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Betreft : Grote gevolgen stijging van grondstofprijzen voor hulpmiddelen 
Datum : 11 mei 2022 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Wij vragen uw aandacht voor de gevolgen van de stijging van de grondstofprijzen voor de 
hulpmiddelen-sector. Firevaned is de branchevereniging voor aanbieders van revalidatie- en 
mobiliteitshulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening.  
 
Eerder attendeerden wij u op de supply chain uitdagingen voor de hulpmiddelensector ten 
gevolge van Corona. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft de situatie flink verergerd. De 
kostenstijgingen van de grondstoffen waarvan onze hulpmiddelen (zoals o.a. verpleegbedden, 
tilliften, rolstoelen, trippelstoelen, aangepaste stoelen) worden gemaakt, zijn inmiddels zo 
groot geworden, dat dit niet meer verantwoord door de hulpmiddelbedrijven zelf kan worden 
geabsorbeerd. Daarmee komt de toekomstige continuïteit van leveringen, reparatie en onze 
duurzame wijze van herverstrekken in gevaar.  
 
In bijgevoegd document informeren wij u omtrent de kostenontwikkeling van componenten 
waarmee wij te maken hebben zoals metaal, aluminium, kunststof, elektronica, hout, polyether 
en containertransport vanuit Azië. Daarbovenop komen nog de kostenstijgingen zoals die bij 
ons allen bekend zijn en gevoeld worden zoals energiekosten, vervoerskosten lokaal etc. 
 
In de contracten die onze leden voor langere periode hebben afgesloten met zorgverzekeraars 
en zorginstellingen zijn indexatiemogelijkheden bij dit soort uitzonderlijke wereldwijde kosten-
ontwikkelingen niet voorzien.  
 
Wij doen hierbij een oproep aan alle zorgpartners om de lopende contracten met 
hulpmiddelbedrijven zo spoedig mogelijk aan te passen, zodat bestaande prijsafspraken in 
redelijkheid en billijkheid en in goed overleg tussentijds kunnen worden herzien, bij 
onvoorziene extreme kostprijsstijgingen zoals deze. 
 
Uiteraard zijn we tot nadere mondelinge toelichting te allen tijde bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Dirk Pekelharing     Menno Tusschenbroek 
Voorzitter     Directeur 
 
 
Bijlage: Toelichting prijsstijging materialen mobiliteits– en revalidatiehulpmiddelen  
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