz en Saarland zoals de Universitaire 

ziekenhuizen van Mainz, Frankfurt, Heidelberg en Saarland. 

http://www.altenheim.vincentz.net/zeitschriften
http://www.altenpflege.vincentz.net/zeitschriften
http://www.schulz-kirchner.de/
http://www.apotheken-medien.de/apotheken-spiegel
http://www.diabetes-online.de/1621778
http://www.zahnrat.net/
http://www.mtd.de/
http://www.ot-forum.de/
http://www.e-health-com.eu/
http://www.gid-online.com/
http://www.agkamed.de/
http://www.asklepios.com/
http://www.clinicpartner-eg.de/
http://www.comparation.org/
http://www.e-log.biz/
http://www.ebeka-online.de/
http://www.klinikverbund-suedwest.de/
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 EKK eG, Einkaufsgesellschaft Kommunale Krankenhäuser des deutschen Städtetages, 

www.einkaufsgemeinschaft-kommunaler-krankenhaeuser.de. 

 EK-UNICO GmbH, Einkaufsgemeinschaft der Universitätskliniken Berlin, Düsseldorf, Mainz, Köln, ... 

Heeft 12 leden. www.ek-unico.de. 

 JEK, Johanniter Einkaufsgesellschaft, www.johanniter.de. Bundelt alle Johanniter Instellingen 

(ziekenhuizen, klinieken en homes). 

 Kooperationsgemeinschaft der KGMV, KrankenhausGesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, 

www.kgmv.de.  

 LBK Hamburg, Servicebetrieb Einkauf + Logistik, www.asklepios.com 

 Malteser Trägerschaft GmbH, www.malteser.de. Inkoopcoöperatie samen met de JEK (zie hoger). 

 Nowecor AG, www.nowecor.de. Nowecor beheert als een reha-center (revalidatie) de aankoop van 

orthopedievakhandels en Sanitätshäuser in de omgeving van Dresden, Leipzig en Halle. 

 P.E.G. Einkaufs- und Betriebsgenossenschaft eG., www.peg-einfachbesser.de. Inkooporganisatie 

voor circa 2.612 leden-organisaties in en rond de regio München, met een gezamenlijk beddenaantal 

van 321.157 en een jaaromzet van 780 Mio Euro.  

 Prospitalia GmbH, www.prospitalia.de 

 Sana Kliniken AG (München), Zentraleinkauf, www.sana.de 

 Sanitätshaus Aktuell AG, www.sanitaetshaus-aktuell.de. Wordt centraal beheerd en verzorgt de 

inkoop door het onderhandelen van aantrekkelijke aankoopcondities (zoals een holding). De leden 

zijn onafhankelijke ondernemingen. 

 WIBU Wirtschaftsbund Sozialer Einrichtungen eG., meer dan 12.000 klanten, www.wibu-gruppe.de 

 Adressen en websites 

Hieronder vindt u een lijst van (web)adressen van diverse organisaties en ondernemingen in de 

medische wereld, in alfabetische volgorde. Bij de webadressen staan de belangrijkste in het vet gedrukt.  

Wat de ondernemingen betreft, kunnen we onmogelijk alle adressen opnemen voor heel Duitsland. We 

hebben gepoogd om de belangrijkste ondernemingen in het overzicht op te nemen, met als 

voornaamste criterium de omzet.  

Brancheorganisaties 

Dienstverleners 

 Deutscher Hausärzteverband, www.hausaerzteverband.de  

 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), www.bar-frankfurt.de  

 Bundesärztekammer (BÄK) www.baek.de  

 Bundeszahnärztekammer eV (BZÄK), www.bzaek.de  

 Bundesverband Deutscher Apotheker (BVDA), www.apothekerverband-bvda.de  

 Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA), www.adka.de  

 Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten eV (IFK), www.ifk.de  

 Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), www.abda.de  

 Der Gemeinsame Bundesausschuss, www.g-ba.de  

http://www.einkaufsgemeinschaft-kommunaler-krankenhaeuser.de/
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 Deutsche Krankenhausgesellschaft eV (DKG), www.dkgev.de  

 Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), www.dbfk.de  

 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband eV, www.der-paritaetische.de  

 Deutscher Verband der Ergotherapeuten eV (DVE), www.ergotherapie-dve.de  

 Deutsches Rotes Kreuz eV, www.drk.de  

 Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband Evangelisches Werk für Diakonie und 

Entwicklung e.V. www.diakonie.de  

 Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), www.kbv.de  

 Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), www.kzbv.de  

 Fachvereinigung Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik im Krankenhausbereich eV (femak), 

www.femak.de. Dit is een vakvereniging die de volledige inkooplogistiek poogt te verbeteren door 

een ervaringsuitwisseling. Ze onderhandelt geen inkoopcontracten maar pleegt wel nauwe 

contacten met de industrie en inkooporganisaties. 

 Marburger Bund, www.marburger-bund.de  

 Verband der Ärzte Deutschlands (Hartmannbund), www.hartmannbund.de  

Ziekenfondsen 

 Verband der Ersatzkassen e. V (VDEK), www.vdek.com  

 Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), www.aok.de  

 Wissenschaftliches Institut der AOK (WidO), www.wido.de  

 BKK Dachverband e.V (BKK), www.bkk.de  

 Bundesverband der Innungskrankenkassen (IKK), www.ikk.de  

 Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung www.lsv.de  

 Bundesverband der Techniker Krankenkasse (TK), www.tk-online.de  

 Hauptgeschäftsstelle der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK), www.dak.de  

 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, www.kbs.de  

 Verband der privaten Krankenversicherung eV (PKV), www.pkv.de  

 Zentrale der Barmer Ersatzkasse, www.barmer.de  

Industrie 

 Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik (BIV), www.ot-forum.de  

 Bundesverband Dentalhandel eV, www.bvdental.de  

 Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller eV, www.bah-bonn.de  

 Bundesverband der Deutschen Industrie eV (BDI), www.bdi.eu  

 Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie eV, www.bpi.de  

 Bundesverband Medizintechnologie eV (BVMed), www.bvmed.de  

 Deutsche Gesellschaft für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie eV (GMDS), 

www.gmds.de  

 Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien eV, 

Spectaris, www.spectaris.de  

 European Medical Technology Industry Association (Eucomed), www.eucomed.org  

 Fachverband Biomedizinischer Technik eV (fbmt), www.fbmt.eu  

 Fachvereinigung Krankenhaustechnik eV (FKT), www.fkt.de  
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 Fachvereinigung Medizinprodukte eV, www.zmt.de/zmtview/view3.htm  

 Verband der deutschen Dental-Industrie eV (VDDI), www.vddi.de  

 Verband der Diagnostica-Industrie eV, www.vdgh.de  

 Verband des deutschen Groß- und Außenhandels für Krankenpflege- und Laborbedarf (VGKL), 

www.vgkl.de  

 Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg eV (VHitG), www.vhitg.de  

 ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eV 

www.zvei.org/Themen/Gesundheitswirtschaft  

 Zentralvereinigung medizinisch-technischer Fachhändler, Hersteller, Dienstleister und Berater 

(ZMT), www.zmt.de  

Overheidsinstanties 

 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, www.bfarm.de  

 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, www.bvl.bund.de  

 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, www.bmas.de  

 Bundesministerium für Bildung und Forschung, www.bmbf.de  

 Bundesministerium für Gesundheit, www.bmg.bund.de  

 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, www.dimdi.de  

 Deutscher Industrie- und Handelskammertag, www.dihk.de  

 Deutsche Auslandskammern (AHK), www.ahk.de  

 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen,  

www.svr-gesundheit.de  

Websites 

Voor dienstleveranciers 

 @Med1 (Forum), www.med1.de. 

 Werner Schell, www.wernerschell.de. 

Voor patiënten 

 Online portaal van Duitse apothekers, www.aponet.de  

 Arzt-Auskunft, www.arzt-auskunft.de 

 Gesundheitsspiegel, http://gesundheitsspiegel.de 

 Medizin-Auskunft, www.medizinauskunft.de 

 Therapie.net, www.therapie.de 

Algemene portalen 

 DeutschlandMed, www.deutschlandmed.de 

 Medizin-Index, www.medizinindex.de 

 Krankenhäuser und Rehaklinikenen, www.krankenhaus.net 

Voor industrie 
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 Best-MED Link, www.best-med-link.de 

 Medizin Suchdatenbank, www.medizin.li  

 Medizintechnikportal, www.medizintechnikportal.de 

 Seibt Industrie-Informationen, www.medizintechnik.seibt.com 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 

stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 

zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 

Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. 

Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 

verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 

publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 

houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: mei 2016 
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