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mensen een medisch hulpmiddel om hun lichamelijke 
beperking zo veel mogelijk te compenseren. “Het 
gaat om veel geld, maar het precieze bedrag is 
niet bekend, ook omdat de hulpmiddelen vanuit 
verschillende geldstromen geleverd worden”, vertelt 
Bendeler. De zorgverzekeraars vergoeden 
vanuit de basisverzekering 1,5 miljard 
per jaar aan hulpmiddelen die mensen 
in hun eigen omgeving gebruiken. 
Het adviesbureau Bruno Steiner 
berekende dat gemeenten jaarlijks 
ruim 600 miljoen uitgeven voor 
zaken als trapliften en scootmobiels. 
Dan zitten we al op ruim 2 miljard 
en hebben we het niet eens over de 
uitgaven die niet worden vergoed. 

NIET DE ROLLATOR!
Er zijn namelijk steeds meer hulpmiddelen 
die niet (meer) vergoed worden. Het 
bekendste voorbeeld is de rollator. Volgens 
Perry Gouweleeuw, marketingmanager van 
Medipoint, wordt 50 procent van de omzet van 
thuiszorgwinkels niet vergoed. Goudeleeuw: 
“Er zijn heel wat senioren die een grote 
aanschaf zelf betalen en niet wachten of 
de gemeente via de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) de aanschaf vergoedt. 
Denk bijvoorbeeld aan een scootmobiel. Elke 
gemeente heeft daar een eigen beleid in.” 
Caroline Emmen is directeur van Nefemed, 

zegt het RIVM dat daaronder alle apparatuur, 
software en gebruiksartikelen vallen die in de 
gezondheidszorg worden gebruikt - met uitzondering 
van geneesmiddelen. Maar Neprofarm, de 
brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs 
van zelfzorgmiddelen, kijkt daar anders tegenaan: 
“Bij medische hulpmiddelen denkt men al snel 
aan pacemakers, katheters, incontinentie- en 
verbandmateriaal of steunkousen. Veel minder 
bekend is dat ook diverse zelfzorgmiddelen in 
deze categorie vallen. Sommige neusdruppels 
en keelsprays bijvoorbeeld, afslankproducten, 
zwangerschapstesten, hoofdluismiddelen, producten 
tegen koortslip of huidcrèmes.” 

VERSCHILLENDE GELDSTROMEN
Een medisch hulpmiddel is in ieder geval herkenbaar 
aan het verplichte CE-teken op de verpakking en de 
gebruiksaanwijzing. In de Europese Unie zijn meer 
dan 500.000 verschillende medische hulpmiddelen in 
de handel. In Nederland gebruiken ruim 2,2 miljoen 
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materiaal, steunkousen: een paar voorbeelden 
van medische hulpmiddelen waar ouderen 

vroeg of laat mee te maken krijgen. En met het 
stijgen van het aantal 65-plussers (van 2,8 miljoen 
nu naar 4,7 miljoen in 2040) wordt ook de markt 
van de medische hulpmiddelen steeds groter: vele 
miljarden gaan er inmiddels in om. Het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorspelt 
dan ook dat van alle zorgsectoren de uitgaven aan de 
ouderenzorg het snelst zullen stijgen: van 20 procent 
van de totale zorguitgaven in 2015 naar 25 procent 
in 2040. Toch zijn uitgaven aan de ouderenzorg 
bij lange na niet de grootste zorgkostenpost: 
van de totale groei van de zorgkosten is twee 
derde toe te schrijven aan andere factoren zoals 
technologische vernieuwing. Denk bijvoorbeeld 
aan nieuwe medicijnen en nieuwe apparatuur zoals 
operatierobots. 

ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN
Marieke Bendeler is directeur van Firevaned, 
de branchevereniging voor aanbieders van 
mobiliteitshulpmiddelen. Bendeler: “Mensen blijven 
op oudere leeftijd steeds vaker zelfstandig wonen en 
het aantal medische hulpmiddelen zal sterk groeien. 
Intussen is de helft van de bevolking nu al ouder 
dan vijftig jaar en tegen het einde van iemands leven 
worden gemiddeld acht hulpmiddelen per persoon 
ingezet. Maar daar hoort bijvoorbeeld ook een bril 
bij.” Volgens Bendeler verdient de verstrekking 
zichzelf terug: “Er wordt zo’n 100 miljard aan zorg 
uitgegeven, hulpmiddelen vormen daar slechts een 
fractie van. De grootste post is het arbeidsloon. 

Des te ouder we worden, des te meer doen 
we een beroep op de gezondheidszorg 

en medische hulpmiddelen. De verkoop 
daarvan is een miljardenbusiness geworden. 

Zorgverzekeraars zien die ontwikkeling 
met lede ogen aan. Krijgt u nog wel het 

hulpmiddel waar u recht op heeft?

Met geavanceerde hulpmiddelen 
kunnen zorgverleners worden ontlast 
en met goede hulpmiddelen kan de 
verblijfsduur in ziekenhuizen en andere 
instellingen worden verkort. Daarnaast 
wordt 60 procent van de hulpmiddelen 
hergebruikt.”

WAT IS EEN MEDISCH HULPMIDDEL?
Berekenen hoe groot precies de markt 
voor medische hulpmiddelen is, 
blijkt lastig. Om te beginnen worden 
verschillende definities gebruikt. Zo 
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STEEDS MEER SCOOTMOBIELS
Het aantal scootmobiels is in ruim tien jaar tijd bijna 
verdubbeld van 150.000 naar 300.000 en dat aantal 
zal naar verwachting opnieuw verdubbelen naar 
600.000 in 2030. Ook Toon Burger (85) is sinds twee 
jaar berijder van een scootmobiel. “Ik maakte via 
de WMO hooguit kans op een slap en tweedehands 
model en moest daar lang op wachten. Ik heb toen 
mijn auto ingeruild, want daar reed ik toch niet meer 
mee, en ik kocht voor 3.900 euro een prachtige en 
stevige scootmobiel. Op mooie dagen maak ik ritjes 
van ongeveer 15 kilometer en onderweg ga ik dan bij 
iemand op bezoek.” 
Pascal Tiehuis in het Gelderse Heteren verhuurt en 
verkoopt tweedehands scootmobiels. “Ik zie dat de 
scootmobiel steeds meer een gemaksproduct wordt. 
Laatst verkocht ik er één aan een oudere vrouw die 
moeilijk kan lopen, maar zich eigenlijk schaamde om 

met een scootmobiel te rijden omdat ze het gevoel 
had dat ze dan gehandicapt leek. Ik kon haar toch 
overtuigen. Na een tijdje kwam ze met een bos 
bloemen en zei: ‘Geweldig! Ik kan nu weer zelf 
boodschappen doen. Mijn wereld is groter geworden.’” 

UITGAVEN EN VERGOEDINGEN
Er wordt jaarlijks circa 100 miljard aan zorgkosten 
uitgegeven. Dat is per Nederlander gemiddeld 5.691 
euro (bron: CBS 2017). Hieronder vallen alle kosten 
die via de overheid, verzekeraars en middels eigen 
betalingen worden uitgegeven. Het gebruik van 
hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, 
verpleging, revalidatie of verzorging wordt vergoed 
via het basispakket van uw zorgverzekering. Ook uw 
gemeente vergoedt sommige hulpmiddelen via de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dan 
gaat het meestal om hulpmiddelen die u blijvend 
nodig heeft, zoals een traplift of een elektrische 
deuropener. Iedere gemeente regelt dit anders.  
Er zijn ook nog andere vergoedingen, zoals die van 
de WLZ-instellingen (Wet Langdurige Zorg). 
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de belangenorganisatie van producenten, importeurs 
en handelaren van medische hulpmiddelen en 
medische technologie. Zij waarschuwt: “Patiënten 
die afhankelijk zijn van een medisch hulpmiddel 
worden door zorgverzekeraars steeds vaker gezien 
als kostenpost. De druk op de vergoedingen heeft 
grote gevolgen voor deze patiënten. Zij zullen steeds 
vaker een ander hulpmiddel of minder hulpmiddelen 
krijgen dan voorgeschreven. Dankzij passende 
medische hulpmiddelen kunnen deze patiënten mee 
blijven doen in de maatschappij en langer zelfstandig 
functioneren. Patiënten die niet langer hun 
vertrouwende hulpmiddel krijgen, kampen vaak met 
lichamelijke en psychische klachten en bijvoorbeeld 
uitval in het arbeidsproces of sociaal isolement.”

WIE IS EIGENLIJK VERANTWOORDELIJK?
Gemeenten en zorgverzekeraars verstrekken 
de hulpmiddelen voor thuisgebruik en dragen 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ervan. Denk 
bijvoorbeeld aan tilliften en rolstoelen. Gebruikers 
moeten erop kunnen rekenen dat het hulpmiddel 
goed werkt, goed wordt onderhouden en veilig is in 
het gebruik. Dit blijkt echter niet vanzelfsprekend. De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 
ontvangt regelmatig klachten over medische 
hulpmiddelen bij mensen thuis. Voor gebruikers is het 
vaak niet duidelijk waar ze terecht kunnen als er iets 
mis is met hun hulpmiddel. 

UIT VOORZORG
Gouweleeuws bedrijf heeft 61 thuiszorgwinkels en 
is met Vegro marktleider. Hij stelt vast dat mensen 

zich in toenemende mate voorbereiden op de 
ouderdom. “Je koopt nu al vaak uit voorzorg een 
bloeddrukmeter. Ouderen die kleiner gaan wonen, 
willen vaak een inloopdouche, een digitale deurbel 
en de drempels moeten uit het huis voor het geval 
er later een scootmobiel komt. Ook is er een groei 
in het toepassen van elektronica in bijvoorbeeld 
een woning om zaken te automatiseren of om als 
mantelzorger vanuit jouw woning je hulpbehoevende 
vader of moeder in de gaten houden. Dan hoef je daar 
niet altijd naar toe. In de zorg biedt dat ook uitkomst. 
Zo heb je een slim matras voor mensen die gevaar 
lopen op doorliggen en vaak omgedraaid moeten 
worden. Het matras vertelt de zorgverlener of de 
persoon op het bed zichzelf al heeft omgedraaid. Zo 
zijn er tal van snufjes.” 
Met de groei van het aantal hulpmiddelen zou je 
verwachten dat de sector megawinsten boekt.  
Dat is vaak niet het geval. Marieke Bendeler:  
“De winstmarge op zogeheten mobiliteits-
hulpmiddelen is gemiddeld slechts 2 tot 3 procent. 
Dat percentage zou eigenlijk omhoog moeten, 
want pas dan zal voldoende geld overblijven om te 
kunnen innoveren.” 

AANTALLEN MEEST VERKOCHTE  
MEDISCHE HULPMIDDELEN*

  Incontinentiematerialen 459.000
Voorzetkamer (voor de ademhaling) 385.000

Therapeutische elastische kousen 377.000
        Verbandmiddelen 330.000

Teststrips 267.000
Hoortoestellen 145.000
                Orthopedisch schoeisel 101.600
Voorzieningen stomapatiënten 74.000
*Vergoed via ziektekostenverzekeraar 

Bron: Zorginstituut Nederland

VRAAG OM NATIONAAL KEURMERK
Vraag bij het kiezen van een hulpmiddel of de 
leverancier over het Nationaal Keurmerk 
Hulpmiddelen beschikt. Bedrijven met dit keurmerk 
voldoen aan strenge kwaliteitseisen.  
Zie de website nationaalkeurmerkhulpmiddelen.nl
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