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 Voorwoord 

Duitsland is de grootste markt voor medische producten in Europa en blijft volgens de 

ondernemersorganisatie BVMed (Bundesverband Medizintechnologie) ook in de toekomst 

een groeimarkt. Op wereldvlak wordt Duitsland als één van de meest toonaangevende producenten 

van medische technologie beschouwd en wordt ze enkel voorafgegaan door de VS en Japan.  

Het hart van de medtechsector bevindt zich in Zuid-Duitsland, met Baden-Württemberg op de eerste 

plaats. De meeste deelstaten hebben het grote potentieel van de medische techniek reeds lang 

herkend en maatregelen gelanceerd om de oprichting van nieuwe ondernemingen in deze sector actief 

te bevorderen. 

Heel Duitsland, maar dus met name het zuiden, biedt interessante kansen voor Vlaamse bedrijven met 

hightechoplossingen voor de medische technologiesector.  

 De markt van de medische technologie 

2.1 Begrip ‘Medische technologie’ 

De term ‘medische technologie’ is een breed begrip en heeft betrekking op ziekenhuistechnologie en 

medische hulpmiddelen zoals medische apparatuur, medische software, implantaten en chirurgisch 

instrumentarium.  

De ontwikkeling van medische technologie staat alvast niet stil. Bestaande apparatuur wordt 

vernieuwd en nieuwe, geavanceerde apparatuur komt op de markt. Bijvoorbeeld apps waarmee foto’s 

van de huid onmiddellijk naar een dermatoloog kunnen worden verzonden voor diagnostiek.  

2.2 De markt in cijfers 

Zoals hierboven vernoemd is de branche voor medische techniek een belangrijke pijler van de Duitse 

economie. Zij biedt werkgelegenheid aan meer dan 200.000 mensen1.  

Naast de grote internationale concerns zoals Siemens Healthineers, Dräger Medical, Fresenius Medical 

Care, B. Braun is 93% van de werknemers in dienst bij ondernemingen met minder dan 

250 werknemers. Dit illustreert hoe deze branche zich in Duitsland vooral binnen kmo’s bevindt. 

Ongeveer 15% van de medewerkers werkt in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en deze trend neemt 

toe.  

 

1 Bron: www.bvmed.de/de/branche/arbeitsplaetze 

http://www.bvmed.de/de/branche/arbeitsplaetze
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In 2018 bedroeg de wereldwijde omzet van de Duitse medische technologie-industrie ongeveer 

30,28 miljard euro, en ligt hiermee 1,2% hoger dan in 20172. De sector is sterk export georiënteerd: 

65% van deze omzet werd gegenereerd uit export en hiermee kan worden gezegd dat er sprake is van 

een sterke afhankelijkheid van de groei en vraag uit andere landen. Circa 42% van de export gaat naar 

landen binnen de EU. De belangrijkste exportlanden zijn de Verenigde Staten, China, Frankrijk, 

Nederland en Italië3. De export naar China ontwikkelde zich in 2018 zeer positief met een stijging van 

12%. Na een stijging van de export naar Rusland met bijna 27% in 2017, was de trend in 2018 iets 

verzwakt maar nog steeds positief met een stijging van 4%.  

Het branchenportaal Spectaris vergeleek de Europese omzetcijfers in de Medtec-industrie in 2016. 

Daarin stond Duitsland op plaats 1 met 32,73 miljard euro, gevolgd door Frankrijk met 

11,36 miljard euro en Italië met 9,80 miljard euro. België was op plek 10 terug te vinden met een omzet 

van 1,48 miljard euro4. Uit de cijfers blijkt hoe indrukwekkend en hoe belangrijk de medische 

technologie-industrie is. En niet alleen voor Duitsland, maar voor de hele Europese economie.  

De sector bestaat vooral uit kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). 93% van de Duitse medtec-

bedrijven heeft minder dan 250 werknemers. De grootste concentratie aan medtec-bedrijven bevindt 

zich in het zuidwesten van Duitsland, in de deelstaat Baden-Württemberg5. Ook worden hier 

de grootste omzetten gegenereerd. De topplaatsen worden verder aangevuld door Beieren, Hessen, 

Schleswig-Holstein en Noordrijn Westfalen.  

In 2018 werden in totaal 1.336 patenten (van de in totaal 13.795 wereldwijd aangevraagde patenten) 

door Duitse medtec-bedrijven aangevraagd bij het European Patent Office. Hiermee staat Duitsland 

op de tweede plaats, na de VS6. 

2.3 Belangrijke spelers op de Duitse markt 

2.3.1 Fresenius SE & CoKGaA 

Is een concern dat producten en diensten levert voor nierdialyse, het ziekenhuis en ambulante 

verzorging. Met meer dan 290.000 medewerkers in meer dan 100 landen en een jaaromzet van 

 

2 www.spectaris.de/fileadmin/Content/Medizintechnik/Zahlen-Fakten-Publikationen/SPECTARIS_Jahrbuch_2019-

2020_Lesezeichen_2.pdf  
3 Spectaris/Statista, www.spectaris.de/medizintechnik/zahlen-fakten-und-publikationen Spotlight Medizintechnik 2019, 

p.2 
4 www.spectaris.de/fileadmin/Content/Medizintechnik/Zahlen-Fakten-Publikationen/SPECTARIS_Jahrbuch_2019-

2020_Lesezeichen_2.pdf - p.12 
5 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/498351/umfrage/anzahl-betriebe-in-der-deutschen-

medizintechnikindustrie-nach-bundeslaendern/ 
6 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/537507/umfrage/europaeische-patentanmeldungen-im-bereich-

medizintechnik-nach-herkunftsland/ 

http://www.spectaris.de/fileadmin/Content/Medizintechnik/Zahlen-Fakten-Publikationen/SPECTARIS_Jahrbuch_2019-2020_Lesezeichen_2.pdf
http://www.spectaris.de/fileadmin/Content/Medizintechnik/Zahlen-Fakten-Publikationen/SPECTARIS_Jahrbuch_2019-2020_Lesezeichen_2.pdf
http://www.spectaris.de/medizintechnik/zahlen-fakten-und-publikationen
http://www.spectaris.de/fileadmin/Content/Medizintechnik/Zahlen-Fakten-Publikationen/SPECTARIS_Jahrbuch_2019-2020_Lesezeichen_2.pdf
http://www.spectaris.de/fileadmin/Content/Medizintechnik/Zahlen-Fakten-Publikationen/SPECTARIS_Jahrbuch_2019-2020_Lesezeichen_2.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/498351/umfrage/anzahl-betriebe-in-der-deutschen-medizintechnikindustrie-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/498351/umfrage/anzahl-betriebe-in-der-deutschen-medizintechnikindustrie-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/537507/umfrage/europaeische-patentanmeldungen-im-bereich-medizintechnik-nach-herkunftsland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/537507/umfrage/europaeische-patentanmeldungen-im-bereich-medizintechnik-nach-herkunftsland/
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35 miljard euro is Fresenius één van de toonaangevende bedrijven in de gezondheidszorg op 

wereldvlak7.  

2.3.2 Siemens Healthineers AG 

De medtechtak van Siemens, dat in 1847 in het Beierse Erlangen werd opgericht, heet sinds 2015 

Siemens Healthineers.  

Het is een van 's werelds toonaangevende medische technologie bedrijven met meer dan 

18.500 octrooien. Zij werken met meer dan 50.000 medewerkers in meer dan 70 landen. De jaarlijkse 

omzet bedraagt circa 13 miljard euro8.  

2.3.3 Rhön Klinikum AG 

Rhön Klinikum is gevestigd in Bad Neustadt an der Saale en is een private beursgenoteerde 

Betreibergesellschaft van ziekenhuizen, klinieken en medische zorgcentra. Het bedrijf realiseerde in 

2018 een omzet van 1,23 miljard euro en een winst van 51,2 miljoen euro9.  

2.3.4 Drägerwerk AG & Co KGaA 

Drägerwerk AG & Co. KGaA werd in 1889 opgericht door Johann Heinrich Dräger und Carl Adolf Gerling 

in Lübeck. Het is een beursgenoteerd bedrijf en ontwikkelt, produceert en distribueert apparaten en 

systemen in de medische- en veiligheidstechnologie. Er werken circa 15.000 medewerkers. De totale 

omzet in 2018 bedroeg circa 2,6 miljard euro10.  

2.3.5 Gerresheimer AG 

Gerresheimer is een toonaangevende wereldwijde partner in de farmaceutische sector en 

de gezondheidszorg. Er zijn circa 10.000 medewerkers actief en zij genereren met hun fabrieken in 

Europa, Noord- en Zuid Amerika en Azië een omzet van 1,4 miljard euro11.  

2.3.6 Carl Zeiss AG 

ZEISS is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf in de optische en opto-elektronische 

industrie. Zeiss Group realiseert jaarlijks een omzet van circa 6,4 miljard euro. In verschillende 

vestigingen wereldwijd werken ongeveer 31.000 medewerkers. De hoofdvestiging werd in 1846 

opgericht in Jena12.  

 

7 www.fresenius.de/konzern-im-ueberblick 
8 www.siemens-healthineers.com/de 
9 https://de.wikipedia.org/wiki/Rhön-Klinikum 
10 www.draeger.com/de_de/Home 
11 www.gerresheimer.com 
12 www.hartmann.info/de-de 

http://www.fresenius.de/konzern-im-ueberblick
http://www.siemens-healthineers.com/de
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhön-Klinikum
http://www.draeger.com/de_de/Home
http://www.gerresheimer.com/
http://www.hartmann.info/de-de
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2.3.7 Paul Hartmann  

Hartmann is in 1818 in Heidenheim (Baden-Württemberg) opgericht als verbandfabriek. Vandaag is 

het een internationaal bedrijf dat medische producten en verzorgingsproducten produceert en 

distribueert.  

De omzet in 2019 bedroeg 2,200 miljard euro. Hartmann stelt een kleine 11.000 mensen te werk.  

2.4 Recente ontwikkelingen  

Brancheorganisatie BVMed heeft in het najaar van 2017 een uitgebreide online enquete (30 vragen) 

gehouden onder haar leden. Van de 225 geregistreerde BVMed-aangesloten ondernemingen namen 

106 bedrijven deel, voornamelijk de grotere ondernemingen van medische hulpmiddelen uit Duitsland 

(59%) en de VS (23%). De overige bedrijven komen vooral uit andere Europese landen (18%).  

Enkele resultaten: 

• De omzet van medtechbedrijven groeit wereldwijd nog steeds met gemiddeld iets minder dan 6%. 

Anderzijds is de ontwikkeling op de binnenlandse markt aanzienlijk afgenomen met 2,8% ten 

opzichte van het voorgaande jaar. De winstsituatie van bedrijven in Duitsland is verslechterd door 

dalende prijzen door inkoopsamenwerkingsverbanden en hogere kosten. 

• De bedrijven zien de toegenomen eisen, de stijgende kosten om een nieuw product op de markt te 

brengen en de lange evaluatieprocedures als de belangrijkste obstakels voor de toekomstige 

ontwikkeling van de medische technologie industrie. Dit ten gevolge van een nieuwe EU-

verordening voor medische hulpmiddelen (zie onder punt 4. Wet- en regelgeving) 

• De medtechbedrijven willen dat het gezondheidsbeleid de medtechevaluatieprocedures versnelt, 

de industrie actief betrekt bij G-BA-processen (Gemeinsamer Bundesausschuss - het hoogste 

besluitvormingsorgaan in het Duitse gezondheidszorgstelsel) en de internationale erkenning van 

studies verbetert. 

• De jobmotor in de Duitse medtechsector begint te sputteren: slechts 44% van de bedrijven creëert 

dit jaar extra banen (vorig jaar: 66%), terwijl 17% zelfs banen moet schrappen. 

• Slechts 39% van de medtechbedrijven zegt dat hun producten en diensten ernstig worden 

beïnvloed door digitalisering. Deze waarde kan worden verklaard door het feit dat BVMed 

voornamelijk ondernemingen vertegenwoordigt die consumptiegoederen ontwikkelen. 

Zij verwachten grote veranderingen door e-Procurement (elektronische inkoop), medische apps en 

elektronische facturen. 

• Wat betreft Duitsland als vestigingsland worden de goede infrastructuur, de goede 

patiëntenverzorging, het hoge opleidingsniveau van artsen en de hoge standaard van het klinisch 

onderzoek als voordelen genoemd. Als nadelig ondervinden de respondenten de lage vergoedingen 

en de toenemende prijsdruk door inkoopsamenwerkingsverbanden. Tevens worden ook hier 
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de vijandelijke houding van ziektekostenverzekeraars jegens innovatie en 

de aanbestedingsprocedures als nadelen van Duitsland als vestigingsland genoemd.13 

 Digitalisering in de medtechindustrie 

3.1 De digitale gezondheidszorg - de kansen voor de medtechsector 

De digitalisering dringt in alle sectoren door en daagt gevestigde bedrijven en organisaties uit.  

Ook de digitalisering van de zorgsector komt in een stroomversnelling terecht en is ook wel nodig. 

Niet alleen omdat de medische technologie steeds meer convergeert met andere technologie in 

het ‘internet-of-things’ universum van vandaag maar ook en vooral vanwege de grote uitdaging van 

morgen: hoe gaan we straks met minder professionals, meer en andere zorg leveren, die tenminste 

evengoed is als nu?  

Voor de gezondheidszorg biedt digitalisering grote kansen voor een vergrijzende samenleving waarin 

steeds meer mensen chronisch ziek worden. Digitalisering helpt ziekten eerder op te sporen, de duur 

van ziekenhuisverblijven te verkorten en een langer mobiel leven te leiden via telegeneeskunde 

(patiënten kunnen hun ziektes beter ‘managen’, behandelingen en diagnoses op afstand op basis van 

gegevens die door de patiënten worden doorgestuurd), apps of verpleegrobots.  

De digitalisering in Duitsland wordt echter afgeremd door een tekort aan professionals. De Duitse 

arbeidsmarkt heeft dringend nood aan experten uit de ingenieur- en informaticasector met de juiste 

digitale vaardigheden om de aansluiting met de internationale concurrentie niet te verliezen. Ondanks 

de bezorgdheid over de stand van de digitalisering, komt men tot een positief besluit: men verwacht 

de komende jaren een toename van meer dan 10.000 jobs in de gezondheidsindustrie. 

De Duitse associatie voor de gezondheids-IT, afgekort de bvitg e.V, vertegenwoordigt 

de toonaangevende IT-aanbieders in de gezondheidszorg in Duitsland.  

Meer informatie terug te vinden op de website - Bundesverband Gesundheits-IT – bvitg e. V 

 Wet- en regelgeving 

4.1 Medizinproduktegesetz 

De nieuwe EU-verordening voor medische hulpmiddelen (MDR) brengt tal van vernieuwingen met zich 

mee voor fabrikanten van medische producten. Zo zullen zij zich vanaf mei 2020 aan enkele 

 

13  www.bvmed.de/de/versorgung/gesundheitspolitik/fortschritt-erleben/ferl201802-bvmed-herbstumfrage-2017-

verbessungspotenzial 

https://www.bvitg.de/
http://www.bvmed.de/de/versorgung/gesundheitspolitik/fortschritt-erleben/ferl201802-bvmed-herbstumfrage-2017-verbessungspotenzial
http://www.bvmed.de/de/versorgung/gesundheitspolitik/fortschritt-erleben/ferl201802-bvmed-herbstumfrage-2017-verbessungspotenzial
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veranderingen mogen verwachten. Bij vragen of voor meer informatie neemt u best contact op met 

een juridisch expert (zie onder punt 4.3: Hilfsmittelverzeichnis) 

4.1.1 Wat verandert er vanaf mei 2020? 

4.1.1.1 Kwaliteitseisen aan medische hulpmiddelen worden op Europees niveau in richtlijnen 

vastgelegd. Deze worden in een nationale wetgeving vertaald. In Duitsland gaat het om de 

Medizinproduktgesetz waarbij de huidige richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG) 

en de richtlijn actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (90/385/EEG) en medische 

hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (98/79/EEG) worden gewijzigd. 

Een lijst van bevoegde instanties in Duitsland voor de controle en certificatie van medische 

hulpmiddelen is te vinden op de website van de Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei 

Arzneimitteln und Medizinprodukten - www.zlg.de.  

4.1.2 Wat verandert er? 

Uitbreiding van het toepassingsgebied 

De definitie inzake medische hulpmiddelen en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen worden 

aanzienlijk uitgebreid. De deskundigen verwachten dat hulpmiddelen voor het voorspellen van 

het ziekterisico ook binnen het toepassingsgebied van de verordening zullen vallen. 

Benoeming van gekwalificeerde personen  

Fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten ten minste één persoon in hun organisatie aanwijzen 

die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de vereisten van de nieuwe verordening inzake medische 

hulpmiddelen.  

Uniek identificatiekenmerk 

Deze veiligheidsvoorziening is bedoeld om de traceerbaarheid van bepaalde producten voor 

fabrikanten en autoriteiten te vergemakkelijken, waardoor een snelle en efficiënte terugroepactie van 

medische hulpmiddelen mogelijk wordt gemaakt .  

Klinische toezicht na marktintroductie 

Onaangekondigde audits, bemonsteringen en producttests helpen het risico op onveilige medische 

hulpmiddelen te verminderen. Voor bepaalde productgroepen moeten fabrikanten jaarlijks rapporten 

indienen over de veiligheid en prestaties van hun producten. 

Specificaties 

Het invoeren van ‘gemeenschappelijke specificaties’.  

Herindeling van producten naar risico, contactduur en invasieve werking 

https://www.zlg.de/
https://www.zlg.de/
http://www.zlg.de/
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De fabrikanten moeten de nieuwe classificatieregels herzien en hun technische documentatie 

dienovereenkomstig bijwerken. Medische hulpmiddelen van klasse III en implanteerbare 

hulpmiddelen worden aan strengere klinische eisen onderworpen. Deze medische hulpmiddelen 

moeten daarom regelmatig worden gecontroleerd. 

Strenger klinisch bewijs voor medische hulpmiddelen van klasse III en implanteerbare hulpmiddelen 

Fabrikanten die niet over voldoende klinisch bewijs beschikken om de vereiste veiligheid van 

een bepaald product of hulpmiddel aan te tonen, dienen klinische proeven uit te voeren. Bovendien 

moeten fabrikanten klinische gegevens verzamelen en bewaren. 

Systematische klinische evaluatie van medische hulpmiddelen van de klassen IIa en IIb 

Fabrikanten moeten hun klinische beoordeling opnieuw vaststellen. Daarbij moeten zij rekening 

houden met de nieuwe formulering van de productgelijkwaardigheidsverordening en met 

de omstandigheden waarin een klinische proef rechtmatig kan worden weggelaten. 

Geen behoud van verkregen rechten 

Alle goedgekeurde medische hulpmiddelen dienen opnieuw gecertificeerd worden volgens de nieuwe 

eisen. Er wordt momenteel onderhandeld over uitzonderingen. 

4.2 Productaansprakelijkheid 

Productaansprakelijkheid kenmerkt in Duitsland net als elders in de EU de aansprakelijkheid van 

een producent voor schade als gevolg van het gebruik van zijn producten.  

Binnen de Europese Unie kwam de richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 tot stand 

betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (hierna verkort ‘Richtlijn 

Productaansprakelijkheid’).  

De in Duitsland geldende wettelijke regelingen zijn vastgelegd in het Gesetz über die Haftung für 

fehlerhafte Produkte en is te vinden op www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/index.html 

Omdat deze richtlijn meerdere opties biedt die de lidstaten op verschillende manier hebben omgezet, 

verschillen nationale productaansprakelijkheidswetgevingen binnen de EU op enkele punten van 

elkaar.14  

 

14  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52006DC0496 

http://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52006DC0496
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Zo is men in Duitsland maximaal aansprakelijk voor een bedrag van € 85 miljoen. In België is er geen 

sprake van een maximum.15 

Medicijnen vallen in Duitsland niet onder de produktaansprakelijkheidswet. In België wordt dit 

onderscheid niet gemaakt. 

4.3 Hilfsmittelverzeichnis 

De overname van de kosten door de wettelijke ziekteverzekering (gesetzliche Kranken-und 

Pflegenkasse, GKV) geldt enkel voor therapeutische, orthopedische en revalidatieproducten die in de 

hulpmiddelencatalogus (Hilfsmittelverzeichnis, HMV) zijn opgenomen16. Het voordeel voor 

leveranciers om hun producten te laten opnemen in het HMV, is dat dit een gemakkelijke en snelle 

voorschrijving (en dus ook aankoop) mogelijk maakt. Hoewel deze lijst juridisch niet bindend is, heeft 

ze toch een marktcontrolerend effect. De verkrijgbare producten zijn in verschillende productgroepen 

ingedeeld op basis van hun functies en toepassingsgebieden.  

De aanvraag voor opname in de hulpmiddelencatalogus kan gebeuren via de belangenvereniging van 

de GKV. Hiervoor zijn productspecifieke aanvraagformulieren beschikbaar. De aanvraag om opneming 

in de lijst van hulpmiddelen kan ook digitaal worden ingediend (zie toelichting bij 

de aanvraagprocedure). 

Voor elk product dient de fabrikant de nakoming van de volgende maatstaven aan te tonen: 

• Kwaliteit 

• Functionaliteit - of het functioneel genoeg is 

• Veiligheid 

• en zover als nodig, het nut 

Hieronder drie willekeurige Duitse consultingbedrijven die kunnen ondersteunen bij de aanvraag voor 

opname in de hulpmiddelencatalogus (Hilfsmittelverzeichnis) 

  

 

15  Bron: Productveiligheid en productaansprakelijkheid _ Dimitri Verhoeven 

www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwji75_gm8LoAhWwwAIHHZfXA3IQFjAC

egQIARAB&url=https%3A%2F%2Fdoc.anet.be%2Fdocman%2Fdocman.phtml%3Ffile%3D.irua.dfccb2.143829.pdf&usg=A

OvVaw0GoCzHB-7TVKDXCMjmoX1V 

16  www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hilfsmittel/hilfsmittelverzeichnis/hilfsmittelverzeichnis.jsp 

https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/hmvAnzeigen_input.action
https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hilfsmittel/hilfsmittelverzeichnis/antragsverfahren/antragsverfahren.jsp
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwji75_gm8LoAhWwwAIHHZfXA3IQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fdoc.anet.be%2Fdocman%2Fdocman.phtml%3Ffile%3D.irua.dfccb2.143829.pdf&usg=AOvVaw0GoCzHB-7TVKDXCMjmoX1V
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwji75_gm8LoAhWwwAIHHZfXA3IQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fdoc.anet.be%2Fdocman%2Fdocman.phtml%3Ffile%3D.irua.dfccb2.143829.pdf&usg=AOvVaw0GoCzHB-7TVKDXCMjmoX1V
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwji75_gm8LoAhWwwAIHHZfXA3IQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fdoc.anet.be%2Fdocman%2Fdocman.phtml%3Ffile%3D.irua.dfccb2.143829.pdf&usg=AOvVaw0GoCzHB-7TVKDXCMjmoX1V
http://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/hilfsmittel/hilfsmittelverzeichnis/hilfsmittelverzeichnis.jsp
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Trautmann Qualitäts- und Umweltmanagement 

https://atrautmann.de 

kontakt@atrautmann.de 

Contactpersoon: Sven Daanen 

BEO MedConsulting Berlin GmbH 

www.beoberlin.de 

Contactpersoon: Olaf Meyer, manager Sales & Marketing 

o.meyer@beoberlin.de 

Diapharm GmbH & Co. KG, 

www.diapharm.com 

Contactpersoon: Dr. Guido Middeler, Partner 

info@diapharm.com 

In tegenstelling tot de verzorgings(hulp)middelen, zijnde apparaten en consumptiemiddelen zoals bv. 

bedbeschermers, wegwerphandschoenen, ed. hebben verzekerden een voorschrift nodig om 

hulpmiddelen vergoed te krijgen. 

De arts zal, in overleg met de patiënt en als hij het hulpmiddel geschikt acht om de patiënt van zijn 

klachten te verlichten, het desbetreffende hulpmiddel moeten voorschrijven. De patiënt dient 

het recept vervolgens door te sturen naar zijn zorgverzekeraar.  

Van zodra de zorgverzekeraar het hulpmiddel goedkeurt, zal deze meestal ook een thuiszorgwinkel 

(Sanitätshaus) aanbevelen waar de patiënt het hulpmiddel kan bestellen. 

De thuiszorgwinkel zal het hulpmiddel, afhankelijk van de grootte, aan huis leveren en is ook 

verantwoordelijk voor reparaties. 

Over het algemeen heeft een patiënt met een recept recht op een kosteloos (los van de verplichte 

eigen bijdrage voor medische producten van minimaal € 5 en maximaal € 10 per product/hulpmiddel), 

eenvoudig model. Heeft hij aanvullende wensen, dan dient hij de extra kosten zelf te dragen. 

 Inkoopstructuren 

De uitgaven op vlak van gezondheidszorg zijn de laatste jaren in Duitsland sterk gestegen. Ook kampen 

de Duitse ziekenhuizen al jaren met stijgende kosten. Deze trend zal zich in de toekomst nog 

voortzetten omdat demografische veranderingen en regelgeving de materiële kosten van ziekenhuizen 

opdrijven.  

Omdat kostenbesparingen dus een belangrijk doel zijn, zijn er de laatste jaren veel 

inkoopsamenwerkingsverbanden ontstaan. Ze bundelen de productbehoeften van vele ziekenhuizen 

en realiseren zo lagere kosten.  

https://atrautmann.de/
mailto:kontakt@atrautmann.de
http://www.beoberlin.de/
mailto:o.meyer@beoberlin.de
http://www.diapharm.com/
mailto:info@diapharm.com
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Privéziekenhuizen beschikken over het algemeen over centrale inkoopstructuren, de openbare 

ziekenhuizen daarentegen zijn gebonden aan Europese en nationale regelgeving omtrent 

aanbestedingen. 

Er is een groeiende trend van inkoopgemeenschappen die steeds vaker aanvullende diensten 

aanbieden: het stroomlijnen van het assortiment, het adviseren van klinieken over productwijzigingen 

en leveren van logistieke diensten. 

In Duitsland worden volgende typen inkoopsamenwerkingsverbanden (Einkaufsgemeinschaften) 

onderscheiden:  

De commerciële inkooporganisaties 

Commerciële inkooporganisaties zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van 

aankoopactiviteiten in ziekenhuizen. Zij bieden hun diensten gratis aan. De onkosten worden verhaald 

op de leveranciers, die een onkostenvergoeding aan de inkooporganisatie betalen, of 

de inkooporganisatie krijgt een deel van de kostenbesparing. 

Regionale inkoopsamenwerkingsverbanden 

De regionaal georiënteerde inkoopgemeenschappen richten zich op een regio of een federale staat 

om de leden uit de buurt vergelijkbare voorwaarden te kunnen bieden.  

Ziekenhuisinkoopcoöperaties 

De onderhandelingen en strategieën worden grotendeels gevoerd door de inkoopgemeenschap onder 

professioneel beheer van de ziekenhuizen. Gegenereerde overschotten van de inkoopgemeenschap 

worden verdeeld onder de aangesloten ziekenhuizen. 

Confessionele inkoopsamenwerkingsverbanden 

Bij confessionele inkoopsamenwerkingsverbanden werken de kerk, godsdienstige gemeenschappen, 

bisdommen of ordes samen. 

Volgens het Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME), is er een tendens om 

de positie van de inkoopafdeling te versterken door deze in de organisatiestructuur direct onder 

de directie te plaatsen. De rol van de specialisten / afdelingen, die in het verleden een grote invloed 

had, gaat hiermee veelal verloren. Voorheen bepaalden zij wat er wanneer werd ingekocht, waardoor 

veelal ad hoc werd besteld, wat de kostenefficiëntie niet ten goede kwam. 

De kansen voor internationale leveranciers hebben volgens het BME een negatief effect door 

het Medizinproduktegesetz, dat importeurs medeverantwoordelijk maakt voor het geïmporteerde 

product. Daarnaast geeft het medisch personeel in Duitsland de voorkeur aan ondersteuning door 

lokaal aanwezige medische/ technische bedrijven. Hieruit volgt dat de medische inkoop bijna 
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uitsluitend in Duitsland en in het Duits plaatsvindt. Dit is de reden waarom grote internationale 

producenten over het algemeen een lokale vestigingen oprichten/onderhouden.17 

Naast direct verkoop is samenwerking met een handelsagent of distributeur een mogelijk ander 

interessant alternatief voor Vlaamse producenten.  

5.1 Inkooporganisaties 

• Prospitalia - is een commerciële inkooporganisatie voor klinieken, kliniekapotheken en 

verpleegfaciliteiten. 

• Sana Kliniken - is een ziekenhuisinkooporganisatie 

• EK Unico - is de inkooporganisatie van de 12 universiteitsklinieken  

• Clinicpartner - is een ziekenhuisinkoopcoöperatie voor ziekenhuizen, ouderenzorg en 

zorginstellingen. 

• Agkamed - is een commerciële inkooporganisatie die zich richt op apotheken en 

verzorgingstehuizen 

• P.E.G Einkaufs-und Betriebsgenossenschaft eG - is een commerciële inkooporganisatie 

• HKD Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie mbH – richt zich op christelijke instellingen 

• InMediG - is een commerciële inkooporganisatie voor ziekenhuizen 

5.2 Distributeurs 

• M.S.G  

• actiPART 

• Megro 

• Wörner Medizinprodukte 

• Centramed Medizintechnik 

• Serimed 

• ConsuMed  

5.3 Brancheorganisaties, clusters en onderzoeksinstituten18 

5.3.1 Nationaal 

• Bundesverband Medizintechnologie eV (BVMed) 

 

17  www.bme.de/bundesverband-materialwirtschaft-einkauf-und-logistik  

https://www.prospitalia.de/
https://www.sana.de/unternehmen/dienstleister/einkauf-und-logistik
https://www.ek-unico.de/
https://www.clinicpartner-eg.eu/
https://www.agkamed.de/
https://www.peg-einfachbesser.de/
https://www.hkd.de/
http://www.inmedig.eu/
https://www.msg-praxisbedarf.de/
http://www.actipart.de/
https://www.megro.de/
https://www.woerner-medizinprodukte.de/
https://www.centramed-medizintechnik.de/
https://www.serimed.com/
http://consu-med.de/
https://www.bvmed.de/
http://www.bme.de/bundesverband-materialwirtschaft-einkauf-und-logistik
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• Spectaris Medizintechnik 

• Fachverband Biomedizinische Technik e.V (fbmt) 

• Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbau (VDMA) – afdeling Medizintechnik 

• Deutsche Gesellschaft für biomedizinische Technik 

5.3.2 Baden-Württemberg 

• BioPRO Baden-Württemberg 

• Micro Tec Südwest 

• BioRegion STERN 

• Medical Mountains 

• BioMedTech e.V 

• Cluster Medizintechnologie Mannheim 

• Fraunhofer (onderzoeksinstituut) 

5.3.3 Beieren 

• Medical Valley EMN 

• Med Tech Pharma 

• Munich Biotech Cluster M4 

5.3.4 Berlijn 

• Arbeitskreis Medizintechnik Berlin-Brandenburg (AMBB) 

• Leibniz-Forschungsverbund "Medizintechnik: Diagnose, Monitoring und Therapie" 

• Forschungsvereinigung Feinmechanik, Optik und Medizintechnik (F.O.M.) 

5.3.5 Hamburg 

• Life Science Nord 

5.3.6 Niedersachsen 

• Niedersächsisches Zentrum für Biomedizintechnik, Implantatforschung und Entwicklung 

5.3.7 Noordrijn-Westfalen 

• Gesundheitswirtschaft NRW 

• Gesundheitswirtschaft Münsterland 

https://www.spectaris.de/medizintechnik/
https://www.fbmt.de/home/
https://medtec.vdma.org/
https://www.vde.com/de/dgbmt
https://www.bio-pro.de/
https://www.microtec-suedwest.de/
https://www.bioregio-stern.de/de
https://medicalmountains.de/
https://www.biotechnologie-verein.de/
https://medtech-mannheim.de/
https://www.fraunhofer.de/de/forschung/forschungsfelder/gesundheit-umwelt.html
http://www.medical-valley-emn.de/home
http://www.medtech-pharma.de/
https://m4.de/
http://www.ambb.de/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/forschung/leibniz-forschungsverbuende/gesundheitstechnologien/
http://www.forschung-fom.de/
https://lifesciencenord.de/de/
https://nife-hannover.de/
https://www.lzg.nrw.de/versorgung/ges_wirtsch/index.html
https://www.gewi-muensterland.de/de/
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5.3.8 Sachsen – Anhalt 

• Cluster Medizin- und Gesundheitstechnik des Landes Sachsen-Anhalt 

5.3.9 Sachsen 

• Biosaxony Sektion Medizintechnik 

5.4 Beurzen en events  

De rol van vakbeurzen in Duitsland is belangrijk. Veel van de Duitse vakbeurzen hebben 

een internationaal karakter. Beurzen zijn een prima instrument om zakenrelaties te vinden en relaties 

te onderhouden. Deelname aan een in Duitsland georganiseerde beurs kan een zinvolle investering 

zijn bij het betreden of verder veroveren van de Duitse markt. 

Alle vakbeurzen in Duitsland kunt u vinden via de website van beursorganisatie AUMA, www.auma.de 

MEDICA 2020 

• Is de grootste en belangrijkste beurs ter wereld op het gebied van zorg en medische technologie. 

Is het wereldforum voor geneeskunde met een internationale beurs en congres. 

• Messe Düsseldorf 

• Jaarlijks, najaar 

• www.medica.de/ 

MEDTECHLIVE  

• Is een beurs inzake de medische technologie – industrie; is gericht op beslissers uit regelgeving, 

onderzoek, ontwikkeling, project- en productmanagement, verkoop en marketing, inkoop, 

inkoop en productie, maar ook op investeerders en clinici. 

• Messe Stuttgart 

• Jaarlijks, voorjaar 

• www.messe-stuttgart.de/t4m/ 

COMPAMED  

• is de internationale vakbeurs voor de medische leveranciersindustrie en productontwikkeling. 

• Messe Düsseldorf 

• Jaarlijks, najaar 

• www.compamed.de/ 

ANALYTICA 

• is de internationale vakbeurs voor instrumentele analyse, laboratoriumtechnologie en 

biotechnologie. 

• Messe München 

https://www.gewi-muensterland.de/de/
file://///srvfp1/InternationaleHandel/1%20EUROPA/NEU/Duitsland/4%20Marktstudies/2020-Duitsland-Medische%20technologiesector/Biosaxony%20Sektion%20Medizintechnik
http://www.auma.de/
http://www.medica.de/
http://www.messe-stuttgart.de/t4m/
http://www.compamed.de/
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• Alle 2 jaren, najaar 

• www.analytica.de/de/ 

DMEA 

• Connecting digital Health, Europa’s belangrijkste vakbeurs voor digitale gezondheidszorg 

• Messe Berlin 

• Jaarlijks, voorjaar 

• www.dmea.de/ 

Voor meer actuele data en overige beurzen neemt U gerust contact op met FIT Stuttgart via uw 

provinciale kantoor van Flanders Investment & Trade. 

5.5 Media 

• https://medizin-und-technik.industrie.de 

• www.devicemed.de/ 

• www.mtd.de/ 

• www.medizintechnologie.de/ 

• www.me-magazin.com/ 

• www.konstruktionspraxis.vogel.de/ 

• www.mikroproduktion.com/home.html 

• www.maschinenmarkt.vogel.de/ 

• https://biv-ot.org/ 

• https://quality-engineering.industrie.de/ 

 

 

 

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 2020 

http://www.analytica.de/de/
http://www.dmea.de/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/kantoren-vlaanderen
https://medizin-und-technik.industrie.de/
http://www.devicemed.de/
http://www.mtd.de/
http://www.medizintechnologie.de/
http://www.me-magazin.com/
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/
http://www.mikroproduktion.com/home.html
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/
https://biv-ot.org/
https://quality-engineering.industrie.de/
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