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Samenvatting 

In de afgelopen decennia hebben zich in de zorg grote veranderingen voorgedaan. Deze 

veranderingen hangen samen met de introductie van een groot aantal nieuwe interventies 

in de klinische praktijk. Veel van deze interventies hebben bijgedragen aan het verbeteren 

van de kwaliteit van leven van patiënten en verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Een deel van deze nieuwe interventies kent echter een hoge mate van complexiteit en 

onzekerheid over de toegevoegde waarde voor de patiënt en de maatschappij. Het is 

belangrijk dat medische innovaties vóór en tijdens de introductiefase worden beoordeeld op 

veiligheid, effectiviteit én doelmatigheid.  

De in 2014 gepubliceerde ‘Leidraad nieuwe interventies in de klinische praktijk (NIKP)’ van 

de Nederlandse Federatie Medisch Specialisten heeft getracht richting te geven aan het 

proces van introductie van nieuwe interventies in de dagelijkse klinische praktijk. De 

leidraad NIKP, die is onderschreven door alle wetenschappelijke verenigingen, beschrijft 

waaraan een zorgvuldige introductie van nieuwe interventies in de klinische praktijk moet 

voldoen en de rol van de medisch specialist en andere zorgprofessionals binnen  dit proces. 

Daarnaast beschrijft de leidraad NIKP op welke wijze lange termijn follow-up kan worden 

ingericht. Ten behoeve van de praktische toepassing van de leidraad NIKP bevat het een 

stappenplan die gebruikt kan worden als toets voorafgaand aan de introductie van nieuwe 

interventies in de klinische praktijk. 

Het Zorginstituut Nederland  hecht een groot belang aan de leidraad NIKP als een middel om 

problemen bij de introductie van nieuwe interventies tegen te gaan en een veilig, effectief 

en doelmatig gebruik van verzekerde zorg te realiseren. Mede daarom is de leidraad NIKP 

tot stand gekomen in nauwe samenwerking met, en financiële ondersteuning van het 

Zorginstituut Nederland. 

Vijf jaar na totstandkoming van deze leidraad NIKP wil het Zorginstituut Nederland, met 

medewerking van de Federatie Medisch Specialisten, door middel van het voorliggende 

onderzoek meer helderheid krijgen over de toepassing in de klinische praktijk: in hoeverre 

worden nieuwe interventies in de klinische praktijk volgens de stappen van de leidraad NIKP 

geïntroduceerd? En als de leidraad NIKP bij de besluitvormingen omtrent de introductie van 

medische innovaties niet wordt gebruikt, hoe komt dat?  



6 

 

Om deze vragen te beantwoorden hebben wij het afgelopen jaar een verkennend onderzoek 

uitgevoerd naar het gebruik van de leidraad NIKP en de relatie met andere documenten, te 

weten het Convenant Medische Technologie, de leidraad ‘Verantwoordelijkheid Medisch 

Specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur’ (leidraad VMS onderhoud en 

beheer), en de leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, 

ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ (leidraad VMS aanschaf en gebruik). 

Tevens zal per mei 2021 de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro 

diagnostiek (IVDR) van kracht gaan. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor 

zorginstellingen en zorgverleners. Zo kan het zijn dat een technologie na invoering van de 

nieuwe wetgeving in een andere risicoklasse valt, waardoor de technologie moet voldoen 

aan andere veiligheids- en kwaliteitseisen. Dit heeft gevolgen voor de implementatie, 

gebruik en opschaling van medische innovaties.  

Om een indruk te krijgen van de stappen die worden genomen bij de implementatie van 

nieuwe interventies in Nederlandse ziekenhuizen, en de bekendheid en het gebruik van 

diverse documenten hebben we eerst een survey uitgezet onder bestuurders, inkopers, 

medisch specialisten, waaronder klinisch fysici, werkzaam in ziekenhuizen in Nederland. 

Vervolgens hebben we een kwalitatief etnografisch onderzoek uitgevoerd op basis van drie 

specifieke casussen, te weten de draadloze pacemaker, nefrectomie uitgevoerd met de Da 

Vinci robot, en 3D mammografie. Deze drie casussen zijn gekozen in overleg met zowel de 

Federatie Medisch Specialisten als het Zorginstituut Nederland, en geselecteerd op basis van 

diversiteit, alsmede een introductie in de klinische praktijk na publicatie van de leidraad 

NIKP. Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd in zowel academische, topklinische als 

algemene ziekenhuizen, om eventuele verschillen qua setting (m.b.t. bekendheid en 

toepassing van de leidraad NIKP) te kunnen verkennen. De voorlopige resultaten van de 

survey en de interviews zijn tijdens een werkconferentie met enkele relevante stakeholders 

besproken.  

De resultaten van survey en de interviews laten eenzelfde beeld zien. Er lijkt bekendheid te 

zijn met de inhoud van de leidraad NIKP binnen ziekenhuizen, maar de mate van bekendheid 

verschilt tussen beroepsgroepen. Van de klinisch fysici is 97% bekend met de inhoud van de 

leidraad, gevolgd door de leden van de raad van bestuur (74%), de medisch specialisten (24%) 

en de inkopers (23%). De invulling van de verschillende stappen van leidraad NIKP in de 

zorgpraktijk blijkt te verschillen, zowel tussen ziekenhuizen als tussen verschillende typen 

nieuwe interventies. Het veilig implementeren van nieuwe interventies en het beperken van 

de risico’s lijkt door iedereen belangrijk gevonden te worden. Om dit te waarborgen volgt 
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men interne protocollen, welke bij opstelling vaak geverifieerd zijn met de leidraad NIKP. 

De bovengenoemde stappen van de leidraad lijken te worden gedekt door de interne 

protocollen, met uitzondering van de evaluatie van de nieuwe interventie. Tijdens zowel de 

interviews als de werkconferentie gaven de deelnemers aan dat een dergelijke evaluatie van 

nieuwe interventies eerder ingezet kan en moet worden, waarbij men het belangrijk vindt 

om van tevoren goed na te denken over wat wel en niet te evalueren, en hoe dat het beste 

kan gebeuren. De evaluatie wordt bij voorkeur multidisciplinair ingestoken. Het borgen van 

deze evaluatie gaat echter niet vanzelf. Het behoeft aandacht en scholing, niet alleen 

binnen het huidige proces, maar ook binnen de opleiding tot en van de medisch specialist en 

de klinisch fysicus. Tijdens de werkconferentie werd ook duidelijk dat de huidige versies van 

de leidraden en het Convenant Medische Technologie op onderdelen gedateerd zijn, en 

daardoor niet in alle gevallen meer passend zijn in de huidige praktijk. Het lijkt opportuun 

om zowel het Convenant Medische Technologie als de leidraden, inclusief de leidraad NIKP, 

aan te passen, waarbij rekening gehouden dient te worden met de eisen van de nieuwe 

MDR/IVDR, om dubbele zaken te voorkomen, zoals mogelijk het geval is tussen de leidraad 

NIKP en de leidraad VMS onderhoud en beheer, en de leidraad VMS aanschaf en gebruik. 

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat we te maken hebben met een lerende 

omgeving. Op diverse terreinen, waaronder bij de Federatie Medisch Specialisten, vinden er 

activiteiten plaats om het proces rondom implementatie van nieuwe interventies te 

optimaliseren. Het is belangrijk om de opgedane indrukken binnen dit onderzoek in dat kader 

te plaatsen en te zien als een eerste stap. Veel gaat er al goed. Men is bekend met de 

leidraad NIKP, verricht handelingen om de risico’s bij de implementatie van interventies te 

reduceren, en zorgt voor training en scholing van personeel. Maar er is zeker ook nog ruimte 

voor verbetering. Het identificeren en uitwisselen van ‘best practices’ rondom de 

implementatie en evaluatie van nieuwe interventies zou een eerste vervolgstap kunnen zijn 

om het proces verder te optimaliseren.  
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Lijst van afkortingen 

 

CE  Conformité Européenne 

EUDAMED European Databank on Medical Devices 

ICT  Informatie- en communicatietechnologie 

IVDR  In Vitro Diagnostic Regulation 

MDD  Medical Devices Directive 

MDR  Medical Devices Regulation 

NIKP  Nieuwe interventies in de klinische praktijk 

PRI  Prospectieve risico inventarisatie 

STZ  Vereniging van topklinische ziekenhuizen 

VMS  Verantwoordelijkheid medisch specialist 

ZE&GG  Zorgevaluatie en Gepast Gebruik  
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1 Inleiding 

In de afgelopen decennia hebben zich in de zorg grote veranderingen voorgedaan. Deze 

hangen grotendeels samen met de snelle en continu toenemende technologische 

ontwikkelingen, die geleid hebben tot de introductie van een groot aantal nieuwe 

interventies in de klinische praktijk, waaronder robotica, 3D-printing, kunstmatige 

intelligentie en afstandssensoren. Hoewel een deel van deze nieuwe medische interventies 

zeker heeft bijgedragen aan het verbeteren van de levensduur en kwaliteit van leven van 

patiënten, kent een groot deel van deze technologieën, vooral in de vroege introductiefase, 

een grote mate van onzekerheid met betrekking tot de toegevoegde waarde en (kosten-) 

effectiviteit voor de zorg en maatschappij.1 

Het is belangrijk dat de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van deze nieuwe 

technologische innovaties zorgvuldig worden beoordeeld, zowel vóór, tijdens als na de 

introductiefase. In de oude Europese wet- en regelgeving voor medische technologie (MDD) 

werd echter geen aandacht geschonken aan de effectiviteit en doelmatigheid van medische 

innovaties. Bovendien is de afgelopen jaren uit onder andere het PIP-schandaal met 

betrekking tot borstimplantaten en de zogenaamde 'Implant Files' gebleken dat de 

regelgeving, die in 1998 werd vastgesteld, niet voldoende was om de veiligheid van de 

technologieën te garanderen.2 Vanaf 26 mei 2020 zou de nieuwe wetgeving medische 

hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostiek (IVDR) van kracht gaan waardoor de eisen die 

aan medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica gesteld worden om in aanmerking te 

komen voor markttoelating in de Europese Unie strikter worden.3 Inmiddels lijkt het  erop 

dat deze wetgeving een jaar uitgesteld gaat worden.  Tegelijkertijd is bekend dat het in de 

klinische praktijk zeer lastig is om een onzinnige innovatie of interventie die al binnen het 

open systeem van het zorgaanbod toegepast is, te de-implementeren.4 

                                            

1 Abrishami P. (2018) De publieke waarde van medische innovaties. Proefschrift Universiteit Maastricht.   

2 www.icij.org/investigations/implant-files/ 

3 file:///G:/Downloads/Handreiking+Med+Hulpmiddelen+30-11-18.pdf 

4 https://doenoflaten.nl/wp-content/uploads/2019/11/0123-DOL-Rapport-digitaal-1.pdf 

http://www.icij.org/investigations/implant-files/
file://///umcfs005/ebhuser$/Z845151/Downloads/Handreiking+Med+Hulpmiddelen+30-11-18.pdf
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De in 2014 gepubliceerde ‘Leidraad nieuwe interventies in de klinische praktijk (leidraad 

NIKP)’ van de Nederlandse Federatie Medisch Specialisten, die is onderschreven door alle 

wetenschappelijke verengingen, heeft getracht richting te geven aan het proces van 

introductie van nieuwe interventies in de dagelijkse klinische praktijk.5  

De leidraad NIKP beoogt:  

- Het maken van zorgvuldige afwegingen voorafgaand aan de introductie van een 

nieuwe interventie; 

- Het goed voorbereiden van de introductie van een nieuwe interventie, onder andere 

door inzet van een gepaste prospectieve risico inventarisatie (PRI); 

- Het waarborgen van een goede uitvoering door het creëren van condities (waaronder 

opleiding en training) in de instelling zodat de nieuwe interventie verantwoord en 

veilig kan worden toegepast; 

- Het monitoren van de effecten van de nieuwe interventie en het zo nodig aanpassen 

van de procedures; 

- Het beoordelen van de meerwaarde van de interventie ten opzichte van bestaande 

interventies. 

Het Zorginstituut Nederland hecht een groot belang aan de leidraad NIKP als een middel om 

problemen bij de introductie van nieuwe interventies tegen te gaan en een veilig, effectief 

en doelmatig gebruik van verzekerde zorg te realiseren. Mede daarom is de leidraad NIKP 

tot stand gekomen in nauwe samenwerking met, en financiële ondersteuning van het 

Zorginstituut Nederland. 

Vijf jaar na totstandkoming van deze leidraad wil het Zorginstituut Nederland, met 

medewerking van de Federatie Medisch Specialisten, meer helderheid krijgen over de 

toepassing van de leidraad in de klinische praktijk: In hoeverre worden nieuwe interventies 

in de klinische praktijk volgens de stappen van de leidraad NIKP geïntroduceerd? En als de 

                                            

5 FMS (2014). Leidraad nieuwe interventies in de klinische praktijk. (www.demedischspecialist.nl) 
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leidraad NIKP bij de besluitvormingen omtrent de introductie van medische innovaties niet 

wordt gebruikt, hoe komt dat?  

Het Zorginstituut Nederland heeft daarom een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar 

het daadwerkelijke gebruik van de leidraad NIKP en de relatie met andere documenten, te 

weten het Convenant Medische Technologie, de leidraad ‘Verantwoordelijkheid Medisch 

Specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur’, en de leidraad 

‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van 

medische apparatuur’. Het afgelopen jaar heeft het Radboudumc in opdracht van het 

Zorginstituut Nederland, en met medewerking van de Federatie Medisch Specialisten, dit 

verkennende onderzoek uitgevoerd naar het proces rondom de introductie van nieuwe 

interventies in Nederlandse ziekenhuizen. Hiervoor hebben we een generieke survey 

uitgezet onder relevante medewerkers van ziekenhuizen in Nederland en kwalitatief 

etnografisch onderzoek uitgevoerd rondom drie specifieke casussen, te weten de draadloze 

pacemaker, nefrectomie uitgevoerd met de Da Vinci robot, en 3D mammografie.  

Dit rapport presenteert 1) de resultaten van de survey over de diverse stappen die genomen 

worden bij het introduceren van nieuwe interventies in de klinische praktijk, en het gebruik 

en de bekendheid met diverse documenten; 2) de resultaten van het kwalitatief 

etnografische onderzoek over of en hoe de stappen van de leidraad NIKP gevolgd worden, 

welke knelpunten er in de praktijk ervaren worden, en mogelijke suggesties ter verbetering 

van het traject; en 3) de resultaten en inzichten die voortgekomen zijn uit de 

werkconferentie die we aan het einde van de verkenning met een aantal relevante 

stakeholders gehouden hebben.  
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2 Methoden 

Voorliggend rapport is tot stand gekomen middels een generieke survey onder een deel van 

de relevante stakeholders en door middel van kwalitatief onderzoek middels interviews over 

drie specifieke casussen. 

 

2.1 Survey 

De survey is gericht uitgezet onder bestuurders van ziekenhuizen, inkopers enmedisch 

specialisten, waaronder klinisch fysici. Er is gekozen voor diverse stakeholders om daar waar 

mogelijk te verkennen of er verschillen zijn tussen doelgroepen met betrekking tot 

bekendheid met, kennis over en toepassing van de leidraad NIKP.  

Naast de leidraad NIKP bestaan er ook andere documenten die van toepassing zijn bij het 

implementeren en gebruiken van (nieuwe) interventies. Gezien de inhoudelijke aansluiting 

en soms ook overlap met de leidraad NIKP zijn deze ook meegenomen bij de algemene 

verkenning van de bekendheid en het gebruik van documenten. Het gaat om de volgende 

documenten: 

• Twee minder omvangrijke leidraden van de Federatie Medisch Specialisten: de 

‘verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van medische 

apparatuur’6 (leidraad VMS onderhoud en beheer) en ‘verantwoordelijkheid medisch 

specialist bij aanschaf, in gebruik name en gebruik van medische apparatuur’ 

(leidraad VMS aanschaf en gebruik).7 

• Het Convenant Medische Technologie dat in opdracht van de Nederlandse vereniging 

van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra is 

                                            

6 https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/06/Leidraad-Medische-apparatuur.pdf 

7 https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/specialisten-nemen-verantwoordelijkheid-voor-veilig-gebruik-

apparatuur 

https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/06/Leidraad-Medische-apparatuur.pdf
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opgesteld.8 Dit betreft een praktische uitwerking en concretisering van een aantal 

minimumveiligheidseisen. 

Het doel van de survey was om een indruk te krijgen van de stappen die worden genomen 

bij de implementatie van nieuwe interventies in Nederlandse ziekenhuizen, en de 

bekendheid en het gebruik van diverse documenten. Daartoe is per beroepsgroep 

geëxploreerd in hoeverre men bekend is met de leidraad NIKP, het Convenant Medische 

Technologie, de leidraad VMS onderhoud en beheer, de leidraad VMS aanschaf en gebruik, 

en interne protocollen van de eigen organisatie om interventies te implementeren. Specifiek 

voor de leidraad NIKP is vervolgens gekeken in hoeverre men bekend is met de afzonderlijke 

stappen van de leidraad; hoe vaak worden de stappen toegepast in de dagelijkse 

zorgpraktijk.  

In mei 2021 gaat de nieuwe EU-brede en dus nationale regelgeving MDR/IVDR van kracht. Dit 

heeft gevolgen voor de implementatie, gebruik en opschaling van medische innovaties. Als 

laatste is daarom in de survey verkend of men bekend is met deze nieuwe regelgeving en in 

hoeverre de organisatie hierop is voorbereid.9 

Ten aanzien van de verkenning zijn daartoe de volgende domeinen geadresseerd in de 

survey: 

1. Betrokkenheid bij en ervaring met de implementatie van nieuwe interventies; 

2. Het gebruik van documenten in de praktijk bij de implementatie van nieuwe 

interventies; 

3. Bekendheid met en toepassing van de stappen van de leidraad NIKP in de praktijk:  

a. Verkennen van kennis en toegevoegde waarde van de interventie; 

b. Inzetten van een passende risicoanalyse en PRI; 

c. Waarborgen van implementatiecondities (waaronder patiëntvoorlichting, 

opleiding en training); 

                                            

8 https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/11/Convenant-medische-technologie-tweede-druk-

2016.pdf 

9 In dit onderzoek is er geen rekening gehouden met de ontwikkelingen en prioriteiten als gevolg van de COVID-

19 crisis omdat het onderzoek reeds vóór deze crisis is uitgevoerd en geschreven. 

https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/11/Convenant-medische-technologie-tweede-druk-2016.pdf
https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/11/Convenant-medische-technologie-tweede-druk-2016.pdf
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d. Monitoren van effecten en bijwerkingen van ingevoerde innovaties en het 

inrichten van lange termijn-follow-up; 

e. Evaluatie van de meerwaarde van de geïntroduceerde innovatie; 

4. Bekendheid met de nieuwe MDR/IVDR en de mogelijke positionering van de leidraad 

NIKP daarin; 

5. Gewenste aanvullingen / aanpassingen van de leidraad NIKP.  

 

In totaal zijn er 15 meerkeuzevragen, waar nodig bestaande uit meerdere subvragen, en een 

aantal open vragen geformuleerd. De leden van de raad van bestuur hebben een verkorte 

versie van de survey ingevuld: de inhoudelijke vragen over de uitvoering van de verschillende 

stappen van de leidraad NIKP zijn aan hen niet gesteld. De volledige survey is opgenomen in 

Bijlage A. 

 

2.1.1 Werving respondenten 

Namen van inkopers en leden van de raad van bestuur zijn middels een online zoektocht 

geïdentificeerd, waarbij we hebben getracht een representatieve steekproef te benaderen 

van academische, topklinische en algemene ziekenhuizen. Per e-mail zijn inkopers en de 

voorzitter van de raad van bestuur of leden met in hun portefeuille innovatie, persoonlijk 

uitgenodigd voor deelname aan de survey. In de mail is met behulp van het online 

enquêteplatform Survey Monkey de link naar de survey gedeeld. Daarnaast zijn inkopers 

benaderd voor deelname via de InkoopAlliantie Ziekenhuizen. Alle genodigden hebben na 

twee weken een herinnering ontvangen. De survey kon anoniem worden ingevuld. 

De Federatie Medisch Specialisten heeft in december 2019 digitaal de link van de survey 

gedeeld in hun nieuwsbrief. Voor deze aanpak is gekozen om een zo groot mogelijke 

populatie medisch specialisten te betrekken bij het onderzoek. De respons bleef echter 

beperkt, waarna de vragenlijst ook via sociale media (LinkedIn en twitter) verspreid is, en 

eenmalig per mail binnen het netwerk van medisch specialisten van de onderzoekers.  
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2.1.2 Analyse 

Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek middels IBM 

SPSS statistics. De antwoorden zijn gecategoriseerd per beroepsfunctie: medisch specialist, 

klinisch fysici, inkopers, leden raad van bestuur en overig. Wegens de prominente rol van 

klinisch fysici is deze beroepsgroep apart gecategoriseerd en niet meegenomen onder 

medisch specialisten. Daarnaast is er voor een aantal vragen verkend of er verschil is tussen 

medisch specialisten werkzaam binnen een academisch ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis of 

een andersoortig ziekenhuis; en tussen medisch specialisten die een beetje, behoorlijk wat, 

of veel ervaring hebben met het implementeren van nieuwe interventies. De resultaten op 

de meerkeuzevragen zijn weergeven in percentages, daarbij gebruik makend van 

histogrammen en cirkeldiagrammen. De toelichting op de vragen ‘Wat zijn naar uw ervaring 

de belangrijkste uitdagingen bij de implementatie van nieuwe medische hulpmiddelen en 

behandelingen?’ en ‘Heeft u opmerkingen die u met ons wilt delen?’ zijn indien ingevuld 

woordelijk gepresenteerd (Bijlage B). 

 

2.2 Casuïstiek 

Met input van de Federatie Medisch Specialisten zijn er vooraf drie innovaties gekozen voor 

een kwalitatief etnografisch onderzoek, te weten:  

1. Inzet van de leidraad NIKP bij de introductie van de draadloze pacemaker in een 

bepaald ziekenhuis in de periode van 2015 t/m 2018 (na publicatie van de leidraad). 

2. Inzet van de leidraad NIKP bij de indicatie uitbreiding van de Da Vinci robot in een 

bepaald ziekenhuis in dezelfde periode. De indicatie uitbreiding betrof nefrectomie.  

3. Inzet van de leidraad van bij de introductie van 3D mammografie in een bepaald 

ziekenhuis in dezelfde periode.  

Dit kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd in zowel academische, topklinische als algemene 

ziekenhuizen, om zo eventuele verschillen qua setting (m.b.t. bekendheid en toepassing van 

de leidraad NIKP) te kunnen verkennen. Daarbij is tevens rekening gehouden met een 

geografische spreiding van de ziekenhuizen. 

Binnen elke casus is getracht de volgende vragen te beantwoorden: 
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• Hoe zag het implementatieproces voor de casus eruit?  

• Hoe is de leidraad NIKP in de specifieke casus gebruikt? 

• Welke stappen van de leidraad NIKP zijn gevolgd en welke niet? 

• Zijn er brondocumenten die het gelopen traject beschrijven/laten zien? 

• In welke mate zijn de adviezen van de leidraad NIKP gewaarborgd in het onderzoeks-

, kwaliteits- en contracteringsbeleid van het ziekenhuis? 

• Zijn er knelpunten bij de toepassing van de leidraad NIKP ervaren? 

• Heeft men n.a.v. de ervaringen met de casus, concrete suggesties voor aanpassing of 

aanscherping van de leidraad NIKP? 

• Is men bekend met de nieuwe MDR/IVDR en de mogelijke positionering van de 

leidraad NIKP daarin?  

Elke casus is verkend middels een kwalitatief, beschrijvend onderzoek naar het 

introductieproces van de geselecteerde interventie. Hierbij is gebruikt gemaakt van 

semigestructureerde diepte-interviews met voor de casus relevante stakeholders en daar 

waar mogelijk middels documentenanalyse.  

 

2.3 Semigestructureerde interviews 

Ten behoeve van het beantwoorden van bovenstaande vragen en daarmee het exploreren 

van de inzet van de leidraad NIKP in klinische praktijk zijn semigestructureerde diepte-

interviews uitgevoerd aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst. Het uitgangspunt 

tijdens de interviews was het implementatieproces van één van de drie casussen. Er is 

gevraagd naar de beweegredenen waarom de interventie in gebruik is genomen, de 

vormgeving van het implementatie- en toepassingstraject van de interventie en naar 

belemmerende of bevorderende factoren tijdens het implementatietraject. Vervolgens is 

verkend of en in hoeverre de stappen van de leidraad NIKP zijn gevolgd tijdens de 

implementatie van de interventie. Daarnaast zijn suggesties voor aanpassingen van de 

leidraad NIKP geïnventariseerd en is geëxploreerd in hoeverre organisaties voorbereid zijn 

op de nieuwere regels ten aanzien van innovatie medische hulpmiddelen, MDR/IVDR. De 

interviews hadden een interactief karakter. Dit wil zeggen dat reacties van de 

geïnterviewden geanonimiseerd zijn voorgelegd aan anderen. Het volledige 

interviewprotocol is opgenomen in Bijlage C. 
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2.3.1. Werving geïnterviewden 

Voor alle drie de casussen zijn face-to-face, of daar waar gewenst telefonische, diepte-

interviews uitgevoerd met voor de casus specifieke en relevante stakeholders. Daarbij is 

getracht om binnen een ziekenhuis personen te spreken die verschillende 

verantwoordelijkheden en werkzaamheden hebben. Dit betekent dat voor deelname aan de 

interviews zowel medisch specialisten, klinisch fysici, de raad van bestuur, inkopers, 

kwaliteitsmedewerkers, ondersteunend personeel, alsmede vertegenwoordigers van 

patiëntenverenigingen zijn benaderd voor deelname. Stakeholders zijn gericht benaderd via 

het eigen netwerk of naar aanleiding van hun functie binnen een betreffend ziekenhuis. 

Indien er binnen twee weken geen reactie was ontvangen op de uitnodiging is een 

herinnering gestuurd. Tijdens interviews is geïnterviewden gevraagd naar andere personen 

die mogelijk over relevante informatie beschikken ten aanzien van het implementatieproces 

van de specifieke casus (snowball principe).  

Alle gesprekken zijn in het Nederlands gevoerd en hadden een gemiddelde duur van 50-60 

minuten. De interviews vonden plaats tussen de geïnterviewde en één of twee onderzoekers 

betrokken bij het project, op een locatie naar voorkeur van de geïnterviewde. In drie 

interviews is gelijktijdig met twee stakeholders gesproken. Alle identificeerbare gegevens, 

inclusief namen van personen en organisaties zijn anoniem verwerkt, tenzij hier expliciet 

toestemming voor is gegeven.  

 

2.3.2 Analyse 

De interviews zijn digitaal opgenomen of genotuleerd en vervolgens woordelijk 

getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van Atlas.ti 8-software voor kwalitatieve data-

analyse. Er is tijdens de analyse gebruik gemaakt van zowel een inductieve als deductieve 

aanpak. Als startpunt voor de analyse zijn de volgende thema’s geïdentificeerd: 

voorbereidingen ten aanzien van implementatie van de interventie, implementatie-condities 

(bestaande uit bepalen van de innovatieklasse van de interventie, de klinische effectiviteit 

of meerwaarde van de interventie ten opzichte van andere interventies, het indelen van de 

interventie in risicoklasse, de voorlichting richting patiënten over het gebruik van de 

interventie, de interne communicatie ten aanzien van risico’s die implementatie van de 
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interventie met zich meebrengt, training van het personeel voor het in gebruik nemen van 

de interventie), het verzamelen van data ten aanzien van de interventie en het evalueren 

van de interventie na invoering. Na de eerste analyse is de lijst met thema’s aangevuld met 

overige, belangrijke thema’s, die uit de analyse naar voren zijn gekomen, dit betrof 

bijvoorbeeld, verantwoordelijkheid en de manier waarop de implementatie van interventies 

georganiseerd was binnen een ziekenhuis. Ieder transcript is geanalyseerd door één 

onderzoeker, zo nodig in overleg met een tweede onderzoeker. 

 

2.4. Werkconferentie 

Volgend op de survey en de semigestructureerde diepte-interviews is er een werkconferentie 

georganiseerd. Genodigden voor de werkconferentie betroffen naast alle geïnterviewden: 

vertegenwoordigers van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd, Zorginstituut 

Nederland, Federatie Medisch Specialisten, zorgverzekeraars, ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), 

vereniging van topklinische ziekenhuizen en de patiëntenfederatie. Zij zijn per mail 

uitgenodigd voor deelname aan de conferentie, die als doel had het bespreken en delen van 

de (voorlopige) resultaten, alsmede om samen tot een gedeelde visie te komen over wat 

wenselijk en haalbaar is met betrekking tot de implementatie van nieuwe interventies 

middels de leidraad NIKP, en welke knelpunten eventueel nog opgelost dienen te worden. 

Voor het formuleren van een gedeelde visie is het noodzakelijk om standpunten en 

argumenten met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot een wederzijds leerproces, 

consensusvorming, en inzicht in de benodigde sociale context om nieuwe interventies en de 

leidraad NIKP beter te implementeren. 

Het oorspronkelijke idee was om tijdens de werkconferentie met de aanwezigen de leidraad 

NIKP en het Convenant Medische Technologie naast elkaar te bekijken en de aanwezigen 

met behulp van drie kleuren stickers de verschillende onderdelen te laten prioriteren om op 

basis daarvan met elkaar in gesprek te gaan. Een dergelijke exercitie past binnen de 

landelijke beweging naar minder regeldruk. Tijdens de werkconferentie werd duidelijk dat 

er op dit moment reeds initiatieven binnen de Federatie Medisch Specialisten zijn om de 

inhoud en vormgeving van de leidraad NIKP te herzien. Bovendien vond men de groep te 

klein om tot een weloverwogen lijst te komen. Uiteindelijk is daarom gekozen voor een 

centrale discussie over de resultaten, gevolgd door een discussie in twee groepen aan de 
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hand van de posters met de hoofdpunten van de leidraad NIKP en het Convenant Medische 

Technologie.  
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3 Resultaten 

In deze resultatensectie presenteren we eerst een overzicht van de respondenten van de 

survey, interviews en werkconferentie. Daarna wordt weergeven in hoeverre respondenten 

bekend zijn met de leidraad NIKP en een aantal andere documenten, alsmede het gebruik 

van deze documenten in de dagelijkse praktijk. Vervolgens worden verschillende onderdelen 

van de leidraad NIKP waaronder, eerste voorbereiding op de implementatie, prospectieve 

risico inventarisatie, implementatiecondities, monitoring van nieuwe interventies en 

evaluatie van nieuwe interventies beschreven. Per onderdeel worden eerst de resultaten 

van de survey beschreven, gevolgd door de resultaten van de interviews. De afsluitende 

paragraaf in deze sectie bevat de resultaten van de werkconferentie. 

3.1 Overzicht respondenten 

3.1.1 Survey 

Het totale aantal respondenten van de survey en het aantal respondenten per beroepsgroep 

staat weergegeven in Tabel 1. Alleen respondenten die ten minste de eerste inhoudelijke 

vraag van de survey hebben beantwoord (vanaf vraag 4, zie Bijlage A) zijn meegeteld.  

De categorie “overige beroepsgroepen” bestaat voornamelijk uit technisch geneeskundigen 

(n=15). Het gehele overzicht van de beroepen van de respondenten in deze categorie is te 

vinden in Bijlage D. 

 

Tabel 1 Aantal respondenten van de survey 

Functie 
Aantal 

respondenten 

Aantal gerichte 

uitnodigingen 

Medisch specialisten 73 - 

Klinisch fysici 32 - 

Inkopers / medewerkers van een 

inkoopafdeling 
35 

52 

Leden raad van bestuur 32 52 

Overige beroepsgroepen 26 - 

Totaal 198  
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3.1.2 Interviews 

Tijdens de verkenning zijn interviews uitgevoerd met 44 stakeholders uit de vooraf 

geselecteerde ziekenhuizen. In Tabel 2 is weergegeven in welke functies deze personen 

werkzaam waren. Onder de categorie ‘overig’ vallen de volgende functietypen: 

zorgmanager, manager medische techniek en biomedisch technoloog. 

Tabel 2 Overzicht functies en aantal geïnterviewden 

Functie geïnterviewde Aantal 

Medisch specialist 6 

Afdelingshoofd 6 

Lid raad van bestuur 4 

Klinisch fysicus 8 

Inkoper 5 

Medewerker kwaliteit en veiligheid 3 

Ondersteunend personeel 

(vb. verpleegkundige of laborant) 
6 

Projectleider / teamleider 3 

Overig 3 

Totaal 44 

 

In Tabel 3 is weergegeven welke casussen in welke typen ziekenhuizen (academisch, 

topklinisch en algemeen) zijn onderzocht. Van de geselecteerde centra heeft er één 

algemeen ziekenhuis besloten af te zien van deelname aan de verkenning, welke vervolgens 

vervangen is door een ander algemeen ziekenhuis. 

 

Tabel 3 Overzicht type ziekenhuizen per casus 

Casus Ziekenhuis 1 Ziekenhuis 2 Ziekenhuis 3 

Nefrectomie met Da Vinci robot Academisch Topklinisch - 

Draadloze pacemaker Academisch Topklinisch - 

3D mammografie Topklinisch Algemeen Topklinisch 
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In één van de ziekenhuizen waarin 3D mammografie is onderzocht, is tijdens het voeren van 

de gesprekken duidelijk geworden dat de aanschaf heeft plaatsgevonden voorafgaand aan 

de invoering van de leidraad NIKP. Ook voor de Da Vinci robot geldt dat deze in één van de 

ziekenhuis reeds werd ingezet voor nefrectomie voorafgaand aan de invoering van de 

leidraad NIKP. 

3.1.3 Werkconferentie 

In januari 2020 heeft in Utrecht een werkconferentie plaatsgevonden. Van de aanwezigen 

bij deze werkconferentie is de achtergrond weergegeven in Tabel 4. 

 

Tabel 4 Achtergrond en aantal deelnemers werkconferentie 

Achtergrond deelnemer Aantal 

Geïnterviewden 4 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 1 

Zorginstituut Nederland 3 

Federatie Medisch Specialisten 4 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 

Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) 2 

Vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ) 1 

Methodologen 5 

Totaal 22 

 

 

3.2 Achtergrond respondenten survey 

Een overzicht van de soorten ziekenhuizen waarin de respondenten van de survey werkzaam 

zijn, per beroepsgroep, is weergegeven in Figuur 1. De medisch specialisten en de 

respondenten in de categorie “overige beroepsgroepen” zijn relatief vaak werkzaam in een 

academisch ziekenhuis (45%-55%) terwijl de klinisch fysici, inkopers en leden van de raad 

van bestuur voornamelijk in topklinische (43%-47%) en algemene ziekenhuizen (34%-49%) 

werkzaam zijn.   
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Figuur 1 Overzicht respondenten per soort ziekenhuis waarin ze werkzaam 

zijn 
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Vervolgens hebben we aan de respondenten gevraagd of ze betrokken zijn geweest bij de 

implementatie van een nieuwe interventie in de organisatie waarin ze werken en zo ja, of 

dit korter dan 4 jaar geleden was of langer (Figuur 2). Voor de respondenten die “nee” 

antwoordden bij deze vraag eindigde de survey direct. Bij medisch specialisten was dit 25% 

van de respondenten, bij de inkopers 37%, en bij respondenten uit de categorie “overige 

beroepsgroepen” 15%. Bij de klinisch fysici en de leden van de raad van bestuur was dit 

percentage vrijwel nihil. 

Bij alle respondenten die wel betrokken zijn geweest bij de implementatie van nieuwe 

interventies in de afgelopen 4 jaar is vervolgens geïnventariseerd hoeveel ervaring zij zelf 

vinden dat ze hebben: veel, behoorlijk wat, of een beetje ervaring (Figuur 3). Voor alle 

beroepsgroepen geldt dat de respondenten met veel ervaring de kleinste groep vormen. Bij 

de leden van de raad van bestuur had 29% veel ervaring, terwijl dit bij de “overige 

beroepsgroepen” het 6% was.  
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Figuur 2 Bent u betrokken geweest bij de implementatie van een nieuwe interventie 

binnen uw organisatie? 
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Figuur 3 Mate van ervaring met de implementatie van nieuwe interventies 
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Om context te kunnen geven aan de antwoorden van de respondenten is hen ook gevraagd 

wat zij zien als een nieuwe interventie (Figuur 4 t/m 8). Hierbij konden ze kiezen uit de 

volgende antwoordopties, waarbij ze meerdere antwoorden konden aanvinken: 

• Interventies die nieuw zijn binnen uw instelling of afdeling 

• Nieuwe interventies voor Nederland 

• Experimentele zorg: interventies waarvoor nog niet (voldoende) bewijs is voor de 

meerwaarde (bijv. implementatie in onderzoeksverband) 

• Interventies die maar weinig verschillen van een al geïmplementeerde interventie 

(bijv. een nieuw implantaat dat erg lijkt op een al gebruikt implantaat of een 

nieuwe versie van een bestaand apparaat) 

• Uitbreiding van indicatie van een al gebruikte interventie naar een andere 

doelgroep 

• Verschuiving van zorg naar een andere beroepsgroep of verplaatsing van zorg van 

het ziekenhuis naar de huisarts 

Een meerderheid van alle beroepsgroepen ziet interventies die nieuw zijn op de 

afdeling/instelling als een nieuwe interventie. Dit geldt ook voor interventies die nieuw zijn 

in Nederland, met uitzondering van de inkopers, waar slechts 40% van de respondenten dit 

als nieuwe interventie ziet. De meningen over of experimentele zorg valt onder een “nieuwe 

interventie” variëren per beroepsgroep: 34% van de inkopers ziet dit als nieuwe interventie, 

tegenover 73% van de respondenten in de categorie “overige beroepsgroepen”. Interventies 

die maar weinig verschillen van een al geïmplementeerde interventie, indicatie 

uitbreidingen, en verplaatste zorg worden over het algemeen door een minderheid van de 

respondenten als nieuwe interventie gezien. 
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Figuur 4 Wat beschouwt u als een nieuwe interventie - medisch specialisten (n=55) 

 

 

Figuur 5 Wat beschouwt u als een nieuwe interventie - klinisch fysici (n=31) 
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Figuur 6. Wat beschouwt u als een nieuwe interventie - inkopers (n=22) 

 

 

Figuur 7. Wat beschouwt u als een nieuwe interventie - leden raad van bestuur (n=31) 
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Figuur 8. Wat beschouwt u als een nieuwe interventie - overige beroepsgroepen (n=22) 
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3.2 Leidraad NIKP en Convenant Medische Technologie 

3.2.1 Overeenkomsten en verschillen 

Tijdens de interviews is het Convenant Medische Technologie vaak genoemd door de 

geïnterviewden wanneer regelgeving en/of de leidraad NIKP ter sprake kwamen. Zowel het 

Convenant Medische Technologie als de leidraad NIKP zijn opgesteld met het oog op de 

waarborging van de veiligheid en het geven van invulling aan de risicobeheersing bij de 

toepassing van medische technologie. Er zijn verschillen tussen beide documenten op een 

aantal punten. 

Het Convenant Medische Technologie richt zich vooral op risico’s op het gebied van de 

veiligheid terwijl de leidraad NIKP ook de evaluatie van klinische effectiviteit en de 

organisatorische en financiële risico’s bevat. Bovendien betreft het Convenant Medische 

Technologie zowel bestaande als nieuwe technologie, terwijl de leidraad NIKP de focus legt 

op een zorgvuldige introductie en lange termijn follow-up van nieuwe interventies. Daar 

waar het Convenant Medische Technologie zich op de gehele levenscyclus van medische 

technologie richt (van de installatie tot en met de buitengebruikstelling in het zorgproces), 

richt de leidraad NIKP zich nadrukkelijk tot de medisch specialist en diens te vervullen rol 

in deze processen. 

Het Convenant Medische Technologie benoemt de procedures die een plaats moeten hebben 

binnen de instelling van medisch specialistische zorg. De leidraad NIKP gaat hier vervolgens 

dieper op in door een praktische invulling aan (een deel van) deze procedures te geven. De 

praktische toepassing van de leidraad NIKP omvat een stappenplan dat gebruikt kan worden 

als toets voorafgaand aan de introductie, waarbij het afzien van de introductie van de 

nieuwe interventie tot de mogelijke uitkomsten behoort. 

In Bijlage E en F zijn de stappen van de leidraad NIKP en de eisen rondom de invoeringsfase 

uit het Convenant Medische Technologie opgenomen. 
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3.2.2 Bekendheid 

Survey 

De bekendheid van de respondenten met de inhoud van het Convenant Medische Technologie 

(weergegeven als convenant VTMT in de figuren), de leidraad NIKP, de leidraad VMS 

onderhoud en beheer, de leidraad VMS aanschaf en gebruik, en de protocollen van de eigen 

organisatie, is per beroepsgroep weergegeven in Figuur 9 t/m 13. Medisch specialisten en 

respondenten uit de categorie “overige beroepsgroepen” lijken het meest bekend met de 

protocollen van de eigen organisatie (75%-82%); voor de klinisch fysici, de inkopers en de 

raad van bestuur is dit het Convenant Medisch Technologie (100%). De leidraad NIKP is 

bekend bij bijna alle klinisch fysici (97%) en bij 71% van de leden van de raad van bestuur. 

 

 

Figuur 9 Bekendheid met inhoud van documenten bij medisch specialisten (n=55) 
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Figuur 10 Bekendheid met inhoud van documenten bij klinisch fysici (n=31)  

 

 

 

Figuur 11 Bekendheid met inhoud van documenten bij inkopers (n=22) 
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Figuur 12 Bekendheid met inhoud van documenten bij leden van de raad van bestuur (n=31) 

 

Figuur 13 Bekendheid met inhoud van documenten bij de overige beroepsgroepen (n=22) 
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Figuur 14 Bekendheid met inhoud van documenten bij medisch specialisten, onderverdeeld per 

soort ziekenhuis 

 

Figuur 15. Bekendheid met inhoud van documenten bij medisch specialisten, onderverdeeld per 

hoeveelheid ervaring met het implementeren van nieuwe interventies 
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Interviews 

De helft van de geïnterviewden geeft aan bekend te zijn met het bestaan van de leidraad 

NIKP. In hoeverre geïnterviewden bekend zijn met de inhoud van het document is soms lastig 

te bepalen. 

Alle geïnterviewde klinisch fysici geven aan bekend te zijn met de leidraad NIKP, waarvan 

het merendeel tevens op de hoogte zegt te zijn van de inhoud van het document. Deze 

bevindingen komen overeen met de resultaten van de survey. 

Enkele medische specialisten geven aan de leidraad NIKP te kennen, zonder dat zij bekend 

zijn met de exacte inhoud hiervan. Ook hier liggen de bevindingen in een lijn met de 

resultaten van de survey. Tevens wordt bij het bespreken van de leidraad NIKP regelmatig 

het Convenant Medische Technologie aangehaald door de medisch specialisten, wat de 

suggestie wekt dat geïnterviewden de leidraad NIKP en het Convenant Medische Technologie 

zien als documenten die in elkaars verlengde liggen. 

“De leidraad zal wellicht een afgeleide zijn van het Convenant Medische Technologie dus 

in die zin ben ik ermee bekend.” (Afdelingshoofd/medisch specialist, 3D mammografie) 

Een enkele inkoper zegt van de leidraad NIKP te hebben gehoord. Ook in deze groep wordt 

gerefereerd aan het Convenant Medische Technologie, waarmee de inkopers goed bekend 

zijn. 

“Maar leidraad? Bedoel je dan het medisch convenant?” (Inkoper, Da Vinci 

robot) 

Eén van de geïnterviewde leden van de raad van bestuur is bekend met het bestaan van de 

leidraad NIKP. Leden van de raad van bestuur geven aan dat inhoudelijke kennis over 

documenten die gebruikt worden bij de introductie van interventies belegd is bij andere 

personen in het betreffende ziekenhuis. 

“Op ons digitale platform zijn allerhande documenten die je kunt gebruiken 

terug te vinden. Maar vraag mij niet inhoudelijk welke documenten dat precies 

zijn.” (Raad van bestuur, 3D mammografie) 
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3.2.3 Gebruik in de praktijk 

Survey 

Om het gebruik van de documenten te inventariseren is aan de respondenten de volgende 

vraag gesteld “Welke documenten zijn er gebruikt bij de implementatie van de nieuwe 

interventie(s) waar u in de afgelopen 4 jaar bij betrokken bent geweest?” De resultaten 

staan in Figuur 16 t/m 20 per beroepsgroep weergegeven. Medisch specialisten en de 

respondenten uit de categorie “overige beroepsgroepen” geven het vaakst aan dat de 

protocollen van de eigen organisatie gebruikt worden (62%). Klinisch fysici, inkopers en leden 

van de raad van bestuur noemen ook vaak dat de protocollen van de eigen organisatie 

gebruikt worden (74%-86%) maar geven nog vaker aan dat het Convenant Medische 

Technologie gebruikt wordt (84%-87%). 

 

 

Figuur 16 Gebruik van documenten bij de implementatie van nieuwe interventies zoals 
gerapporteerd door medisch specialisten (n=52) 
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Figuur 17 Gebruik van documenten bij de implementatie van nieuwe interventies zoals 
gerapporteerd door klinisch fysici (n=31) 

 

Figuur 18 Gebruik van documenten bij de implementatie van nieuwe interventies zoals 
gerapporteerd door inkopers (n=22) 
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Figuur 19 Gebruik van documenten bij de implementatie van nieuwe interventies zoals 
gerapporteerd door leden van de raad van bestuur (n=31) 

 

Figuur 20 Gebruik van documenten bij de implementatie van nieuwe interventies zoals 

gerapporteerd door de overige beroepsgroepen (n=21) 
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Vervolgens is aan de respondenten die hebben aangegeven dat er protocollen van de eigen 

organisatie zijn gebruikt gevraagd waarop die protocollen gebaseerd zijn. Hierbij waren 

meerdere antwoorden mogelijk. Klinisch fysici, inkopers en de leden van de raad van bestuur 

geven het vaakst aan dat de protocollen onder andere gebaseerd zijn op het Convenant 

Medische Technologie (75%-88%). Van de klinisch fysici en leden van de raad van bestuur 

geeft ook een meerderheid aan dat de protocollen onder andere gebaseerd zijn op de 

leidraad NIKP (55%-61%). Van de medisch specialisten geeft de meerderheid aan dat ze niet 

weten waarop de protocollen gebaseerd zijn. De gedetailleerde resultaten zijn te vinden in 

Bijlage G. 

 

Interviews  

Uit de interviews blijkt dat de leidraad NIKP op verschillende manieren gebruikt wordt bij 

de implementatie van nieuwe interventies. Hierbij zijn in het algemeen twee manieren van 

gebruik te onderscheiden: het gebruik van de leidraad NIKP ter verificatie en/of aanvulling 

van interne protocollen en het gebruik van de leidraad NIKP om medisch specialisten op hun 

verantwoordelijkheden rondom implementatie te wijzen. 

In veel ziekenhuizen is de leidraad NIKP ter vergelijking naast bestaande interne protocollen 

gelegd. In sommige gevallen zijn onderdelen die in de interne protocollen ontbraken naar 

aanleiding van de leidraad NIKP toegevoegd, in andere gevallen zijn ontbrekende onderdelen 

bewust niet toegevoegd. In weer andere gevallen waren alle onderdelen van de leidraad 

NIKP al gedekt door het bestaande interne protocol en zijn er geen aanpassingen gemaakt 

aan het protocol naar aanleiding van verificatie met de leidraad NIKP. 

“Voordat de leidraad uitkwam hadden wij al een bepaalde werkwijze binnen 

ons ziekenhuis. We hebben die werkwijze niet precies aangepast volgens de 

leidraad, maar welk gekeken wat doen we al en missen we nog iets.” (Klinisch 

fysicus, 3D mammografie) 

“We hebben geprobeerd de leidraad in te bedden, maar hebben het niet 

letterlijk overgenomen. Er staat iets in over risicoanalyses en financiële 

dingen. We hadden al procedures, dus we hebben geprobeerd alles wat er al 

was te gebruiken en wat er nog niet was toe te voegen.” (Klinisch fysicus, 

draadloze pacemaker) 
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De tweede manier van gebruik van de leidraad NIKP is om de medisch specialist op haar 

verantwoordelijkheid te wijzen tijdens het implementatietraject van een nieuwe 

interventie. Deze trajecten worden door medisch specialisten als enigszins bureaucratisch 

en administratief, waarbij er een rol voor de medisch specialist is weggelegd die buiten haar 

normale takenpakket valt. Hierbij geven geïnterviewden uit ondersteunende afdelingen, 

zoals Klinische Fysica en Inkoop, aan dat het in enkele gevallen prettig kan zijn om een 

document te hebben dat gemaakt is voor en door medisch specialisten. Zo kunnen zij erop 

gewezen worden dat zij een verantwoordelijkheid hebben in het implementatietraject, en 

dat deze verantwoordelijkheid gedragen wordt vanuit de beroepsgroep.  

“Als er iets nieuws wordt aangeschaft dat sturen wij de medisch specialist de leidraad 

toe, van: ''weet je hiervan?''” (Klinisch fysicus, 3D mammografie) 

Zoals genoemd is de leidraad NIKP in veel ziekenhuizen gebruikt ter verificatie van de interne 

protocollen. Dat wil zeggen dat de protocollen niet op de leidraad NIKP gebaseerd zijn, daar 

waar het Convenant Medische Technologie vaak wel is gebruik als uitgangspunt voor het 

opstellen van interne protocollen. Een veel aangedragen argument voor het gebruik van het 

Convenant Medische Technologie is dat men denkt dat hierop getoetst wordt door de 

Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd, en op de leidraad NIKP niet.  

“We kennen de leidraad natuurlijk wel, maar we hebben ons vooral gebaseerd 

op wat er in het Convenant Medische Technologie staat.” (Klinisch fysicus, 

draadloze pacemaker) 

De focus op het Convenant Medische Technologie, en het gebruik daarvan voor de interne 

protocollen, heeft in veel ziekenhuizen tot gevolg dat de leidraad NIKP niet expliciet gevolgd 

wordt. Een andere aangedragen reden dat de leidraad NIKP niet gebruikt wordt, is dat 

medisch specialisten er geen beroep op doen. 

“Ik heb nog nooit iemand betrapt die zei van, ik heb de leidraad gebruikt en de 

volgende stap is dat ik dit moet doen, dat hoor ik niet in de praktijk.” 

(Klinisch fysicus, Da Vinci robot) 
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Bovenstaande bevindingen zijn in alle ziekenhuizen en casussen naar voren gekomen. Omdat 

niet alle geïnterviewden bekend zijn met de leidraad NIKP is het niet mogelijk om voor elke 

casus specifiek het gebruik van de leidraad NIKP vast te stellen. Bij de casus van de draadloze 

pacemaker kwam naar voren gekomen dat er twijfel bestaat onder medisch specialisten of 

het gebruik van de leidraad NIKP wenselijk is bij dit soort type interventie, zijnde een 

implantaat dat op beperkte schaal wordt ingezet.  

 “Ik vind dat de leidraad gebruikt moet worden voor innovaties met een 

impact en dus niet voor elke verandering nodig is. Dat is ook aan een 

vakgroep zelf. De draadloze pacemaker ligt wat mij betreft op de 

grens.” (Medisch specialist, draadloze pacemaker) 

 

3.3 Leidraad NIKP 

3.3.1 Bekendheid met de stappen van de leidraad NIKP 

De bekendheid van de respondenten met de stappen van de leidraad NIKP staat weergeven 

per beroepsgroep in Figuur 21 t/m 24. Bij medisch specialisten ligt de bekendheid van 

stappen 2 t/m 6 rond de 50%. Stap 1, het bepalen van de innovatieklasse van een interventie, 

is bekend bij 28% van de medisch specialisten. Van de medisch specialisten kende 26% geen 

van de stappen van de leidraad. Hetzelfde algemene beeld is te zien bij de respondenten in 

de categorie “overige beroepsgroepen”. Van de klinisch fysici is een meerderheid bekend 

met alle stappen, waarbij stap 1 de minste bekendheid heeft (57%) en stap 4, het bepalen 

van de algemene risicoklasse, de meeste (93%). Dezelfde stappen zijn het minst en meest 

bekend bij de inkopers, waarvan 9% bekend is met stap 1, en 82% met stap 4. 
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Figuur 21 Bekendheid met de stappen van de leidraad NIKP bij medisch specialisten (n=51) 
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Figuur 22 Bekendheid met de stappen van de leidraad NIKP bij klinisch fysici (n=30) 
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Figuur 23 Bekendheid met de stappen van de leidraad NIKP bij inkopers (n=22) 

 

Figuur 24 Bekendheid met de stappen van de leidraad NIKP bij de overige beroepsgroepen (n=19) 
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Figuur 25 Bekendheid met de stappen van de leidraad NIKP bij medisch specialisten, per type 
ziekenhuis 

Figuur 26 Bekendheid met de stappen van de leidraad NIKP bij medisch specialisten, uitgezet voor 

de hoeveelheid ervaring met de implementatie van nieuwe interventies 
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3.3.2 Eerste voorbereiding op de implementatie 

Survey  

Stap 1 van de leidraad NIKP behelst het bepalen van de innovatieklasse van een nieuwe 

interventie. Hierbij is het vooral belangrijk dat er, als er sprake is van experimentele zorg, 

niet zonder meer overgegaan wordt tot implementatie van de interventie. In de survey is 

daarom gevraagd of er in de organisatie of op de afdeling waar iemand werkt altijd wordt 

verkend of er sprake is van experimentele zorg (Figuur 27). De meerderheid van de medisch 

specialisten, klinisch fysici, en de respondenten uit de categorie “overige beroepsgroepen” 

geeft aan dat dit altijd of in de meeste gevallen wordt verkend (60%-66%). Van de inkopers 

geeft meer dan de helft van de respondenten aan dat ze niet weten of dit wordt verkend. 
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Figuur 27 Verkenning of een nieuwe interventie mogelijk experimentele zorg is 
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Interviews 

Uit de interviews blijkt dat het bepalen van de innovatieklasse in veel gevallen niet expliciet 

is opgenomen als onderdeel van een protocol dat men doorloopt bij de introductie van een 

nieuwe interventie. In veel gevallen blijkt men tijdens het proces echter wel degelijk 

aandacht te besteden aan, en rekening te houden met, de innovatieklasse van de 

interventie. Zo wachten enkele topklinische en algemene ziekenhuizen met de introductie 

van een interventie tot academische centra hier ervaring mee hebben opgedaan en/of tot 

er lange termijn resultaten beschikbaar zijn. 

Een voorbeeld hierbij is de ‘draadloze pacemaker’, waarbij één van de ziekenhuizen bewust 

gewacht heeft tot studies de effectiviteit van de pacemaker aantoonden en de pacemaker 

uit de experimentele fase was, alvorens het te introduceren binnen de organisatie. 

 

Survey 

Stap 2 van de leidraad NIKP bevat vragen over bewijs van de veiligheid en de effectiviteit 

van de nieuwe interventie, op basis waarvan bepaald kan worden of het zinvol is om de 

interventie te introduceren. Van de respondenten die weten of de patiëntveiligheid 

wetenschappelijk wordt vastgesteld geeft een ruime meerderheid aan dat dit altijd of in de 

meeste gevallen gebeurt. Dit geldt voor alle beroepsgroepen (Figuur 28). 

Ook wat betreft de wetenschappelijke onderbouwing voor klinische effectiviteit geeft een 

meerderheid van de respondenten, die hier inzicht in heeft, aan dat dit altijd of in de meeste 

gevallen gebeurt (Figuur 29). Daarbij zijn de klinisch fysici minder positief (50% zegt altijd 

of in de meeste gevallen) dan de medisch specialisten (78%).  

Daarnaast hebben we gevraagd of de wetenschappelijke onderbouwing wordt vastgesteld 

voor de doelmatigheid van de nieuwe interventie (Figuur 30). Medisch specialisten en 

respondenten in de categorie “overige beroepsgroepen” geven aan dat dit in 62%-64% van 

gevallen altijd of in de meeste gevallen gebeurt. Van de klinisch fysici geeft 33% aan dat dit 

altijd of in de meeste gevallen gebeurt. Net als bij de vorige vragen geven veel inkopers aan 

dat ze niet op de hoogte zijn over of dit al dan niet wordt gedaan. 
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Figuur 28 Vaststellen wetenschappelijke onderbouwing voor patiëntveiligheid 
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Figuur 29 Vaststellen wetenschappelijke onderbouwing voor klinische effectiviteit 
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Figuur 30 Vaststellen wetenschappelijke onderbouwing voor doelmatigheid 
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Interviews 

Van de medisch specialist, in de meeste gevallen ook initiatiefnemer van de introductie van 

een nieuwe interventie, wordt verwacht dat deze onderbouwing levert ten aanzien van de 

klinische meerwaarde van de interventie. Uit de gesprekken blijkt dat de (mogelijkheid tot) 

onderbouwing van de klinische meerwaarde verschilt per casus. 

Bij nefrectomie uitgevoerd met de Da Vinci robot blijkt dat medisch specialisten klinische 

meerwaarde zien voor deze ingreep, maar dat deze tot op heden niet wetenschappelijk 

onderbouwd is. Bij deze casus speelt, aldus medisch specialisten, ook een meerwaarde voor 

de operateur mee. Zo zou het uitvoeren van ingrepen met de operatierobot ergonomische 

voordelen bieden ten opzichte van het laparoscopisch uitvoeren van de ingreep. 

“Wat heel weinig wordt meegenomen in de beoordeling, is de ongemakkelijke 

houding voor de operateur als je een laparoscopische nefrectomie doet. 

Terwijl je achter de robot een vrij prettige ergonomische houding hebt. Daar 

moet meer onderzoek naar gedaan worden.” (Medisch specialist, Da Vinci 

robot) 

Voor de casus ‘draadloze pacemaker’ ziet men in één van de ziekenhuizen op het moment 

van introductie de klinische meerwaarde van de interventie, maar kan deze door gebrek aan 

data op dat moment nog niet wetenschappelijk onderbouwen. In het andere ziekenhuis is 

bewust gewacht met de introductie van de draadloze pacemaker tot men over lange termijn 

follow-up resultaten beschikte. 

“Het was inmiddels een beetje bewezen techniek. Er waren lange termijn 

follow-up resultaten van de eerste patiënten, er waren studies met goede 

uitkomsten: minder complicaties, minder infecties, minder klaplongen en 

minder doorligwondjes van de pacemaker.” (Medisch specialist, draadloze 

pacemaker) 

Ook bij 3D mammografie zien medisch specialisten de meerwaarde van de nieuwe 

technologie, waaronder kwalitatief betere beeldvorming. Bij de introductie van de 3D 

mammograaf was de meerwaarde niet in alle gevallen reeds sterk onderbouwd. In één van 

de ziekenhuizen heeft men ervoor gekozen om gedurende een aantal jaren, naast de nieuwe 

3D opnamen, 2D opnamen te blijven maken, om op deze manier mogelijke risico’s aangaande 

de beeldvorming in te perken. Op het moment dat de techniek goed werd gekeurd door de 
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Amerikaanse Food and Drug Administration is men gestaakt met de additionele 2D opnamen, 

omdat dit een verhoogde stralingsbelasting geeft voor de patiënt. In een ander ziekenhuis 

heeft men gewacht met de aanschaf van de 3D mammograaf tot het moment dat er in 

wetenschappelijke literatuur aanwijzingen waren dat de kwaliteit van de 3D opname 

vergelijkbaar of beter was dan de 2D opname. 

“Er waren een paar review-studies die lieten zien dat het vergelijkbaar was, of 

iets beter. Op basis daarvan dachten we: ''als we nu iets aanschaffen, dan moet 

je daar weer tien jaar mee verder.'' En beter is altijd beter.” (Klinisch fysicus, 

3D mammografie) 

 

Survey 

Stap 3 van de leidraad NIKP richt zich op het belang van het vaststellen van risico’s: 

veiligheidsrisico’s, organisatierisico’s, en financiële risico’s. Onder de veiligheidsrisico’s valt 

tevens de voorlichting van patiënten over de interventie. Een grote meerderheid van de 

respondenten (87%-94%) geeft aan dat veiligheidsrisico’s altijd of in de meeste gevallen 

worden verkend bij de implementatie van een nieuwe interventie (Figuur 31). 
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Figuur 31 Verkenning mogelijke veiligheidsrisico’s 

Daarnaast is in de survey gevraagd of patiënten worden voorgelicht over de mogelijke 

complicaties die kunnen optreden bij een nieuwe interventie (Figuur 32). Vooral medisch 

specialisten zijn hiervan goed op de hoogte. Van hen geeft 74% aan dat dit altijd gebeurt, 

en 19% dat dit in de meeste gevallen gebeurt. Ook respondenten uit de andere 

beroepsgroepen zeggen, voor zover ze op de hoogte zijn, dat dit altijd of in de meeste 

gevallen wordt gedaan. 
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Figuur 32 Voorlichten patiënten over mogelijke complicaties die kunnen optreden bij een nieuwe 

interventie 

Bij organisatierisico’s zegt ook een meerderheid van de respondenten dat deze worden 

geïnventariseerd, maar wel minder dan bij de veiligheidsrisico’s: 60%-81% (Figuur 33). Een 

aantal medisch specialisten en klinisch fysici (7% en 3%) geeft aan dat dit helemaal niet 

gebeurt op hun afdeling of in hun organisatie.  
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Figuur 33 Inventarisatie mogelijke organisatierisico’s 
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Wat betreft de inventarisatie van de budget impact en de financiële risico’s geeft 90% van 

de inkopers aan dat dit altijd of in de meeste gevallen gebeurt (Figuur 34). Bij de andere 

beroepsgroepen is dit rond de 70%. Van de medisch specialisten geeft 9% aan dat dit niet 

gebeurt. 

  

 

Figuur 34 Inventarisatie budget impact en mogelijke financiële risico’s 
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Interviews 

Veiligheidsrisico’s 

Bij de verkenning van veiligheidsrisico’s wordt in de leidraad NIKP de focus gelegd op de 

inventarisatie van de noodzaak aan training/scholing, de wijze van borgen van de 

continuïteit van zorg, de wijze van omgaan met complicaties, de goedkeuring van de te 

gebruiken instrumenten, en voorlichting van patiënten. 

Over het algemeen geven geïnterviewden aan dat een trainingsplan volgt uit de PRI. De 

invulling van deze training wordt verder toegelicht onder sectie 3.3.4 

Implementatiecondities.  

Het borgen van de continuïteit van de zorg, het omgaan met complicaties en de goedkeuring 

van de te gebruiken instrumenten zijn niet in alle interviews expliciet aan bod gekomen. 

Wel is duidelijk geworden dat in één van de ziekenhuizen in de interne protocollen 

beschreven staat dat bij de introductie van een nieuwe interventie minimaal twee personen 

geschoold moeten zijn. In één van de ziekenhuizen waar de introductie van nefrectomie met 

de Da Vinci robot werd onderzocht maakt men protocollen voor het optreden van mogelijke 

complicaties tijdens de ingreep. In meerdere ziekenhuizen is duidelijk geworden dat de CE 

markering van een aan te schaffen apparaat onderdeel moet vormen van het 

aanschafdossier. Wanneer het gaat om de aanschaf van een experimentele technologie moet 

een ander traject worden ingezet. Dit is echter op geen van de in deze verkenning 

onderzochte casussen van toepassing. 

In alle gevallen worden patiënten ingelicht over de gang van zaken tijdens de interventie en 

is er informatie beschikbaar in een folder en/of op de website van het ziekenhuis. In het 

geval van nefrectomie met de Da Vinci robot en de draadloze pacemaker geldt dat er 

alternatieven, operatiewijzen (nefrectomie; open of laparoscopisch) of pacemakers, 

beschikbaar zijn. Wanneer de medisch specialist constateert dat de patiënt in aanmerking 

komt voor de nieuwe interventie, in dit geval nefrectomie met de Da Vinci robot of de 

draadloze pacemaker, neemt de medisch specialist de patiënt mee in het beslissingsproces 

door de patiënt in te lichten over de voor- en nadelen van de beschikbare opties. 

“Als ik een patiënt op de poli heb waarvan ik denk dat hij in aanmerking komt 

voor zo'n nieuw device, dan zeg ik: “mogelijk kom je in aanmerking, dat heeft 

deze voor- of nadelen”. Je geeft ook een alternatief. Ik geloof wel in shared 

decision making.” (Afdelingshoofd, draadloze pacemaker) 
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Organisatierisico’s 

Bij de verkenning van organisatierisico’s wordt in de leidraad NIKP de focus gelegd op de 

wijze van het beleidsmatig vastleggen van besluitvorming, het voorzien in het vastleggen en 

eventueel bijsturen van het proces van innovatie, en het specificeren van de afdelingen 

binnen het ziekenhuis die betrokken dienen te worden bij de introductie van de interventie. 

De besluitvorming rondom een aanschaftraject hangt af van de hoogte van de benodigde 

investering, waarvan de grens verschilt per ziekenhuis. Tot een zeker bedrag kunnen zaken 

lokaal binnen een afdeling/vakgroep worden aangeschaft, daarboven behoeft de aanvraag 

de goedkeuring van de raad van bestuur en gaat deze in veel gevallen langs een 

investeringscommissie. 

In sommige ziekenhuizen is intern vastgesteld dat alle noodzakelijke partijen worden 

betrokken bij de introductie van een nieuwe interventie, hierbij gaat het voornamelijk om 

betrokkenheid bij het opstellen van een pakket van eisen en het uitvoeren van een PRI. 

Welke partijen betrokken worden is afhankelijk van de interventie die wordt geïntroduceerd. 

In veel gevallen acht men het noodzakelijk om, naast de medisch specialist en/of het 

afdelingshoofd van de afdeling waar de interventie wordt geïntroduceerd, afdelingen zoals 

Klinische Fysica, Medische Techniek, en ICT (in het geval van software of aansluiting op de 

digitale infrastructuur) te betrekken. 

Financiële risico’s 

Bij de verkenning van financiële risico’s wordt in de leidraad NIKP de focus gelegd op het 

voorzien in de financiering van de interventie, het te verwachten volume, en de wijze 

waarop financiële tegenvallers worden gecompenseerd. 

In een aantal gevallen gaat het bij de introductie van de interventie om een vervanging van 

reeds aanwezige apparatuur, zoals veelal het geval is bij de aanschaf van de 3D 

mammograaf. In deze gevallen is de benodigde financiering reeds beschikbaar, omdat de 

organisatie rekening houdt met de afschrijving van apparatuur. 

In het geval van uitbreiding van apparatuur of indicatiestelling wordt een business case 

opgesteld, waarin de kosten en baten van het introduceren en uitvoeren van de nieuwe 

interventie tegen elkaar worden afgewogen. Hierin worden de verwachtte volumes 

meegenomen. De benodigde financiering komt uit een investeringsbudget of, in het geval 

van de draadloze pacemaker, uit afdelingsbudgetten.  



59 

 

3.3.3 Prospectieve risico inventarisatie 

Survey 

In de leidraad NIKP wordt beschreven dat het van belang is dat er een goede inschatting 

gemaakt wordt of een PRI nodig is bij de implementatie van een nieuwe interventie. In de 

survey is geïnventariseerd of dit gebeurt. De resultaten staan per beroepsgroep weergegeven 

in Figuur 35. Een grote meerderheid van de klinisch fysici, inkopers en respondenten uit de 

categorie “overige beroepsgroepen” geeft aan dat dit altijd of in de meeste gevallen gebeurt 

(80%-95%). Bij de medisch specialisten is dit een lager percentage (66%), hoewel dit 

vertekend kan zijn door het feit dat 18% het niet weet. Van de medisch specialisten geeft 

5% aan dat er niet wordt verkend of een PRI nodig is bij de implementatie van een nieuwe 

interventie. 
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Figuur 35 Verkenning of een PRI nodig is bij de implementatie van een nieuwe 

interventie, per beroepsgroep 
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Er is ook aan respondenten gevraagd wie er wat hen betreft verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van een PRI bij de implementatie van een nieuwe interventie. Hierbij was het 

mogelijk om meerdere antwoorden aan te vinken. Het antwoord op deze vraag is per 

beroepsgroep weergegeven in Figuur 36. De medisch specialist, het hoofd van de medische 

afdeling, en de klinisch fysicus worden het vaakst genoemd als (mede)verantwoordelijke. 

Ook “anders” werd regelmatig aangevinkt, met als meest genoemde antwoorden de 

aanvrager of gebruiker van de interventie, en een kwaliteitsmedewerker. 

 

Figuur 36 Wie is verantwoordelijk voor uitvoeren van een PRI, per beroepsgroep 

 

Interviews 

Een PRI wordt in alle ziekenhuizen uitgevoerd voorafgaand aan de introductie van een 

nieuwe interventie. Dit is echter wel afhankelijk van wat de geïnterviewde verstaat onder 

nieuwe interventie. De invulling van de PRI verschilt per ziekenhuis en per casus. Zo hanteert 

elk ziekenhuis een eigen vast format voor de PRI, waarbij in een aantal ziekenhuizen gebruik 

wordt gemaakt van een bepaalde methodiek, zoals Healthcare Failure Mode and Effect 

Analysis (HFMEA), ook wel Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico’s (SAFER) 

genoemd, waarvan het gebruik tevens wordt beschreven in de leidraad NIKP. In een enkel 
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geval maakt de PRI onderdeel uit van een zogenaamde digitale workflow, welke het 

introductietraject in het betreffende ziekenhuis begeleidt. Sommige geïnterviewden 

benoemen expliciet dat zij de risicoklasse van de interventie bepalen om daaropvolgend een 

passende PRI uit te voeren. 

Bij voorkeur voert men de PRI uit in een projectgroep, waarbij diverse stakeholders 

betrokken zijn. In een dergelijke projectgroep lijkt de klinisch fysicus vaak betrokken te 

zijn, en in een aantal gevallen de leiding op zich te nemen. Echter stellen de klinisch fysici 

die in het kader van deze verkenning gesproken zijn wel dat de verantwoordelijkheid voor 

het uitvoeren PRI bij de medisch specialist of het afdelingshoofd ligt. 

Bij de vervanging van een reeds aanwezig apparaat stellen sommige geïnterviewden het niet 

in alle gevallen nodig te vinden om een PRI uit te voeren of zijn zij van mening dat een 

eerder uitgevoerde PRI kan worden hergebruikt. 

“Als er een pakket van eisen is opgesteld kan dat hergebruikt worden, maar 

soms is het in mijn ogen niet noodzakelijk om een pakket van eisen op te 

stellen. Datzelfde geld voor een risico inventarisatie.” (Zorgmanager, 

draadloze pacemaker) 

Bij de introductie van de 3D mammograaf is in alle ziekenhuizen waar deze casus is 

onderzocht een PRI uitgevoerd. Geïnterviewden zeggen hierover dat de risico’s bij het 

gebruik van het apparaat in sterke mate vergelijkbaar zijn met de risico’s bij het gebruik 

van de vorige mammograaf. Toch heeft men wel een additioneel risico geïdentificeerd. 

Wanneer uitsluitend wordt gekeken naar een, uit de 3D opname samengesteld, 2D beeld 

zouden microcalcificaties minder goed zichtbaar zijn. Medisch specialisten die deze beelden 

analyseren voor het diagnosticeren van afwijkingen in de borst zijn daaropvolgend 

gewaarschuwd en geïnstrueerd om gebruik te maken van de originele 3D opname. 

Op het moment van introductie van de Da Vinci robot is in beide ziekenhuizen een risico 

inventarisatie gemaakt. Wanneer nefrectomie tot de initiële indicaties behoorde is deze 

meegenomen in de risico inventarisatie. Wanneer nefrectomie toegevoegd werd als nieuwe 

indicatie op de Da Vinci robot is onduidelijk of bij de introductie van deze indicatie expliciet 

risico’s zijn geïnventariseerd. 

In het geval van de draadloze pacemaker is geen officiële PRI uitgevoerd. In één van de 

ziekenhuizen blijken wel degelijk risico’s rondom de interventie te zijn geïnventariseerd, 
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maar heeft dit niet het stempel ‘PRI’ gekregen. In de betreffende organisatie is hier destijds 

bewust voor gekozen, omdat in andere ziekenhuizen, waar men navraag gedaan had, ook 

geen PRI is uitgevoerd voor de draadloze pacemaker. 

 

3.3.4 Implementatiecondities 

De leidraad NIKP beschrijft verschillende condities waar idealiter aan voldaan wordt tijdens 

de implementatie van een nieuwe interventie. Deze condities kunnen worden gewaarborgd 

door het opstellen van een introductieplan, waarin onder andere scholing en het informeren 

van relevante partijen genoemd worden.  

Survey 

In de survey is gevraagd aan de respondenten of er een introductieplan wordt ontwikkeld 

met een protocol voor training van de zorgprofessionals (stap 5A van de leidraad NIKP). De 

meerderheid van alle beroepsgroepen geeft aan dat dit altijd of in de meeste gevallen 

gebeurt (73%-85%). Van de medisch specialisten en klinisch fysici geeft respectievelijk 9% en 

3% aan dat dit niet gebeurt op hun afdeling of in hun organisatie (Figuur 37). 

Daarnaast is gevraagd of relevante partijen worden geïnformeerd (stap 5C van de leidraad 

NIKP), gespecificeerd als de medische staf (Figuur 38) en de raad van bestuur (Figuur 39). 

Van de medisch specialisten, de inkopers en de respondenten in de categorie “overige 

beroepsgroepen” geeft een ruime meerderheid aan dat het informeren van de medische staf 

altijd of in de meeste gevallen gebeurt (67%-79%). Bij de klinisch fysici geeft de helft aan 

dat dit altijd of in de meeste gevallen gebeurt, en zegt 40% dat dit “af en toe” gebeurt. Of 

de raad van bestuur ook wordt geïnformeerd weten veel respondenten niet (23%-47%). 

Volgens 30%-45% van de respondenten wordt de raad van bestuur altijd of in de meeste 

gevallen geïnformeerd. 

Of het introductieplan voor de nieuwe interventie met de betreffende wetenschappelijke 

vereniging wordt afgestemd (Figuur 40) is voor de meerderheid van de klinisch fysici, 

inkopers en de respondenten in de categorie “overige beroepsgroepen” onbekend (53%-95%). 

Van de medisch specialisten en klinisch fysici geeft respectievelijk 49% en 13% aan dat daltijd 

of in meeste gevallen afstemming plaatsvindt met de wetenschappelijke vereniging, en dat 

dit in 35% en 30% van de gevallen niet gebeurd.  
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Figuur 37 Ontwikkelen introductieplan met een protocol voor training 
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Figuur 38 Informeren medische staf (incl. de klinisch fysici, wanneer relevant)   
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Figuur 39 Informeren raad van bestuur over de implementatie van een nieuwe interventie 
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Figuur 40 Afstemmen introductieplan met de wetenschappelijke vereniging 

 

Interviews 
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“Scholing zien wij als een belangrijk onderdeel om risico’s in te perken. Dat 

hebben wij wel heel strikt opgepakt.” (Klinisch fysicus, Da Vinci robot) 

Meerdere geïnterviewden geven aan dat de benodigde scholing bepaald wordt aan de hand 

van de uitkomsten van de risicoanalyse. Scholing wordt gezien en gebruikt als een manier 

om risico’s in te perken en gevaarlijke situaties te voorkomen. Over het algemeen wordt 

scholing daarom tijdens de PRI gepland en meegenomen in de onderhandelingen van inkoop 

met de leverancier. Hierbij wordt ook expliciet gelet op herhaaltrainingen. De invulling van 

de training hangt af van de interventie, iets wat eveneens naar voren komt uit de 

risicoanalyse.  

“Tijdens het uitvoeren van de PRI wordt duidelijk wat je precies aan scholing 

moet doen. Welke onderdelen moet het scholingsprogramma bevatten, aan 

welke aspecten moet je aandacht schenken?” (Klinisch fysicus, Da Vinci robot) 

In alle drie de casussen is de fabrikant als een belangrijke speler bij de scholing genoemd. 

Over het algemeen geldt dat de industrie trainingen verzorgt aan medisch specialisten, en 

in mindere mate aan ondersteunend personeel zoals verpleegkundigen en laboranten. Vaak 

geldt dat getraind personeel de opgedane kennis en kunde overdragen aan nog ongetraind 

personeel. Het verschilt tussen ziekenhuizen welke eisen gesteld worden aan het aantal door 

de fabrikant getrainde gebruikers. In alle ziekenhuizen geldt dat zonder training geen 

gebruik mag worden gemaakt van de interventie, iets waar zowel het ziekenhuis als de 

fabrikant op toeziet.  

“De fabrikant heeft een heel pakket van eisen waar jij als ziekenhuis aan moet 

voldoen voordat je de technologie mag kopen. Je moet een minimaal aantal 

trainingen gevolgd hebben; het mag maximaal drie maanden geleden zijn. 

Zowel de arts, twee operators en een technicus moeten getraind zijn.” 

(Medisch specialist, draadloze pacemaker) 

 

Casus-specifiek zijn er een aantal verschillen te onderscheiden. Bij de draadloze pacemaker 

heeft er geen fysieke training plaatsgevonden, maar heeft de firma een demonstratie gedaan 

en uitleg gegeven wat betreft de te gebruiken materialen. Specifieke scholing van de 

verpleegkundigen werd niet nodig geacht, omdat zij bekend zijn met de wijze waarop de 

draadloze pacemaker wordt ingebracht. Tijdens de eerste ingrepen is iemand vanuit de firma 
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aanwezig in de OK. Bij één van de ziekenhuizen wordt de draadloze pacemaker dermate 

weinig ingezet, dat de firma tot nu toe bij elk gebruik aanwezig is geweest.   

“Een medewerker van de firma heeft ons een korte uitleg gegeven. We hebben 

een filmpje gekeken hoe het gaat, en daarna heeft ze de procedure uitgelegd. 

Diezelfde dag, of de dag erna, hebben we de eerste procedure gedaan.” 

(Verpleegkundige, draadloze pacemaker) 

Bij de 3D mammografie is er verschil tussen de ziekenhuizen in hoe de artsen zijn getraind. 

Dit gebeurde ofwel met een training waarna meteen overgegaan werd op 3D mammografie, 

ofwel werd enige tijd 2D en 3D mammografie naast elkaar gebruikt om zo een eventuele 

leercurve weg te vangen. In beide gevallen is hier een bewuste afweging in gemaakt. Naast 

de medisch specialisten werden ook de laboranten getraind. Hierbij werd de kanttekening 

gemaakt dat het principe van een foto maken niet veranderde bij de overgang van 2D naar 

3D mammografie. De interpretatie van de foto’s door de radioloog is echter wel anders.  

“Daar moeten ze echt goed in getraind worden.  Dat gebeurt door de 

leverancier. Zij hebben een dataset van ik weet niet hoeveel plaatjes. De 

radiologen gaan de hele dag die plaatjes doornemen, met iemand ernaast.” 

(Afdelingshoofd, 3D mammografie) 

De casus van de Da Vinci robot voor nefrectomie geeft verschillende scenario’s wat betreft 

scholing. Bij een indicatie-uitbreiding is er de mogelijkheid dat de uitbreiding binnen een 

specialisme plaatsvindt dat al gebruik maakt van de Da Vinci robot, en dus ook al getraind 

is in het algemeen gebruik van deze robot. De andere mogelijkheid is dat de indicatie-

uitbreiding een nieuw specialisme omvat. Wat betreft scholing is het duidelijk geworden uit 

de interviews dat ongetrainde medisch specialisten geen gebruik van de Da Vinci robot 

kunnen en mogen maken. In het geval van indicatie uitbreiding zal er dan ook altijd scholing 

plaatsvinden. Hoe de scholing wordt vormgegeven in het geval van een specialisme dat reeds 

van de robot gebruik maakt, zoals urologie bij de uitbreiding naar nefrectomie, hebben 

geïnterviewden niet kunnen duiden. Wel stelde een uroloog het volgende:  

“Het zou heel onethisch zijn als ik vandaag zou besluiten om morgen met 

behulp van de robot een nefrectomie te doen zonder iemand erbij. Ik moet dat 

altijd zodanig regelen dat collega's die het al vaker hebben gedaan mij 

begeleiden bij het doen van zo'n ingreep. Daar wordt echt wel op toegezien. Ik 

denk dat als de raad van bestuur erachter komt dat je ongetraind de robot 
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gebruikt er sprake is van een calamiteit, dan kun je je spullen pakken.” 

(Medisch specialist, Da Vinci robot) 

Afhankelijk van het type interventie wordt de raad van bestuur op de hoogte gesteld via de 

investeringscommissie. Dit is afhankelijk van de grootte van de investering die nodig is voor 

de interventie. Hierbij kwam tijdens de casus van de draadloze pacemaker naar voren dat 

deze interventie uit het afdelingsbudget wordt gefinancierd, waardoor de raad van bestuur 

niet betrokken is. Dit geldt niet voor de 3D mammograaf, een apparaat waarvoor de 

investeringscommissie is ingeschakeld. Hiermee is deze aanschaf een duidelijk traject 

ingegaan, wat is vastgelegd door interne protocollen. In het geval van de aanschaf van de 

Da Vinci robot is de raad van bestuur altijd betrokken, maar of dit ook geldt voor een 

indicatie-uitbreiding met de robot is niet duidelijk geworden uit de interviews, onder andere 

door de mate van verloop binnen de gesproken raden van bestuur.  

“Als de investeringscommissie akkoord heeft gegeven, gaat het naar de raad 

van bestuur en die geeft formeel akkoord. In 99% van de gevallen neemt de 

raad van bestuur het besluit over van de investeringscommissie. Alleen als het 

over hele hoge bedragen, miljoenen, dan wil de raad van bestuur daarnaast 

nog een toetsing door de raad van toezicht.” (Klinisch fysicus, 3D 

mammografie) 

Het ondersteunend personeel blijkt niet altijd vroegtijdig betrokken bij of geïnformeerd over 

de nieuwe interventie. Dit wordt gezien als een uitdaging, omdat juist ondersteunend 

personeel de praktijk goed kent en praktische inzichten in kan brengen tijdens het 

aanschaftraject.  

“In principe weet de arts en vaak ook een technicus en iemand van de industrie 

precies hoe en wat. Wij worden vaak pas later in het proces betrokken.” 

(Verpleegkundige, draadloze pacemaker) 

“Ik denk dat verpleegkundigen heel goed weten waar ze dagelijks tegenaan 

lopen. Maar ook waar de patiënten dagelijks tegenaan lopen.” (Kwaliteit en 

veiligheid, Da Vinci robot) 

Aanvullend op bovenstaande implementatie condities hebben geïnterviewden in een aantal 

ziekenhuizen de aanleidingen voor een verantwoorde en soepele introductie van interventies 

in hun organisatie gedeeld.  
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Geïnterviewden uit diverse ziekenhuizen geven aan dat zij een grote meerwaarde ervaren 

van het aanstellen van een projectleider en/of procesbewaker met ervaring in het uitvoeren 

van implementatietrajecten, zoals bijvoorbeeld een klinisch fysicus, een inkoper, een 

medewerker kwaliteit en veiligheid, of een externe projectleider. Medisch specialisten 

doorlopen een implementatietraject namelijk slechts een beperkt aantal keren in hun 

carrière, waar eerder genoemde stakeholders meer frequent betrokken zijn bij dergelijke 

trajecten. 

Eén van de ziekenhuizen beschikt over een gestandaardiseerd digitaal systeem dat wordt 

gebruikt om aanschaf- en implementatietrajecten te begeleiden. Hierdoor is duidelijk welke 

partij op welk moment aan zet is en wie welke verantwoordelijkheden heeft, en is men in 

staat om het overzicht te bewaren over het gehele traject. 

Tot slot komt uit gesprekken in meerdere ziekenhuizen naar voren dat de cultuur binnen een 

organisatie belangrijk wordt gevonden voor het verantwoord implementeren van 

interventies. Zo ziet men dat wanneer de protocollen in alle lagen van de organisatie worden 

gedragen, collega’s elkaar stimuleren tot het volgen van deze protocollen en elkaar op hun 

verantwoordelijkheden wijzen, en, waar nodig, de raad van bestuur consequenties verbindt 

aan onverantwoord implementeren van interventies. 

 

3.3.5 Monitoring van nieuwe interventies 

Survey 

In de leidraad NIKP wordt gewezen op het ontwikkelen van een raamwerk voor 

dataregistratie en monitoring. We hebben gevraagd aan respondenten van de survey of er in 

hun organisatie of op hun afdeling een introductieplan wordt ontwikkeld voor nieuwe 

interventies met daarin een raamwerk voor dataregistratie en monitoring (stap 5B van de 

leidraad). Van de medisch specialisten, de “overige beroepsgroepen” en de klinisch fysici 

geeft respectieveijk 50, 40 en 26% aan dat dit altijd of in de meeste gevallen wordt gedaan. 

Van de inkopers weet de meerderheid niet of dit wordt gedaan (Figuur 41). 
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Figuur 41 Ontwikkeling introductieplan ontwikkeld met een raamwerk voor 

dataregistratie en monitoring 
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Interviews 

Wat betreft monitoring en dataregistratie kwam uit de interviews naar voren dat data die 

verzameld wordt automatisch opgeslagen wordt op de apparatuur of in het elektronisch 

patiëntendossier, of in het geval van de draadloze pacemaker dat de data in het kader van 

de Nederlandse Hartregistratie verzameld wordt.  

“De computer zit vol met data. Bloedverlies, OK-tijd, complicaties. Er wordt 

zelfs beeldmateriaal verzameld van de meeste, zo niet alle ingrepen. Laten we 

zeggen; wil je analyseren, dan kan dat.” (Medisch specialist, Da Vinci robot) 

“Als je laparoscopie versus de robot wil vergelijken, dan kun je de data uit de 

computer halen. Maar dat moet wel worden kortgesloten in verband met 

privacywetgeving. Dus dat is allemaal niet zo één, twee, drie geregeld. Maar 

de data is er.” (Medisch specialist, Da Vinci robot) 

Het gebruik van de data is beperkt. Hier werd door verschillende geïnterviewden naar 

verwezen als een verbeterpunt, maar ook iets waar op dit moment geen geld en mankracht 

voor is. In de gevallen dat data wel verzameld en gebruikt worden, is dat veelal in het kader 

van onderzoek of in enkele gevallen uit persoonlijke interesse van de medisch specialist.  

“Je hebt iemand nodig die actief de data oppakt. We stemmen niet van 

tevoren of en hoe we gaan  evalueren of het goed is? Dat doen we niet.” 

(Klinisch fysicus, 3D mammografie) 

“Het verzamelen en monitoren van data kost geld, dat is een probleem. Zelf 

zijn we een enorm groot voorstander van het zien van de resultaten. Maar ja, 

dan moet je natuurlijk wel iemand hebben die dat allemaal verwerkt, en dat is 

helaas nog te duur.” (Medisch specialist, Da Vinci robot) 

 

3.3.6 Evaluatie van nieuwe interventies 

Survey 

Het antwoord op de vraag “Worden nieuwe interventies in uw organisatie/afdeling 

regelmatig geëvalueerd?” staat per beroepsgroep weergegeven in Figuur 42. De meerderheid 

van de medisch specialisten geeft aan dat dit altijd of in de meeste gevallen gebeurt (63%). 
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Bij de andere beroepsgroepen is dit percentage lager (24%-40%), maar is er ook een groter 

percentage respondenten dat het antwoord op de vraag niet weet (13%-45%). 

 

 

Figuur 42 Evaluatie van nieuwe interventies, per beroepsgroep 
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Aan iedere respondent die aangaf dat er niet altijd een evaluatie plaatsvindt, is gevraagd 

waarom zij denken dat dit niet altijd gebeurt. De resultaten staan per beroepsgroep 

weergegeven in Figuur 43. De antwoorden die het vaakst genoemd worden zijn dat er niet 

over nagedacht wordt of er een evaluatie plaats moet vinden, en dat er geen menskracht 

voor is om alle nieuwe interventies te evalueren. 

 

Figuur 43 Waarom vindt er niet altijd een evaluatie plaats van nieuwe interventies, per 

beroepsgroep 

Er is ook aan respondenten gevraagd wie er wat hen betreft verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van de evaluatie van een nieuwe interventie. Hierbij was het mogelijk om 

meerdere antwoorden aan te vinken. Het antwoord op deze vraag is per beroepsgroep 

weergegeven in Figuur 44. Medisch specialisten zien vooral hun eigen beroepsgroep als 

(mede)verantwoordelijke voor de evaluatie. Verder is het opvallend dat een grote 

meerderheid (86%) van de inkopers het hoofd van de medisch afdeling ziet als 

(mede)verantwoordelijke, terwijl dit bij de respondenten in de andere beroepsgroepen niet 

zo is. Inkopers zien ook de klinisch fysicus en de medisch technicus als 

(mede)verantwoordelijke.  
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Figuur 44 Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een evaluatie, per beroepsgroep 

 

Interviews 

De leidraad NIKP vraagt om periodieke evaluatie van de resultaten op gebied van veiligheid 

en effectiviteit. Tijdens de interviews is nagegaan hoe de verschillende ziekenhuizen nieuwe 

interventies evalueren. In het algemeen komt uit de interviews naar voren dat evaluatie een 

onderwerp is dat erg leeft onder de geïnterviewden, maar dat er niet altijd tijd en financiële 

middelen beschikbaar zijn om in de door de geïnterviewden gewenste mate aan evaluatie te 

voldoen.  

Uit een aantal gesprekken komt naar voren dat in enkele ziekenhuizen wel geëvalueerd 

wordt. In één ziekenhuis worden evaluatiemomenten tijdens het implementatietraject 

vastgelegd. 

“Evaluatie hebben we verplicht gesteld voor alle hoog risico toepassingen, dat 

bepalen we aan de hand van de CE-klasse van een device. Bij een hoog risico 

verplichten wij evaluatie” (Klinisch fysicus, 3D mammografie) 
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 “In het systeem zit een verplicht veld met de vraag “wanneer ga je 

evalueren?” Op de aangegeven datum volgt vanuit het systeem een herinnering 

aan de afdelingsmanager om te evalueren. Voor de evaluatie hebben we een 

vast format, waarin we ook terugkijken naar de verwachtingen die we hebben 

opgeschreven in de business case.” (Klinisch fysicus, 3D mammografie) 

In de overige ziekenhuizen wordt niet systematisch en periodiek geëvalueerd, maar wordt 

wel gelet op complicaties, gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, of wordt door de fabrikant 

geëvalueerd.  

“We doen een longitudinale doorsnede door alle procedures, op complicaties. 

We bedenken niet prospectief wat we gaan vastleggen. Maar het ligt wel voor 

de hand om te kijken naar extra risico’s, of de pacemaker goed blijft 

functioneren, en naar het overleven van de patiënten.” (Medisch specialist, 

draadloze pacemaker) 

Het punt van evaluatie werd bij een aantal ziekenhuizen genoemd als iets dat niet is 

overgenomen uit de leidraad NIKP, toen deze naast de interne protocollen werd gelegd. 

Daarnaast is evaluatie in het algemeen veel genoemd als verbeterpunt, omdat het vaak nog 

niet consequent en systematisch gebeurt.  

“We hebben er geen zicht of dit nu goed is en hoe vaak het wordt gebruikt. De 

radioloog weet het waarschijnlijk wel, maar het staat niet in het dossier.” 

(Klinisch fysicus, 3D mammografie) 

Specifiek voor de casus van de Da Vinci robot blijkt uit de interviews dat er geen bewuste 

evaluatie wordt uitgevoerd voor de uitbreiding van indicaties, maar dat er wel over 

gesproken wordt. 

“We gaan niet bewust een evaluatietraject in. Maar onbewust evalueren we 

wel. Na tien keer zeg je van “ik ben eigenlijk wel heel tevreden hoe het gaat, 

we gaan ermee door”. Dat heeft ermee te maken dat je het indicatiegebied 

verruimd van een bestaande operatietechniek, je introduceert niet echt een 

nieuw apparaat.” (Medisch specialist, Da Vinci robot) 

Ook blijkt dat bij de Da Vinci robot de fabrikant een rol speelt bij evaluatie. Het bedrijf 

houdt zich bezig met het gebruik van de robot en koppelt dat terug aan de gebruiker. De 
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fabrikant kijkt onder andere naar de efficiëntie van het gebruik en de bezetting van de 

robot, en koppelt terug wat verbeterpunten zijn en waar kosten bespaard kunnen worden.  

 

3.3.7 Geïdentificeerde meerwaarde en knelpunten 

Interviews 

De leidraad NIKP wordt over het algemeen ervaren als een praktisch document, dat de ideale 

werkwijze bij het introduceren van een nieuwe interventie duidelijk neerzet. 

Geïnterviewden die het document kennen zien het belang van het uitvoeren van de stappen 

zoals beschreven in de leidraad NIKP en zouden dit stappenplan in een ideale situatie graag 

volgen. Echter blijkt het uitvoeren in de praktijk lastig. Geïnterviewden ervaren de leidraad 

NIKP als een pittig traject, waarbij veel papierwerk komt kijken. Daarnaast is het één van 

vele richtlijnen waaraan men zich zou willen conformeren. Met name tijd en financiën 

vormen de beperkende factoren voor het volledig volgen van de leidraad NIKP en andere 

richtlijnen. 

“Toen ik het las dacht ik nou, als we het zo zouden doen, dat zou heel goed 

zijn. En tegelijkertijd dacht ik, ik moet nog zien dat een ziekenhuis dat voor 

elkaar gaat krijgen. Ik vind het best een pittig traject.” (Klinisch fysicus, 

draadloze pacemaker) 

De leidraad NIKP richt zich nadrukkelijk tot de medisch specialist en diens te vervullen rol 

bij de introductie van een nieuwe interventie. In sectie 3.2.3 Gebruik in de praktijk is reeds 

beschreven dat enkele geïnterviewden uit ondersteunende afdelingen, zoals Klinische Fysica 

en Inkoop, aangeven het als prettig te ervaren dat zij beschikking hebben over een document 

dat opgesteld is voor en door medisch specialisten, en dat duidelijk de 

verantwoordelijkheden van de medisch specialist beschrijft. De leidraad NIKP blijkt echter 

niet inhoudelijk bekend te zijn onder de medisch specialisten die gesproken zijn in het kader 

van deze verkenning. 
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3.4 MDR/IVDR 

Vanaf mei 2021 zal de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro 

diagnostiek (IVDR) van kracht gaan. Deze nieuwe regels hebben gevolgen voor 

zorginstellingen en zorgverleners. Zo kan het zijn dat een technologie na invoering van de 

nieuwe wetgeving in een andere risicoklasse valt, waardoor de technologie moet voldoen 

aan andere veiligheids- en kwaliteitseisen. Dit heeft gevolgen voor de implementatie, 

gebruik en opschaling van medische innovaties. Vandaar in het kader van dit onderzoek 

verkend is of respondenten bekend zijn met deze nieuwe regelgeving.   

3.4.1 Bekendheid 

Survey 

De bekendheid van de respondenten van de survey met de MDR/IVDR staat per beroepsgroep 

weergegeven in Figuur 45. De klinisch fysici en de inkopers zijn allemaal bekend met de 

MDR/IVDR. Van de medisch specialisten, de leden van de raad van bestuur en de overige 

beroepsgroepen is respectievelijk 42%, 72 en 75% bekend met de MDR. 

Interviews 

Uit de interviews blijkt dat ongeveer de helft van de geïnterviewden van de MDR/IVDR, die 

in mei 2021 in werking treedt, heeft gehoord. Van deze groep is een deel op de hoogte van 

de inhoud van de nieuwe wetgeving en zich bewust van de gevolgen die de wetgeving met 

zich mee brengt.  

Alle klinisch fysici en inkopers die in het kader van de verkenning zijn gesproken zijn goed 

bekend met de komst van de nieuwe MDR/IVDR. In een aantal gevallen ligt bij hen, al dan 

niet binnen een interne werkgroep, de taak tot het inventariseren van de consequenties van 

deze wetgeving voor het ziekenhuis waar zij werkzaam zijn.  

Een enkele medisch specialist is bekend met de nieuwe MDR/IVDR, maar geven aan niet 

altijd inhoudelijk op de hoogte te zijn.  

Alle leden van de raad van bestuur die in het kader van deze verkenning zijn gesproken zijn 

op de hoogte van de nieuwe MDR/IVDR. Zij geven hierbij aan dat de kennis over de inhoud 

van de MDR/IVDR elders in huis is belegd en dat zij waar nodig over het onderwerp worden 

geïnformeerd.  
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Figuur 45 Bent u bekend met de MDR/IVDR die in mei 2020 van kracht gaan? 
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3.4.2 Uitdagingen voor de praktijk 

Survey 

In hoeverre respondenten denken dat hun organisatie voorbereid is op de MDR/IVDR staat 

weergegeven in Figuur 46. Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die aangeven de 

MDR/IVDR te kennen. Van de leden van de raad van bestuur zegt 95% dat de organisatie 

volledig of gedeeltelijk voorbereid is. Ook voor klinisch fysici en inkopers geldt dit voor een 

ruime meerderheid (70%-75%). Van de medisch specialisten denkt 35% dat de organisatie 

volledig of gedeeltelijk voorbereid is, terwijl 24% aangeeft dat ze van mening zijn dat een 

deel van de nieuwe regels niet is uit te voeren. Van de medisch specialisten weet 41% niet 

in hoeverre de organisatie voorbereid is. 

Ook is respondenten gevraagd in hoeverre ze op de hoogte zijn dat vanaf 2022 (met een 

transitieperiode tot 2025) ook bestaande medische hulpmiddelen moeten voldoen aan de 

MDR/IVDR (Figuur 47). Van de klinisch fysici en inkopers is vrijwel iedereen hiervan op de 

hoogte, en daarnaast geeft een ruime meerderheid van hen hier ook over te hebben 

nagedacht (70%-73%). Van de leden van de raad van bestuur en de medisch specialisten is 

respectievelijk 14 en 35% niet op de hoogte. 
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Figuur 46 Denkt u dat uw organisatie/afdeling voldoende is voorbereid op de nieuwe 

MDR/IVDR? 
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Figuur 47 Bent u ervan op de hoogte dat vanaf 2022 (met een transitieperiode tot 2025) 

ook de bestaande medische hulpmiddelen moeten voldoen aan de nieuwe MDR/IVDR? 
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Interviews 

In het kader van de nieuwe MDR/IVDR zullen ziekenhuizen te maken krijgen met een aantal 

uitdagingen. In alle ziekenhuizen die zijn meegenomen in deze verkenning, of bij de 

overkoepelende verenigingen (bijvoorbeeld de Nederlandse Federatie van Universitair 

Medische Centra en Santeon), is aandacht voor de uitdagingen die men verwacht tegen te 

komen bij deze nieuwe wetgeving. 

Geïnterviewden die kennis hebben van de MDR/IVDR geven aan zich met name zorgen te 

maken over de beschikbaarheid van producten, met het oog op het mogelijk verdwijnen van 

producten waarvan producenten niet zullen aantonen dat deze voldoen aan de nieuwe 

veiligheidseisen. In veel gevallen geven de geïnterviewden aan dat er binnen de organisatie 

gewerkt wordt aan het inventariseren van producten waarbij dit een gevaar zou kunnen zijn 

en dat dit een bekend onderwerp is, omdat men zich hier, in het kader van Brexit, al eerder 

mee bezig heeft gehouden. Wel merken geïnterviewden hierbij op dat de benodigde 

informatie, over de toekomstige beschikbaarheid van producten, vaak niet voor handen is 

en dat het daarom als moeilijk wordt ervaren om te bepalen op welke manier men zich 

hierop voor kan bereiden.  

“Dat producenten producten uit de markt gaan nemen, omdat het te duur 

wordt om te certificeren. Daar maken we ons wel een beetje zorgen om, dat 

we leveringsproblematiek kunnen krijgen.” (Inkoper, 3D mammografie) 

“Soms weet je al, oké hier kan een risico ontstaan op het moment dat er geen 

substituut in de markt is. Maar in heel veel situaties hebben wij die informatie 

niet. Als ziekenhuis niet, maar eigenlijk als alle ziekenhuizen in Nederland 

niet. En dat maakt het voor de MDR ontzettend moeilijk om vervolgacties te 

gaan bepalen.” (Inkoper, Da Vinci robot) 

Daarnaast verwachten enkele geïnterviewden een additionele administratieve last te zullen 

ondervinden van de MDR/IVDR. Deze huidige administratieve last wordt, met name door 

medisch specialisten, reeds als hoog en storend ervaren. Geïnterviewden in ondersteunende 

functies, zoals een klinisch fysicus of inkoper, zijn van mening dat deze administratieve 

lasten bij voorkeur niet gedragen moeten worden door de medisch specialist. 

 “Ze zeggen wel dat onze administratieve last alleen maar minder moet 

worden, maar elk jaar komt er meer bij.” (Afdelingshoofd, Da Vinci robot) 
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In ziekenhuizen met een instrumentenmakerij zien enkele geïnterviewden aanvullend een 

uitdaging in het op orde brengen van het kwaliteitssysteem. 

 “We maken ook dingen zelf bij de instrumentenmakerij. Dit moet nu ook aan 

strenge regels gaan voldoen, maar daar we zijn al bezig met een 

kwaliteitssysteem en het binnenhalen van de ISO certificering ” (Klinisch 

fysicus, draadloze pacemaker) 

Er worden naast uitdagingen ook kansen gezien voor ontwikkelingen in het vakgebied als 

gevolg van de MDR/IVDR, met name met betrekking tot de nieuwe European Databank on 

Medical Devices (EUDAMED). Zo merkt een afdelingshoofd op dat het gestructureerd 

verzamelen van data ten goede kan komen aan de ontwikkeling van nieuwe apparatuur. 

“Er ligt een enorme kans voor ziekenhuizen om op een gestructureerde manier 

data te verzamelen. Dit komt ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van 

dit soort devices. Dus ik vind die nieuwe wetgeving heel goed.” 

(Afdelingshoofd, draadloze pacemaker) 
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3.5 Werkconferentie 

Op 30 januari 2020 heeft in het kader van dit verkennende onderzoek een werkconferentie 

plaatsgevonden. In de centrale discussie, voorafgaand aan de groepsdiscussie in twee 

groepen, werd duidelijk dat de normatieve voorkeuren van de diverse belanghebbenden niet 

eenduidig waren, waardoor het eventuele probleem (‘beperkte bekendheid met de leidraad 

NIKP’) en de mogelijke oplossingen niet door iedereen in dezelfde mate gedragen werden. 

Ook over de empirische realiteit was geen consensus tussen de deelnemers. Zo vond een 

aantal deelnemers dat de bekendheid met de leidraad NIKP boven verwachting hoog was, 

terwijl anderen juist nog meer bekendheid verwacht en/of gehoopt hadden. Tevens werd 

benoemd dat de huidige versies van de leidraden en het convenant op onderdelen gedateerd 

zijn, en daardoor niet in alle gevallen meer passend zijn in de huidige praktijk. Het is dus 

mogelijk dat indien de leidraad NIKP niet wordt gevolg of hiervan wordt afweken, dit goed 

is onderbouwd.     

De aanwezigen gaven aan de resultaten van deze verkenning graag te willen gebruiken als 

een nieuw ijkpunt, dat wil zeggen dat men van elkaar wil leren op basis van de resultaten, 

rekening houdend met de huidige sociale context van minder regeldruk en het in werking 

treden van de nieuwe MDR/IVDR. Men zou graag meer tijd nemen voor de verdere 

uitwisseling van standpunten en argumenten, wat zal moeten leiden tot een leerproces, 

consensusvorming, en inzicht in de benodigde sociale context om nieuwe interventies beter 

te implementeren. 

In de twee kleinere groepsdiscussies, die qua bespreekpunten deels overlap vertoonden, 

maar deels ook ieder een eigen discussie kende, kwam naar voren dat het lastig is om precies 

te definiëren wat onder de term ‘nieuwe interventie’ valt. Men denkt dat dit een lastig 

onderwerp zal blijven, maar men acht het wel wenselijk om concrete voorbeelden met 

elkaar te bespreken om te bepalen wat er als nieuwe interventies gezien kan worden. Een 

voorbeeld dat niet door iedereen als een nieuwe interventie gezien wordt, maar wel onder 

de nieuwe MDR/IVDR gaat vallen, is bijvoorbeeld medische software.  

De aanwezigen zijn het er verder over eens dat het belangrijk is dat men nadenkt over en 

bezig is met mogelijke risico’s. Die manier van denken alsmede het tijdig nadenken over het 

implementeren en evalueren van nieuwe interventies zou ook beter ingebed moeten worden 

in de opleiding van toekomstige artsen. 
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De aanwezigen vinden dat we ervoor moeten waken dat de discussies over patiëntveiligheid 

en doelmatigheid niet te veel door elkaar heen gaan lopen. Veilig implementeren van een 

nieuwe interventie is een voorwaarde om daarna de doelmatigheid te kunnen gaan 

bestuderen. De Federatie Medisch Specialisten heeft als doel om de best passende zorg voor 

de patiënt te leveren, dat is immers de kern van het vak van de medisch specialist. Klinisch 

evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg en diagnostiek levert de 

informatie die nodig is om in de spreekkamer samen met de patiënt passende keuzes te 

kunnen maken. De implementatie van de uitkomsten van zorgevaluatie helpt bovendien de 

zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.10 De Federatie Medisch 

Specialisten vindt dan ook dat zorgevaluatie een vast onderdeel moet zijn van medisch-

specialistische zorg.  

De meeste aanwezigen vinden dat de evaluatie van nieuwe interventies eerder ingezet kan 

en moet worden. Daarbij acht men het van belang dat we van tevoren goed nadenken over 

wat we wel en wat we niet gaan evalueren, en hoe we dat gaan doen. Deze evaluatie moet 

bij voorkeur multidisciplinair ingestoken worden, waarbij nagedacht moet worden wie er 

betrokken moeten worden en of de evaluatie niet ook meteen multicenter uitgevoerd kan 

worden. Het borgen van deze aanpak gaat echter zeker niet vanzelf, dus daar zouden de 

diverse partijen het in vervolggesprekken over kunnen en moeten hebben.  

Het proces van implementatie en evaluatie van nieuwe interventies is ook afhankelijk van 

het type interventie. Het betrekken van een klinisch fysicus lijkt in bijna alle gevallen 

wenselijk, maar deze kan niet de deskundigheid van de medisch specialist overnemen. 

Tijdens de conferentie werd duidelijk dat ze die verantwoordelijkheid ook niet op zich willen 

nemen. Er wordt voorgesteld om een aantal ‘best practices’ met elkaar te delen om zo van 

elkaar te leren. Een voorbeeld dat genoemd wordt is het kernteam bij het Reinier de Graaf 

ziekenhuis, welke door de raad van bestuur aangesteld is en die de opdracht heeft om 

innovaties te begeleiden. Ook de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd geeft aan dat 

de ervaring leert dat een kleine projectgroep onder leiding van de raad van bestuur, waarbij 

een goede gelaagdheid bestaat, vaak goed werkt. 

Of er een integraal document zou moeten komen, of dat de leidraad NIKP, het Convenant 

Medische Technologie en andere protocollen naast elkaar kunnen blijven voortbestaan, werd 

                                            

10 https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/zorgevaluatie. 



87 

 

niet door iedereen als een zinnige discussie gezien. Een aantal aanwezigen gaf aan dat de 

focus dan dreigt te verschuiven naar de vorm, terwijl men vindt dat we eerst de inhoud goed 

met elkaar moeten bespreken. Anderzijds geven de aanwezigen ook aan dat er zeker 

gekeken moet worden naar de bestaande documenten en welke aanpassingen daarin nodig 

zijn, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe MDR/IVDR maar ook om dubbele zaken te 

voorkomen, zoals mogelijk het geval is tussen de leidraad NIKP en de leidraad VMS onderhoud 

en beheer en de leidraad VMS aanschaf en gebruik.  
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4 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste indrukken op basis van het verkennende onderzoek 

naar het gebruik van de leidraad NIKP in de zorgpraktijk beschreven. De resultaten van 

survey en de semigestructureerde interviews liggen in elkaars verlengde en vertonen 

overeenkomsten in de resultaten. Er lijkt bekendheid te zijn met de inhoud van de leidraad 

NIKP binnen ziekenhuizen, maar de mate van bekendheid verschilt tussen beroepsgroepen. 

Hoe in de zorgpraktijk precies invulling aan de verschillende stappen van leidraad NIKP wordt 

gegeven is ook divers. De meeste stappen van de leidraad lijken te worden gedekt door de 

interne protocollen, met uitzondering van de evaluatie van de nieuwe interventie. Voorop 

staat dat men nieuwe interventies veilig wil implementeren: risico’s moeten zoveel mogelijk 

worden beperkt. Om dit te waarborgen volgt men interne protocollen, bij opstelling vaak 

geverifieerd met de leidraad NIKP, en wordt in veel gevallen een klinisch fysicus betrokken 

bij de implementatie. Deze bevindingen werden herkend en gesteund door de 

vertegenwoordigers aanwezig op de werkconferentie. Deze gaven tevens aan dat het niet 

volgen van de leidraad NIKP in een aantal gevallen goed onderbouwd kan worden, omdat de 

leidraad niet altijd past in de huidige praktijk en bepaalde onderdelen enigszins zijn 

gedateerd. Het lijkt opportuun om zowel het Convenant Medische Technologie als de 

leidraden, inclusief de leidraad NIKP, aan te passen, waarbij rekening gehouden dient te 

worden met de eisen van de nieuwe MDR/IVDR, om dubbele zaken te voorkomen, zoals 

mogelijk het geval is tussen de leidraad NIKP en de leidraad VMS onderhoud en beheer, en 

de leidraad VMS aanschaf en gebruik. 

 

4.1 Implementatieproces van de drie casussen 

De interviews hebben laten zien dat afhankelijk van het type nieuwe medische interventie 

er een ander implementatieproces wordt gevolgd. Dit is niet noodzakelijkerwijs afhankelijk 

van de risicoclassificatie van de medische interventie. Alle drie de onderzochte casussen 

betroffen een klasse III product, maar ook dan zijn er verschillen in het implementatieproces 

waarneembaar.  

De aanschaf van een implantaat, in dit geval de draadloze pacemaker, en de daarbij 

behorende voorzorgsmaatregelen zijn op afdelingsniveau afgestemd. Hierbij werden enkele 

stappen van de leidraad NIKP gevolgd, zoals training en scholing, risicoanalyse en het 
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verzamelen van data, zonder dat dit expliciet werd gekoppeld aan het gebruik van de 

leidraad NIKP. Het verzamelen van data gebeurt in het kader van de Nederlandse Hart 

Registratie, een service gerichte kwaliteits- en registratie-organisatie waar een kwalitatief 

hoogwaardige en volledige registratie van alle hartinterventies en hartoperaties in 

Nederland plaatsvindt (www.https://nederlandsehartregistratie.nl/). In beide ziekenhuizen 

speelden strategische overwegingen bij de implementatie van de draadloze pacemaker een 

rol. Gezien de interesse van patiënten in de draadloze pacemaker wilde men voorkomen dat 

patiënten zouden overstappen naar een ander ziekenhuis, indien het betreffende ziekenhuis 

het hulpmiddel niet kon aanbieden. Daarnaast was voor één ziekenhuis de klinische 

meerwaarde van belang. Om hier inzicht in te krijgen is in dit ziekenhuis gewacht met 

implementatie totdat follow-up resultaten uit andere ziekenhuizen bekend waren. De 

klinisch fysicus, alsmede de raad van bestuur en de afdeling inkoop waren niet 

noodzakelijkerwijs actief betrokken bij het implementatieproces van de draadloze 

pacemaker. De verklaring die hiervoor werd gegeven is de geringe patiëntpopulatie en de 

mogelijkheid om budgettair de draadloze pacemaker te scharen onder medische 

hulpmiddelen die reeds intern op de afdeling werden gebruikt, zoals ‘reguliere’ pacemakers. 

Bij het implementatieproces van de 3D mammograaf zijn, in de drie ziekenhuizen die wij 

hebben benaderd voor interviews, diverse stakeholders betrokken, zoals medisch 

specialisten waaronder klinisch fysici, ondersteunend personeel en de raad van bestuur. Om 

dit proces te structureren werd gebruik gemaakt van interne protocollen, die meestal waren 

vormgegeven door een klinisch fysicus. Deze interne protocollen zijn veelal gebaseerd op 

het Convenant Medische Technologie en geverifieerd met de leidraad NIKP. Deze verificatie 

heeft in de meeste gevallen niet heeft geleid tot aanpassingen van de interne protocollen, 

omdat zaken die relevant werden geacht al in de interne protocollen waren gedekt. Het 

inzicht dat binnen deze casus is opgedaan is dat gestructureerde en gereguleerde introductie 

door bijvoorbeeld het gebruik van processoftware als iTask helpt om het 

implementatieproces te begeleiden. Het biedt de mogelijkheid om duidelijkheid te creëren 

wie waarvoor verantwoordelijk is op een bepaald moment en geeft helderheid over het soort 

informatie dat nodig / wenselijk is in een bepaalde fase van het implementatieproces.  

De Da Vinci robot is aangeschaft met de intentie dat deze ingezet kon worden voor meerdere 

indicaties, waaronder mogelijk ook nefrectomie. Uit de interviews kwam naar voren dat 

scholing van medisch specialisten noodzakelijk is voorafgaand aan gebruik van de robot. 

Intuitive Surgical Inc, de fabrikant van de Da Vinci robot, speelt hierin een belangrijke rol. 

Zij verplichten klanten een scholingspakket af te nemen, om zo voldoende training van 

https://nederlandsehartregistratie.nl/
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medisch specialisten bij het uitvoeren van minimaal invasieve chirurgie te waarborgen. 

Indien een ziekenhuis reeds in het bezit is van een Da Vinci robot en deze wil inzetten voor 

nieuwe indicaties zijn er twee mogelijke scenario’s. In het eerste scenario betreft het een 

nieuw medisch specialisme, bijvoorbeeld gynaecologen die naast urologen de robot willen 

inzetten voor minimaal invasieve chirurgie. In dergelijke gevallen wordt er een nieuwe 

risicoanalyse uitgevoerd en ligt er nadruk op training en scholing van het nieuwe specialisme. 

In het tweede scenario wil een reeds geschoold specialisme de Da Vinci robot inzetten voor 

een nieuwe indicatie, bijvoorbeeld urologen die naast prostatectomie ook nefrectomie 

willen uitvoeren. In een dergelijke situatie lijkt er meer vrijheid te bestaan. Ook hier is het 

wenselijk om risico’s ten aanzien van de nieuwe indicatie te analyseren, maar in de praktijk 

is het afhankelijk van de signalering van de medisch specialist of betreffende afdeling of dit 

ook daadwerkelijk gebeurt.  

 

4.2 Belemmerende en bevorderende factoren bij zorgvuldige implementatie 

van nieuwe interventies 

Op basis van de resultaten kunnen een aantal belemmerende en bevorderende factoren voor 

het implementatieproces worden geformuleerd. Het aanwezig zijn van een ervaren 

projectleider en/of procesbewaker lijkt een voorwaarde te zijn voor succesvolle 

implementatie van een nieuwe interventie. Deze projectleider kan medisch specialist zijn, 

bij voorkeur uit naar een klinisch fysicus, of een inkoper. Andere medisch specialisten 

doorlopen het proces van implementatie slechts een enkel aantal keren in hun loopbaan, 

terwijl een klinisch fysicus of inkoper vaker bij dergelijke processen worden betrokken en 

dus meer ervaring hebben.  

Indien interne protocollen en formats goed zijn ingeregeld kan ook dit bijdragen aan het 

soepel verlopen van het implementatieproject, bijvoorbeeld doordat ze zijn vormgegeven 

in een digitaal systeem waarin per stap duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en 

welke informatie op dat punt gewenst is. Zeker als de cultuur binnen het ziekenhuis 

stimuleert tot het volgen van de protocollen en er snel en eenvoudig communicatie mogelijk 

is tussen verschillende betrokkenen (raad van bestuur, klinisch fysici en inkopers) in het 

ziekenhuis. De uitdaging is om hen reeds in een vroeg stadium van implementatie te 

betrekken, het liefst al het bij de overweging om een nieuwe interventie te implementeren. 

Vaak is echter onduidelijk wie op welk moment geïnformeerd moet worden en of betrokken 
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moet zijn. Met als gevolg dat implementatieprocessen binnen een ziekenhuis of zelfs binnen 

een afdeling verschillend verlopen en er geen overzicht is van de nieuwe interventies die 

worden ingevoerd in een ziekenhuis.  

Het structureren van processen is dan ook gewenst, eveneens als het evalueren van de 

waarde van de interventie. Geïnterviewden herkennen de meerwaarde van evaluatie en 

willen dit graag, maar weten door gebrek aan tijd en ervaring niet altijd hoe hier invulling 

aan te geven. Bij voorkeur wordt al in een vroeg stadium, bij overweging van implementatie 

van een interventie, bepaalt hoe het evaluatieproces het beste kan worden vormgegeven. 

Tijdens de werkconferentie werd gesuggereerd om niet alleen binnen een ziekenhuis te 

evalueren, maar dit op grotere schaal toe te passen zodat er samenwerking tussen 

organisaties plaatsvindt. ‘Best practices’ kunnen vervolgens gedeeld worden om toe te 

werken naar een situatie die haalbaar en uitvoerbaar is voor de dagelijkse praktijk en 

daarmee de zorgpraktijk verder verbeterd. De wetenschappelijke verenigingen en reeds 

bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen hieraan bijdragen.  

 

4.3 Inzichten 

Uit dit verkennend onderzoek wordt duidelijk dat we te maken hebben met een lerende 

omgeving. Op diverse terreinen, waaronder bij de Federatie Medisch Specialisten, vinden er 

activiteiten plaats om het proces rondom implementatie van nieuwe interventies te 

optimaliseren. Het is belangrijk om de opgedane indrukken binnen dit onderzoek in dat kader 

te plaatsen en te zien als een eerste stap. Veel gaat er al goed, men is bekend met de 

leidraad NIKP, verricht handelingen om de risico’s bij de implementatie van interventies te 

reduceren, en zorgt voor training en scholing van personeel, maar er is nog ruimte voor 

verbetering. Daartoe zouden de volgende vragen in vervolgstappen verder kunnen worden 

geadresseerd: wanneer spreken we van een nieuwe interventie, in welke gevallen van een 

nieuwe interventie is het nodig om de volledige leidaard NIKP toe te passen en in welke 

gevallen is, gezien de beperkte risico’s, het volgen van alle stappen niet noodzakelijk, wie 

is waarvoor verantwoordelijk en op welke manier en hoe moet de waarde van nieuwe 

interventies worden geëvalueerd. Bij het beantwoorden van deze vragen moet een afweging 

gemaakt worden tussen wens en noodzaak. 

Medische innovaties hebben in de afgelopen jaren veel gebracht en bijgedragen aan het 

verbeteren van kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van leven van de patiënt. Het 



92 

 

indammen van een innovatieve omgeving is dan ook iets dat voorkomen moet worden. We 

moeten toewerken naar een proces dat haalbaar is in de huidige tijd van toegenomen 

regeldruk en het tekort aan zorgpersoneel, waarbij veiligheid voorop blijft staan, maar er 

ook ruimte is om verantwoord nieuwe mogelijkheden te verkennen.  

  



93 

 

Bijlage A - Survey leidraad NIKP 

Weergave van het script zoals dit geschreven is voor de online omgeving waarin de survey is 

gepresenteerd aan vertegenwoordigers van stakeholders die betrokken zijn bij de 

implementatie, gebruik en opschaling van medische innovaties. 

Intropagina 

Deze survey gaat over het proces van implementatie van nieuwe interventies in een 

ziekenhuis. De survey bevat vragen over de hoe de verschillende stappen van het 

implementatieproces uitgevoerd worden, en welk belang u hecht aan het uitvoeren van deze 

stappen voor nieuwe interventies. We schatten dat het invullen van de survey ongeveer 5-

10 minuten duurt. 

Ook als u niet betrokken bent geweest bij het implementeren van nieuwe interventies 

willen we u vragen om deze survey in te vullen. De survey eindigt dan automatisch na de 

eerste vier vragen. 

Pagina 1 

I1. Ik ben werkzaam als: 

• Medisch specialist, mijn specialisme is [open tekstveld] 

• Klinisch fysicus 

• Inkopers / medewerker van een inkoopafdeling 

• Lid van de raad van bestuur → vragenlijst gaat na vraag 5b bij vraag 13a verder 

• Anders, nl. [open tekstveld] 

I2. Ik ben (vooral) werkzaam in een: 

• Academisch ziekenhuis 

• Topklinisch ziekenhuis 

• Algemeen ziekenhuis 

• Zelfstandige behandelkliniek 

• Categoraal ziekenhuis 

• Anders, nl. [open tekstveld] 

• Niet van toepassing 



94 

 

Pagina 2 

Deze survey gaat over de implementatie van (nieuwe) medische interventies. Dit is een 

breed begrip. Hieronder verstaan wij: 

• Medische technologie (bijv. diagnostische en therapeutische apparatuur, 

implantaten) 

• Medische technieken (bijv. nieuwe chirurgische procedures) 

• Zorgprocessen (de wijze waarop zorg wordt georganiseerd en aangeboden) 

1. Wat verstaat u onder een “nieuwe” interventie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Interventies die nieuw zijn binnen uw instelling of afdeling 

• Nieuwe interventies voor Nederland 

• Experimentele zorg: interventies waarvoor nog niet (voldoende) bewijs is voor de 

meerwaarde (bijv. implementatie in onderzoeksverband) 

• Interventies die maar weinig verschillen van een al geïmplementeerde interventie 

(bijv. een nieuw implantaat dat erg lijkt op een al gebruikt implantaat of een nieuwe 

versie van een bestaand apparaat) 

• Uitbreiding van indicatie van een al gebruikte interventie naar een andere doelgroep 

• Verschuiving van zorg naar een andere beroepsgroep of verplaatsing van zorg van het 

ziekenhuis naar de huisarts 

• Anders, nl… 

2. Bent u betrokken geweest bij de implementatie van een nieuwe interventie binnen uw 

organisatie? 

• Ja, in de afgelopen vier jaar 

• Ja, maar alleen langer dan vier jaar geleden 

• Nee → survey eindigt direct 

Deze vraag verschijnt als er bij de vorige vraag “ja” is ingevuld 

3. Hoeveel ervaring heeft u met het implementatieproces van nieuwe interventies? 

• Veel ervaring 

• Behoorlijk wat ervaring 

• Een beetje ervaring 
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Pagina 3 

4. Bent u bekend met de inhoud van de volgende documenten? (vink aan, meerdere 

antwoorden mogelijk) 

• Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis van de NVZ 

en de NFU 

• Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk van de Federatie Medisch 

Specialisten 

• De Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van 

medische apparatuur 

• De Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en 

gebruik van medische apparatuur  

• Protocollen van uw eigen organisatie om interventies te implementeren 

• Geen van bovenstaande 

5a. Welke documenten zijn er gebruikt bij de implementatie van de nieuwe interventie(s) 

waar u in de afgelopen 4 jaar bij betrokken bent geweest? (vink aan, meerdere antwoorden 

mogelijk) 

• Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het ziekenhuis van de NVZ 

en de NFU 

• Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk van de Federatie 

• De Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van 

medische apparatuur 

• De Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en 

gebruik van medische apparatuur  

• Protocollen van uw eigen organisatie om interventies te implementeren 

• Ander(e) document(en), namelijk: [open tekstveld] 

• Hierbij zijn geen instrumenten gebruikt 

Als ze eigen protocollen hebben aangevinkt: 

U heeft aangevinkt dat er protocollen van uw eigen organisatie gebruikt worden bij de 

implementatie van nieuwe interventie(s).  
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5b. Zijn deze protocollen gebaseerd op een ander document? (vink aan, meerdere 

antwoorden mogelijk) 

• Ja, het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis 

• Ja, Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk 

• Ja, de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer 

van medische apparatuur 

• Ja, de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, 

ingebruikname en gebruik van medische apparatuur  

• Ja, anders nl… 

• Nee 

• Weet ik niet 

 

Pagina 4 

In de Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk van de Federatie worden 

verschillende stappen beschreven die uitgevoerd kunnen worden bij de implementatie van 

nieuwe interventies. 

6. Welke stappen die beschreven zijn in deze leidraad kent u? (vink aan wat van toepassing 

is) 

• Het bepalen van de innovatieklasse van een nieuwe interventie, om te overwegen 

deze lokaal (buiten onderzoeksverband) te introduceren  

• Het bepalen van de toegevoegde waarde van een nieuwe interventie 

• Het bepalen van de risicoklasse van een nieuwe interventie op het gebied van 

veiligheid, organisatie, budget impact en financiële risico’s 

• Het bepalen van de algemene risicoklasse van een nieuwe interventie 

(laag/middel/hoog) om af te wegen of er al dan niet een uitgebreide prospectieve 

risico-inventarisatie (PRI) doorlopen moet worden 

• Het ontwikkelen van een introductieplan voor een nieuwe interventie 

• Het evalueren van de zorguitkomsten van een nieuwe interventie 

• Geen van bovenstaande 
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Pagina 5 (leidraad stap 1) 

Beschikbare kennis over de nieuwe interventie 

Als er interesse is in het implementeren van een nieuwe interventie, kan de eerste stap zijn 

om te verkennen of er voldoende bekend is over de interventie om implementatie te 

overwegen. Vragen die gesteld kunnen worden zijn bijvoorbeeld:  

• Zijn er richtlijnen in binnen- of buitenland die de interventie bespreken (voor deze 

patiëntengroep)?  

• Is er kennis beschikbaar uit wetenschappelijke verenigingen?  

• Is de interventie al eerder in Nederland toegepast (voor deze patiëntengroep)?  

Hieruit kan blijken dat de innovatie al wordt toegepast in binnen- of buitenland, en men de 

implementatie kan voortzetten, of dat het een vorm is van “experimentele” zorg. 

Experimentele zorg zou alleen in onderzoekscontext en in overleg met de wetenschappelijke 

vereniging geïmplementeerd moeten worden. 

7a. Wordt in uw organisatie/afdeling op deze manier verkend of een nieuwe interventie 

mogelijk experimentele zorg is? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 

 

Pagina 6 (leidraad stap 2) 

Toegevoegde waarde 

Als volgende stap kan de toegevoegde waarde van een nieuwe interventie bepaald worden. 

Hiervoor kan worden gekeken naar wat de wetenschappelijke onderbouwing is voor de 

interventie. Belangrijkste vraag is: is de meerwaarde ten opzichte van bestaande zorg 

voldoende aangetoond? Men kan kijken naar patiëntveiligheid, klinische effectiviteit en 

doelmatigheid. 
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8a. Wordt in uw organisatie/afdeling bij de implementatie van een nieuwe interventie de 

wetenschappelijke onderbouwing voor patiëntveiligheid vastgesteld? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee, niet specifiek 

• Weet ik niet 

8b. Wordt in uw organisatie/afdeling bij de implementatie van een nieuwe interventie de 

wetenschappelijke onderbouwing voor klinische effectiviteit vastgesteld? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee, niet specifiek 

• Weet ik niet 

8c. Wordt in uw organisatie/afdeling bij de implementatie van een nieuwe interventie de 

wetenschappelijke onderbouwing voor doelmatigheid vastgesteld? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee, niet specifiek 

• Weet ik niet 
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Pagina 7 (leidraad stap 3-4) 

Bepalen van risico’s 

Het implementeren van een nieuwe interventie kan verschillende soorten risico’s met zich 

meebrengen. Mogelijke risico’s die verkend kunnen worden gaan over aspecten als: 

• Veiligheid (voor patiënten en zorgverleners, bijv. zijn betrokken zorgverleners 

voldoende opgeleid, kan continuïteit van zorg geborgd worden, is het duidelijk hoe 

men moet omgaan met complicaties?) 

• Organisatie (bijv. mogelijke imagoschade, veranderingen in hoeveelheid benodigd 

personeel) 

• Budget impact en financiële risico’s (is voorzien in de financiering, wat is het te 

verwachten volume, hoe kunnen tegenvallers worden gecompenseerd?) 

Deze algemene verkenning kan gebruikt worden om te beslissen of er een prospectieve 

risico-inventarisatie (PRI) uitgevoerd zou moeten worden, en hoe uitgebreid die PRI moet 

zijn. 

9a. Worden in uw organisatie/afdeling mogelijke veiligheidsrisico’s verkend bij de 

implementatie van nieuwe interventies? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 

9b. Worden in uw organisatie/afdeling mogelijke organisatierisico’s geïnventariseerd bij de 

implementatie van nieuwe interventies? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 



100 

 

9c. Worden in uw organisatie/afdeling de budget impact en mogelijke financiële risico’s 

geïnventariseerd bij de implementatie van nieuwe interventies? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 

Pagina 8 (leidraad stap 3-4) 

Prospectieve risico-inventarisatie (PRI) 

Waar nodig kan bij de implementatie van een nieuwe interventie een prospectieve risico-

inventarisatie (PRI) uitgevoerd worden. 

10a. Wordt er in uw organisatie/afdeling verkend of een PRI nodig is bij de implementatie 

van een nieuwe interventie? (indien er beleid is om bij bepaalde risicoklasses standaard een 

PRI uit te voeren kunt u dit ook zien als verkenning) 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 

10b. Wie is er verantwoordelijk voor het uitvoeren van een PRI binnen uw zorginstelling? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

• Medisch specialist 

• Hoofdbehandelaar 

• Hoofd van de medische afdeling 

• Klinisch fysicus 

• Medisch technicus 

• Raad van Bestuur 

• Anders, nl. [open tekstveld] 

• Weet ik niet 
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Pagina 9 (leidraad stap 5) 

Het ontwikkelen van een introductieplan 

Bij het implementeren van een nieuwe interventie kan een introductieplan ontwikkeld 

worden. Mogelijke onderdelen hiervan zijn: 

• Protocol voor training: Voorbereiden van het team dat met de interventie te maken 

krijgt door middel van kennisoverdracht en vaardigheidstraining. 

• Raamwerk voor dataregistratie en monitoring: Het vaststellen van welke data nodig 

zijn voor monitoring en evaluatie van de nieuwe interventie, en op welke wijze 

registratie van data plaats gaat vinden. 

Vervolgens kunnen organisatieonderdelen, waaronder de Raad van Bestuur, geïnformeerd 

worden over de nieuwe interventie. 

11a. Wordt in uw organisatie/afdeling een introductieplan ontwikkeld met een protocol voor 

training bij de implementatie van nieuwe interventies? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 

11b. Wordt in uw organisatie/afdeling een introductieplan ontwikkeld met een raamwerk 

voor dataregistratie en monitoring bij de implementatie van nieuwe interventies? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 
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11c. Wordt in uw organisatie/afdeling de medische staf (incl. de klinisch fysici, wanneer 

relevant) geïnformeerd over de implementatie van een nieuwe interventie? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 

11d. Wordt in uw organisatie/afdeling de Raad van Bestuur geïnformeerd over de 

implementatie van een nieuwe interventie? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 

 11e. Worden in uw organisatie/afdeling de patiënten voorgelicht over mogelijke 

complicaties die kunnen optreden bij een nieuwe interventie? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 

11f. Wordt in uw organisatie/afdeling het introductieplan van nieuwe interventie met de 

betreffende wetenschappelijke vereniging afgestemd? 

• Ja, altijd 

• In de meeste gevallen 

• Af en toe 

• Nee  

• Weet ik niet 
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Pagina 10 

Evalueren van de zorguitkomsten 

Voor een nieuwe interventie kan bekeken worden welke resultaten zijn geboekt op het 

gebied van veiligheid en effectiviteit, bijvoorbeeld na 6 en 12 maanden.  

12a. Worden nieuwe interventies in uw organisatie/afdeling regelmatig geëvalueerd? 

• Ja, allemaal 

• Ja, de meeste interventies 

• Ja, in sommige gevallen (bijv. alleen in onderzoekscontext) 

• Nee, dit gebeurt niet 

• Weet ik niet 

Als de respondent bij de vorige vraag soms/nooit aangeeft 

12b. Wat is, denkt u, de reden dat nieuwe interventies niet (altijd) geëvalueerd worden in 

uw organisatie/afdeling? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Er wordt niet over nagedacht of er een evaluatie plaats moet vinden 

• Evaluatie wordt niet zo belangrijk gevonden 

• Hier is geen geld voor 

• Hier is geen menskracht voor 

• De geschikte expertise is niet aanwezig 

• Anders, nl. [open tekstvak] 

Als het antwoord een vorm van “ja” was bij vraag 12a. 

12c. Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een evaluatie van een nieuwe 

interventie? (meerdere antwoorden mogelijk) 

• Medisch specialist 

• Hoofdbehandelaar 

• Hoofd van de medische afdeling 

• Klinisch fysicus 

• Medisch technicus 
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• Raad van Bestuur 

• Fabrikant 

• Anders, nl. [open tekstveld] 

• Weet ik niet 

Pagina 11 

Als laatste onderdeel van deze survey willen we graag weten hoe bekend u bent met de 

nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen die in mei 2020 van kracht gaat: 

de Medical Device Regulation (MDR) en de In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR).  

De MDR en IVDR zullen impact hebben op het gebruik van medische hulpmiddelen in 

ziekenhuizen, omdat er nieuwe vorderingen zijn vastgesteld voor het gebruik van medische 

hulpmiddelen. Deze vorderingen vervangen de oude regelgeving zoals de Medical Device 

Directive.  

Voor een overzicht wat er gaat veranderen met de nieuwe regelgeving zie de samenvatting 

van de IGJ. (link: https://www.igj.nl/documenten/brochures/2017/12/12/handreiking-

nieuwe-regelgeving-medische-hulpmiddelen-en-in-vitro-diagnostica) 

13a. Bent u bekend met de nieuwe MDR/IVDR die in mei 2020 van kracht gaan? 

• Ja, volledig bekend 

• Ja, gedeeltelijk bekend  

• Ja, maar alleen op grote lijnen 

• Nee, niet bekend → door naar volgende pagina 

13b. Denkt u dat uw organisatie/afdeling voldoende is voorbereid op de nieuwe MDR/IVDR? 

• Ja, volledig vanaf de start in mei 2020 

• Ja, gedeeltelijk vanaf mei 2020 om daarna te kijken wat er verder precies nodig gaat 

zijn 

• Nee, een deel van de nieuwe regels is niet uit te voeren 

• Kan ik niet zeggen, ik weet niet goed wat de nieuwe MDR betekenen voor mijn 

organisatie 

• Weet ik niet 

https://www.igj.nl/documenten/brochures/2017/12/12/handreiking-nieuwe-regelgeving-medische-hulpmiddelen-en-in-vitro-diagnostica
https://www.igj.nl/documenten/brochures/2017/12/12/handreiking-nieuwe-regelgeving-medische-hulpmiddelen-en-in-vitro-diagnostica
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13c. Bent u ervan op de hoogte dat vanaf 2022 (met een transitieperiode tot 2025) ook de 

bestaande medische hulpmiddelen moeten voldoen aan de nieuwe MDR/IVDR? 

• Ja, en hier heb ik ook over nagedacht 

• Ja, maar ik heb er nog niet echt over nagedacht wat dit voor mijn organisatie gaat 

betekenen 

• Nee, daar was ik me niet van bewust 

Alleen voor de mensen die eerder hebben ingevuld de leidraad te kennen: 

13d. Denkt u dat de Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk van de Federatie 

een rol kan spelen bij het invoeren en handhaven van de nieuwe MDR/IVDR? 

• Ja, in de huidige vorm 

• Ja, in aangepaste vorm, waarbij ik denk dat de volgende aanpassingen gedaan 

moeten worden: [open tekstvak] 

• Nee 

• Weet ik niet 

 

Pagina 12 

14. Wat zijn naar uw ervaring de belangrijkste uitdagingen bij de implementatie van nieuwe 

medische hulpmiddelen en behandelingen? (niet verplicht) 

[open tekstvak] 

 

15. Heeft u opmerkingen die u met ons wilt delen? (niet verplicht) 

[open tekstvak]  
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Bijlage B - Open antwoorden survey 

Denkt u dat de Leidraad Nieuwe Interventies in de Klinische Praktijk van de 
Federatie Medisch Specialisten een rol kan spelen bij het invoeren en 
handhaven van de nieuwe MDR/IVDR?  
 
Vraag 13e: Zo ja - ik denk dat de volgende aanpassingen gedaan moeten 
worden: 
 
Medisch specialisten 
 
[geen] 
 
 
Klinisch fysici 
 
Aansluiten bij werkwijze convenant m.b.t protocol aanschaftrajectevaluatieprogramma 
uitkomsten (effectiviteit, werkelijke kosten, complicaties etc) zou heel erg helpen bij de 
evaluatie van medische hulpmiddelen 
 
Belangrijk gevolg van de MDR is dat het productdossier (inkoopdossier + ..) op orde is in de 
ziekenhuizen. Dat dossier bevat o.a. risicoanalyse (evt PRI etc). Als een organisatie 
convenant en de leidraad op hoofdlijnen heeft geïmplementeerd wordt dit productdossier 
'automatisch' gevuld. En is daarmee een goede basis voor de MDR. Met name als het om de 
aanschaf gaat. T.a.v PMS (post marketing surveillance) is er wel meer regie mogelijk maar 
dit bevindt zich allemaal in verkennende fase. Eerst maar eens zien hoe de MDR uitwerkt 
per 26 mei a.s.Qua aanpassing in de leidraad is vooral van belang dat er een match komt 
met de CE klassen (I, II, III) en bijbehorende risico's. Intern hanteer ik vooral de verkorte 
leidraad (2 pagina's). Volstaat wat mij betreft. Rest van de leidraad is prima context / 
achtergrond informatie. Wellicht relevanter voor UMC's dan algemene ziekenhuizen. 
 
Benoemen hoe belangrijk de MDR/IVDR is en welke procedures dan gevolgd zouden moeten 
worden. Het gaat meer om voorlichten/awareness dan om over te schrijven wat er zou 
moeten gebeuren. Benoem het verschil met het convenant. Het gaat om de rol van 
fabrikant die je op je neemt wanneer je nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld, aanpast of 
gebruikt buiten het beoogde doel. 
 
De leidraad is nu erg breed en betreft niet alleen Medical Devices. Niet alles wat in de MDR 
staat is dus van toepassing op scope van de NIKP en dat onderscheid moet heel helder zijn. 
Tegelijk is het zinnig om zoveel mogelijk naar een enkel document te streven. Het denken 
in termen van risico's en het streven naar een goede voorbereiding voor implementatie zijn 
universele principes. 
 
Kan ik zo snel niet beoordelen zonder deze met voldoende diepte even naast elkaar te 
leggen. Denk dat in essentie veel van de nieuwe MDR nog in de leidraad verwerkt moet 
worden. 
 
Of het helpt staat ook grotendeels met hoe de organisatie het oppakt. Echter het helpt wel 
als vanuit de federatie er ook een leidraad is waar de medische staf zich aan conformeert. 
Wat helpt is om een praktisch stuk te maken waarin ook mogelijke uitzonderingen 
beschreven staan waar je aan kunt voldoen zodat niet ieder ziekenhuis het wiel hoeft uit 
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te vinden. Bv:- hoe kun je afwijken van beoogd gebruik van een medisch hulpmiddel 
(nieuwe interventie) en wat moet hiervoor geregeld zijn 
 
Overnemen van c.q. verwijzen naar praktische vertaling/richtlijnen; oa. komend vanuit 
Koepel MT. 
 
Specifieke aanwijzingen toevoegen op dit onderwerp 
 
 
Inkopers 
 

Informatie opnemen over pms [post marketing surveillance] en de rol van de medisch 
specialist hierin 
 
 
Lid van de raad van bestuur 
 
behandelaars moeten er van doordrongen zijn dat niet zo maar alles kan. verder zullen bij 
innovaties certificeringen op orde moeten zijn. 
 
De evaluatie dient structureel te zijn, maar raakt dan veelal aan wetenschappelijk 
onderzoek. Dit maakt de verantwoordelijkheden (en geldstromen) onduidelijk. Er moeten 
worden meegenomen hoe evaluatie van nieuwe interventies structureel te borgen. 
 
verkorte versie: alleen die aspecten behandelen waar het gaat om echt nieuwe 
hulpmiddelen 
 
 
 

Vraag 14: Wat zijn naar uw ervaring de belangrijkste uitdagingen bij de 
implementatie van nieuwe medische hulpmiddelen en behandelingen?  
 
Medisch specialisten 
 
Administratieve lasten zijn enorm. Daarmee onuitvoerbaar in combinatie met de dagelijkse 
praktijk. Ergo, dit wordt een groot drama. En een enorme paarse krokodil die veel geld 
gaat kosten. 
 
Balans zoeken tussen goed evalueren voor patiënt veiligheid en toegevoegde waarde maar 
niet zodanig moeten evalueren dat het innoveren zelf in de weg staat Kosten effectiviteit 
 
beoordelen of er ook daadwerkelijk enige klinische relevantie ten faveure van de nieuwe 
behandeling bestaat 
 
Bestaande processen en gewoonten Onvolledige voorbereiding Betrekken van de gehele 
keten bij het implementeren 
 
Bestaande richtlijnen gebaseerd op verouderde uitkomstmaten 
 
bureaucratieduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is 
 
Convenant medische technologie is te extreem detaillistisch. In ons ziekenhuis is er een 
brede commissie die introductie beoordeelt en daarna al dan niet accordeert. 
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dat er nog extensiever getest moet worden, terwijl dit mogelijk niet eens noodzakelijk 
danwel toegevoegde waarde heeft danwel patientveiligheid zal verhogen om in deze 
situatie toch aan de regels te willen voldoen zal de grootste uitdaging blijken 
 
De PDCA helemaal afmaken en dus de Check en Act component uitvoeren 
 
evaluatie van lange termijneffecten is altijd lastig, de follow up in trial-verband is vaak 
[gaat niet verder] 
 
financieel (overtuigen van de mensen in de omgeving en management dat er eerst geld in 
moet voordat het iets oplevert) 
 
Financiën: Raad van Bestuur, verzekeraars, andere medische disciplines (verdeling van 
budgetten) Informatie en scholing: (para)medici, verpleging, ondersteunend personeel 
 
Gebrek aan sturing van boven Geen geld en personeel Komt (weer) op het bord van de 
medisch specialist 
 
implementatie van nieuwe behandelingen dienen goed gecontroleerd worden 
 
In een zo vroeg stadium al rekening proberen te houden met alle regelgeving en de kosten 
effectiviteit om zodoende  het product aan te passen. 
 
Lange(re) termijn follow up en effecten, ipv alleen korte termijn. Dus continue evaluatie. 
 
Nieuw wordt automatisch als beter gezien, en zijn dan niet aan kritiek onderhevig. 
 
Ondersteuning bij implementatie plan zou zeer welkom zijn 
  
Plaatsbepaling nieuwe interventie Vervanging van oude gewoontes Kennisniveau alle 
gebruikers 
 
tijd en geld 
 
Vaak moeten we eerst andere medisch specialisten overtuigen van de nut en noodzaak van 
een nieuw hulpmiddel. Je merkt dat dit heel lastig gaat, vaak spelen er veel (financiële) 
belangen op andere afdelingen. 
 
Verandermanagement 
 
Voorlichting van alle betrokkenen (patiënt/personeel/specialist) en uitrollen van zorgpad. 
Vroegtijdig onderkennen eventuele problemen/complicaties 
 
we werken integratief en dan is de belangrijkste uitdaging om goede wetenschappelijke 
onderbouwing middels goed onderzoek van de grond te krijgen een uitdaging. 
 
Wet- en regelgeving niet altijd duidelijk. Veiligheid en kwaliteit voor patiënten moet 
voorop staan, daarbij is uitrol van de nieuwe medische hulpmiddelen noodzakelijk in studie 
verband of register, waarbij er met name ook moet worden gekeken naar de mid-term en 
long-term uitkomsten en niet alleen naar korte termijn uitkomsten. 
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zorgvuldige indicatie, zorgvuldige plaatsing, infectierisico's, technisch falen, volledige 
registratie implantaat 
 
 

Klinisch fysici 
 
- weinig tijd van artsen voor uitzoekwerk- procedures worden gezien als ballast en 
administratie, niet als nuttig- vaak discussie over wat is nieuw, en wat is een aanpassing 
van huidige werkwijze 
 
'Vangen' van de kleinere, maar risicovolle wijzigingen; vooral bij nieuwe toepassingen bij 
bestaande technologie. Denk oa. aan AI, decision support systemen met nieuwe -niet altijd 
zichtbare- predictiemodellen. 
 
Awareness en duidelijkheid welke procedures er gevolgd moeten worden. Er zijn vaak veel 
betrokkenen in de organisatie (of overheid) die niet precies weten hoe het zit en daarom 
de neiging hebben aan de veilige kant te blijven waardoor innovatie geremd wordt. Aan de 
andere kant de medisch specialist die gewoon door wil en zich ook verantwoordelijk voelt 
voor patiënten die nu zorg kunnen gebruiken van het nieuwe medische hulpmiddel of 
interventie en die zich sterk geremd voelt door nieuwe regels waarbij hij/zij zich weinig 
geholpen voelt. 
 
bekendheid in de organisatie, zeker daar waar het een interventie betreft die NIET een 
medisch hulpmiddel aanschaf benodigd want dan werken de 'reguliere triggers tot 
nadenken' niet. 
 
bekendheid van procedures hiervoor binnen de organisatie, en het feit dat medisch 
specialisten het belang ervan moeten inzien. men is veelal proceduremoe en vaak vindt 
men dan er al heel lang en goed over nagedacht is en dat een nieuwe 'vinkjeslijst' niet 
nodig is. Het is wisselend hoe hiermee wordt omgegaan, de meeste medisch specialisten 
met wie de NIKP procedure wel is doorlopen vonden het achteraf toch een nuttige 
exercitie omdat het je bewustmaakt van zaken waar je misschien toch nog niet aan 
gedacht had. 
 
Binnen onze organisatie is er discussie over de definitie is van een nieuwe klinische 
interventie. De medisch specialisten zien een nieuwe toepassing eerder als uitbreiding op 
hun huidige werkwijze(n), dan dat het een nieuwe interventies is. Hierdoor worden naar 
mijn mening veel nieuwe zaken niet geoormerkt als nieuwe interventies, waardoor niet 
alle stappen worden doorlopen (met name de stappen die buiten het Convenant vallen) 
 
De kennis op lange termijn op pijl houden bij alle gebruikers. Direct na implementatie lukt 
dit, maar een half jaar later bij gebruikers die minder ervaren zijn is een uitdaging. 
 
Documentatie beschikbaar maken voor anderen. Overzicht van lopende introducties in 
Nederland. Centrale database zou handig zijn. 
 
Er wordt veel gevraagd aan de medische specialist maar dit wordt gezien als 
administratieve rompslomp (en dat is ook deels zo), alleen er is onvoldoende mankracht in 
de organisatie om dit elders te beleggen. Balletje wordt steeds heen en weer geschoven. 
Risico dat het toch zonder goede evaluatie wordt doorgevoerd of dat men het opgeeft en 
blijft bij het oude. Ook is het jammer dat het convenant en de leidraden naast elkaar 
staan, deze kunnen beter geïntegreerd zijn. 
 



110 

 

Erkennen door gebruikers dat het een implementatie is van nieuwe medische hulpmiddelen 
en dat het verstandig is om daar, in een multidisciplinair team, van te voren even goed 
over na te denken zodat het veilig geïmplementeerd kan worden. Nu wordt het vaak 
gewoon in gebruik genomen. De afweging wanneer de leidraad geldt, is ook niet eenduidig. 
 
Het feit dat goede voorbereiding op implementatie (bestuderen effectiviteit, 
inventariseren risico's etc.) ervaren wordt als obstakel. Het remt de gemiddelde clinicus af 
in zijn enthousiasme over een leuk nieuw idee en dat roept frustratie en weerstand op. Dat 
innovatief en zorgvuldig samen gaan, moet nog veel meer landen. 
 
Nieuwe interventies met medische hulpmiddelen zijn redelijk goed ingeregeld. Meestal 
wordt dan via het verwervingsproces van een nieuw medisch hulpmiddel de nieuwe 
interventie en het nieuwe proces opgepakt. Een nieuw proces waar geen nieuw medisch 
hulpmiddel bij nodig is wordt vaak gewoon, met de beste bedoelingen, geïmplementeerd. 
De borging van nieuwe technologieën. Voldoen ze wel, worden ze wel geëvalueerd .De 
implementatie van nieuwe technologieën en innovaties in stappen. Bv e-health. Hoe pak je 
de implementatie van zo'n soort innovatie nou veilig en in stappen op. Bv fase 1: patiënt 
doorloopt huidige proces en thuismeting. Fase 2: patiënt volgt nieuwe meting op afstand, 
maar krijgt nog af en toe poli bezoek. Fase 3: patiënt wordt alleen thuis gemonitord. 
 
Onbekendheid bij medisch specialist. Onbewust onbekwaam waardoor zaken als een PRI als 
bureaucratische rompslomp wordt gezien. Planmatig werken is hier sowieso niet 
gebruikelijk want ook dat wordt als papieren tijgers ervaren. Verder is het voor een kleine 
organisatie lastig te organiseren omdat er weinig ondersteuning kan worden geboden 
vanuit ondersteunende diensten. 
 
Programma van eisen opstellen Risicoanalyse opstellen en restpunten ter verlaging risico’s 
uitvoeren Analyse na een periode (zeg een jaar) om te bepalen of het gebracht heeft wet 
ervan verwacht werd. 
 
Risicogestuurd werken en bijsturen op basis van VIM's. Betekent wel nauwkeurige 
registraties van onbedoelde effecten (bijwerkingen, verkeerde instellingen, fouten, 
..).Daarnaast training van specialisten. Te vaak onbewust onbekwaam. Wel in toenemende 
mate besef dat training, zeker bij nieuwe apparatuur, noodzaak is. 
 
Thuiszorgtechnologie ziekenhuisverplaatste zorg Bevoegd en bekwaamheden Bureaucratie 
 
Zorgen dat de specialist niet afhaakt bij de formele route die gelopen dient te worden 
alvorens de nieuwe interventie toe te passen. Het wordt vaak in eerste instantie gezien als 
ballast, terwijl ze gedurende het traject wel zien dat het meerwaarde biedt om vooraf 
goed naar de risico's te kijken en de juiste maatregelen te nemen. Een goede schatting 
maken van de verwachte aantallen patiënten Eventuele regioafspraken maken over 
aantallen patiënten 
 
Zorgen dat medische software/e-health/wearables via dezelfde weg als medische 
apparatuur blijft lopen. Hierbij is organisatie een belangrijke factor. Medische Techniek en 
ICT moeten samen in een MICT afdeling zitten om deze medische informatie technologie te 
introduceren en te beheren. 
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Inkopers 
 
- beschikbaarheid van de medische hulpmiddelen- dossieropbouw en monitoring van de ce 
markeringen/certificaten 
 
Aanleggen van een dossier (door leverancier laten invullen van formulier voor DSMH en de 
goedkeuring door DSMH hiervan) 
 
afstemming intern, of voldaan wordt aan alle veiligheidseisen en of leveranciers veld niet 
ongewenst beïnvloed wordt 
 
alle betrokken de juiste gegevens laten invullen en ook de meerwaarde van dit proces 
laten inzien. 
 
Alle deskundigen VOORAF aan tafel te krijgen. Soms is het traject al gestart door, maar 
zijn niet alle belanghebbenden direct aangehaakt. De ervaring leert dat sommige 
processen opnieuw worden doorlopen omdat er aannames worden gedaan (vaak op basis 
van ervaring van een leverancier) die niet juist zijn. 
 
communicatie naar alle belanghebbende. 
 
controleerbaarheid van middelen die geleverd worden en ingezet worden 
 
De meeste nieuwe medische hulpmiddelen worden via rechtstreek aan de gebruikers 
aangeboden door de firma's. Dit genereerd 2 uitdagingen: de gebruiker wil de nieuwe 
hulpmiddel zo snel mogelijk kunnen gebruiken, dat alles moet voldoen aan processen een 
regelgeving vind de gebruiker maar lastig omslachtig en vertragend. Hierdoor is de 
gebruiker vaak negatief of deze trajecten en de ondersteunende diensten. De 
ondersteunende diensten krijgen zeer veel aanvragen van nieuwe 
hulpmiddelen/technieken waar ze op dat momenten niet voldoende kennis van hebben om 
te bepalen waar de hulpmiddelen aan moeten voldoen, wie er betrokken moeten worden 
en of het daadwerkelijk waarde toevoegt en niet gewoon een nieuw speeltje is. Het 
afstemmen van deze 180 graden andere belangen is ontzettend ingewikkeld. Focus van 
gebruiker is zichzelf en de patiënt, focus van de niet gebruiker is bedrijfsvoering en 
waarde toevoeging. 
 
dual management is van groot belang om zaken voor het voetlicht te krijgen en/of te 
realiseren 
 
Geen ervaringen 
 
Het verbeteren van de kwaliteit van leven 
 
Ik heb interventie voornamelijk bekeken vanuit oogpunt aanschaf nieuwe apparatuur. 
 
Noodzaak van productdossier leeft niet altijd binnen de Zorg 
 
Productdossier altijd compleet indien medisch hulpmiddel in huis gehaald wordt en 
personeel goed getraind is voor het gebruik van het medisch hulpmiddel of voor de nieuwe 
behandeling. 
 
Referenties 
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Signalering van aflopende CE certificaten, vooral bij medische hulpmiddelen welke al jaren 
in gebruik zijn. Deze verantwoordelijkheid voor signalering zou ook bij de leveranciers 
moeten liggen. 
Veel extra werk 
 
Veilige introductie nwe med hulpmiddelen praktisch te houden in de geest van oa het 
convenant Hier lukt dat tnt aardig (we hebben een zeeeeer simpele methodiek, die we 
eigenlijk wel in de spotlight  willen zetten) maar zelfs dan nog verslapt de aandacht door 
wisseling van mensen 
 
 
Lid van de raad van bestuur 
 
Adequate en ook efficiënte risico analyse. Wordt door professionals nog weleens als ‘ 
lastig/ tijdsintensief’ ervaren. 
 
altijd een PRI doen 
 
Betrekken van de medisch specialisten. Hen doordringen van noodzaak en wet en 
regelgeving 
 
Bureaucratie 
 
Compliance, Testen, toetsen, opleiden 
 
Dat het goed landt bij de mensen die ermee werken. De implementatie van het Convenant 
Veilige Toepassing Medische Technologie heeft veel tijd en aandacht gekost. Het zit er bij 
ons nu goed in. Nieuwe regelgeving wordt nog scherper. Aandachtspunt is draagvlak en 
betrokkenheid bij professionals, met name specialisten 
 
de prijs van aanschaf en onderhoud en evaluatie 
 
effect meting van alternatieve inzet van mensen en middelen, in relatie tot veranderingen 
in bekostiging; tempo van afbouw van interne kosten is niet in fase met afbouw van DOT-
producten 
 
Er is versterking van de interne structuur nodig met inzet van meer deskundigen en 
aanpassing van de beheersstructuur 
 
Het goed borgen in de organisatie van de kwaliteit en veiligheid. M.a.w. hoe zorg je dat 
tot op de werkvloer iedereen op de hoogte is van de nieuwe werkwijze, protocollen, etc. 
 
Het vergt veel inspanning en een goede organisatie rond alle aspecten van medische 
hulpmiddelen in een toch al complexe organisatie. Er moet een centraal loket voor het 
beheer hiervoor zijn met korte lijnen naar afd inkoop. Tevens moeten er goede afspraken 
zijn rond klinisch onderzoek met med hulpmiddelen 
 
Is er voldoende overtuigend bewijs voor toegevoegde waarde Wordt de zorg er ook beter, 
efficiënter van 
 
meerwaarde tov bestaande situatie, veiligheid, goede communicatie 
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Spanningen kunne ontstaan bij over enthousiaste med specialisten  tav het volgen van alle 
richtlijnen en protocollen 
 
Veilige implementatie Inzicht in de klinische effecten en de kosten Eventuele financiering 
door verzekeraars Uitdaging is om vernieuwingen niet ondershands te introduceren en om 
focus te houden op relevante vernieuwingen inplakte van fabrikantgestuurde hypes. 
Tevens om echt vernieuwingen gefinancierd te krijgen. 
 
 
 
Beroepsgroep “anders” 
 
Betrekken van alle stakeholders in de hele keten. Commitment van medisch specialist om 
de processtappen zorgvuldig te doorlopen. 
 
Communicatie! Alle stakeholders erbij betrekken. 
 
Financiën, draagvlak, inzicht in kwaliteitspotentieel 
 
Gedegen voorbereiding van implementatie Borging evaluatie 
 
goede introductie en ff snel  iets regelen is voorbij. 
 
Het herkennen dat iets een nieuwe medische hulpmiddel of behandeling is. Vervolgens de 
te doorlopen stappen risico gebaseerd doorlopen en 'keep it simple' 
 
Iedereen (alle stakeholders) actief betrokken krijgen bij de introductie 
 
In toom houden van enthousiaste implementeerders, en maat nemen tav kritische houding 
 
om alle aspecten vooraf goed inzichtelijk te hebben. Soms is zelfs droog oefenen niet 
genoeg. 
 
 
 
 

Vraag 15: Heeft u opmerkingen die u met ons wil delen? 
 

[alleen inhoudelijke opmerkingen getoond] 
 

Medisch specialisten 
 
bepaalde interventie zoals PCI's kunnen in sommige grote klinieken niet worden gedaan 
waardoor veel patienten met een ambulance naar een PCI centrum moeten worden 
vervoerd: voorbeelden Deventer, Haarlem, Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. Dit wordt 
tegen gehouden door de grote PCI centra 
 
De IGJ vraagt bij herhaling kennis van een detailniveau van apparatuur dat volstrekt 
irrelevant is. Essentieel is dat gebruikers de toepassing en de risico's kennen. Ze hoeven 
niet de bouw van het apparaat te kennen. Vergelijk de auto: rijbewijs is ook na 20 jaar 
(indien verlengd) geldig, ook al zijn de auto's anders, je moet regelgeving kennen, maar als 
er iets mis is, onderhoud nodig dan ga je naar de garage. ZO zou de IGJ moeten toetsen en 
niet of ik weet hoeveel cilinders en wat voor merk remblokken mijn auto heeft! 
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Een verandering verstoort routine en ervaring. Teveel verandering leidt tot accidentele 
fouten die de minimale vermeende verbetering snel teniet kunnen doen. 
 
nieuwe interventies bij de genetica liggen meer op gebied van nieuwe technieken (die door 
de laboratoriumspecialisten worden geïmplementeerd) en nieuwe indicaties voor 
bestaande technieken. meestal hebben wij dus niet te maken met hulpmiddelprotocollen 
etc. 
 
Protocollering voor behandelen van complicaties 
 
Vaak kwestie van lange adem 
 
we maken tijd voor de patiënt; nemen een uitgebreide anamnese af, doen lichamelijk 
onderzoek geven heel veel uitleg. De DOT-systematiek is dan een beperking om voldoende 
betaald te krijgen voor gesprekstijd. 
 
 
Klinisch fysici 
 
het grootste probleem tot dusver is vaak de organisatiestructuur en nergens een 
vastlegging in de wet dat de klinisch fysicus erbij betrokken moet zijn en ook mee beleid 
moet maken. 
 
In het kader van (Ont)regel de zorg ben ik voorstander van een nieuwe integrale 
leidraad/norm die de pro's vanuit convenant en huidige leidraden bundelt en de con's (vele 
regeltjes) er uit laat. En vooral sturen op een betere balans tussen beoogde effect van de 
maatregel (minder risico mbt patientveiligheid) en de bureaucratie die hiervoor opgetuigd 
moet worden. 
 
Naar mijn idee moet de Federatie afstappen van zijn eigen Leidraden op dit gebied en 
zorgen dat zij het Convenant veilige toepassing van medische technologie mee 
ondertekenen. Vooral de twee eerste Leidraden zijn achterhaald met de komst van het 
Convenant. Ook de nieuwe klinische interventies is opgenomen in versie 2.0 van het 
Convenant, hierbij biedt de Leidraad nog wel meerwaarde, omdat in de Leidraad praktisch 
uitgewerkt staat hoe je zo'n procedure in het ziekenhuis kunt vormgeven. 
 
 
Inkopers 
 
Enquête ingevuld met de kennis van 10 jaar interventie medewerkster op de HCK en nu 
sinds 1jaar werkzaam als assortiment coördinator. 
 
Inkoop zou daar beter bij betrokken moeten worden 
 
 
 
Lid van de raad van bestuur 
 
De veelheid aan leidraden en richtlijnen die er op dit vlak bestaan is belemmerend. Iedere 
belangengroep schrijft naar beste weten een stuk, publiceert dit en er is weer een nieuw 
'wetboek' waaraan voldaan moet worden. Het zou fijn zijn als er één overkoepelend stuk 
komt waarin precies staat waar allemaal aan voldaan moet worden, zonder dat we er 
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scherp op moeten zijn wie wat publiceert en ondertussen weer aanpast aan 
voortschrijdend inzicht. 
 
Pas op met nieuwe richtlijn adviezen! 
 
 
Anders 
 
 
We hebben het vaak over een pri bij nieuw medisch hulpmiddel en techniek. Vaak is ook 
een pri nodig op het process. Werkwijze en gewoonten veranderen vaak bij een 
introducties. 
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Bijlage C – Interviewprotocol 

INTRO 

In de afgelopen decennia hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de zorg. Deze 

verandering hangt samen met introductie van nieuwe interventies in de klinische praktijk. 

Veel van deze interventies hebben bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit van 

zorg, maar dat geldt niet voor alle interventies.  

1. CASUS |WAAROM – Inzicht waarom *** in gebruik is genomen 

a. Wat waren de aanleidingen en beweegredenen om *** voor deze casus in te 

zetten? 

b. Waar ziet u toegevoegde waarde van *** op het niveau van 

  i.  Specialist 

ii. Patiënt 

iii. Instelling 

iv. Maatschappij 

 

2. CASUS | HOE - Het bepalen van het implementatietraject en toepassingstraject van 

*** 

a. Wat vindt u belangrijke stappen als het gaat om aanschaf- en toepassing van ***? 

b. Hoe is het traject uitgevoerd ? Wie was waarvoor verantwoordelijk? 

c. Hoe is het traject gedocumenteerd? Welke brondocumenten 

(leidraad/convenant/eigen protocollen) zijn gebruikt? 

d. Hoe en uit welke bron is de aanschaf en gebruik gefinancierd?  

e. Wat waren de uitdagingen en wat was uw aanpak om dit op te lossen. 
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3. RUIMTE VOOR VERBETERING – Identificeren van succes en belemmerende factoren in 

het Implementatietraject. 

a. Wat ging goed? 

b. Waar was er ruimte voor verbetering?  

c. Welke mogelijkheden ziet u om dit op te lossen? 

 

De leidraad is een document waarin stapsgewijs is beschreven hoe nieuwe interventies 

zorgvuldig in de klinische praktijk kunnen worden geïntroduceerd. Hierdoor is het mogelijk 

om nieuwe interventies voor de introductiefase te beoordelen op veiligheid, effectiviteit en 

kosten en een weloverwogen keuze te maken de interventie wel of niet te introduceren. 

 

4. LEIDRAAD – Hoe (in hoeverre) zijn de stappen van de leidraad gevolgd bij de 

implementatie van ***? 

a. Stap 1 – Eerst kan de innovatieklasse bepaald worden. Met deze indeling wordt 

gekeken of de interventie mondiaal experimenteel is; nieuw is in Nederland; of 

alleen nieuw is in uw ziekenhuis. Is een dergelijke indeling gemaakt? Hoe? 

b. Stap 2 – Is de klinische effectiviteit of de meerwaarde ten opzichte van een 

andere interventie bepaald? Hoe ? 

c. Stap 3A – Interventies kunnen volgens de leidraad ook in een risicoklasse 

ingedeeld worden. Dit risico gaat over drie factoren: veiligheid, of de organisatie 

klaar is voor de interventie, en de financiële risico’s. Is er van tevoren een 

indeling gemaakt op: 

i.  Veiligheid? Zo ja: Hoe? 

ii. Organisatie? Ibid. Evt. doorvragen op imagoschade. 

iii. Financiën? Ibid 

d. Stap 3B – Op welke wijze zijn patiënten voorgelicht, inclusief eventuele 

complicaties die *** met zich meebrengt? 
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e. Stap 4 – Hoe is er op de afdeling gesproken over de risico’s die implementatie van 

*** met zich meebrengt? 

f. Stap 5A – Is het personeel getraind voordat *** in gebruik genomen werd? Hoe? 

g. Stap 5B – Worden data verzameld over ***? Hoe is bepaald die data te verzamelen? 

h. Stap 6 – Wordt/Is *** na de invoering geëvalueerd? Hoe wordt/is dit gedaan?  

 

Indien men bekend is met de leidraad 

5. SUGGESTIES TAV LEIDRAAD – Met welke aanpassingen in de leidraad zijn ziekenhuizen 

geholpen.  

a. Welke meerwaarde ervaart u door toepassing van de leidraad? 

b. Welke knelpunten ervaart u bij het toepassen van de leidraad en hoe kunnen 

deze knelpunten overwonnen worden? 

c. Waar is er ruimte voor verbetering wat betreft de implementatie van de 

stappen van de leidraad? 

 

6. MDR – Voorbereiding op de nieuwe regels innovatieve medische hulpmiddelen 

a. Bent u bekend met de nieuwe Medical Device Regulation (MDR die in mei 2020 

van kracht gaat)? 

b. Zijn er binnen uw instelling al stappen gezet om te voldoen aan de nieuwe 

regelgeving? 

c. Wat zijn de uitdagingen/gevolgen van deze regelgeving voor uw instelling? 
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Bijlage D - Overzicht respondenten in de “overige 

beroepsgroepen” 

 

Beroep respondent Aantal 

Technisch geneeskundige 15 

Kwaliteitsmedewerker 2 

Assortimentscoördinator 1 

Coördinator medische hulpmiddelen 1 

Deskundige medische hulpmiddelen 1 

Biomedisch technoloog 1 

Ziekenhuisapotheker 1 

Hoofd wetenschap en innovatie 1 

Emeritus die nog promovendi begeleidt 1 

Decaan leerhuis 1 

Adviseur raad van bestuur 1 



120 

 

Bijlage E - Stappen leidraad NIKP 
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Bijlage F - Eisen invoeringsfase Convenant Medische 

Technologie 
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Bijlage G - Basis protocollen van de eigen organisatie, per 

beroepsgroep 
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Inkopers 

 

 

Leden raad van bestuur 
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