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Vraag 1: Kennismaken; welke rol past u het beste?

A. Methodologisch onderzoeker
B. Klinisch wetenschappelijk onderzoeker
C. Clinicus
D. Beleidsmaker
E. Patiëntenvertegenwoordiger
F. Fabrikant/ontwikkelaar van een hulpmiddel
G. Subsidiegever
H. Zorgverzekeraar



Vraag 2: Heeft u ervaring met het uitvoeren 
van doelmatigheids-onderzoek? 

A. Ja, als principal investigator
B. Ja, als mede-aanvrager
C. Ja, als participerend ziekenhuis
D. Ja, vanuit beleidsperspectief (subsidie of 

implementatie)
E. Ja, als gebruiker/patient
F. Nee geen/weinig ervaring



Doelmatigheidsonderzoek

Het gaat altijd om vergelijkend onderzoek naar de effecten en kosten:

1. van een (innovatief) hulpmiddel vs. standaardzorg in Nederland;
2. van de organisatie van de hulpmiddelenzorg (nieuwe wijze) vs.    

standaard organisatie van zorg in Nederland.

Let op: Organisatie van zorg rondom het hulpmiddel altijd meenemen in 
het onderzoek





Maar ook ……….



Vraag 3:
Wat schat u in dat de kosten zijn voor de 
extramurale hulpmiddelenzorg in Nederland?
A. < 10 miljoen Euro
B. Tussen de 10 en 50 miljoen Euro
C. Tussen de 50 miljoen en 1 miljard Euro
D. > 1 miljard



Vraag 4:
Voordat een nieuw medisch hulpmiddel toegestaan is 
op de markt, is het getest op: 

A. Veiligheid
B. Veiligheid en klinische effectiviteit
C. Veiligheid, klinische effectiviteit en duurzaamheid



Vraag 5:
Welk percentage van alle nieuwe behandelingen is beter dan 
het alternatief?

A. 100%

B. 90%

C. 50%

D. 30%





Stijgend aantal
hulpmiddelengebruikers 

Nu: 2,3 miljoen (in NL)

Geschatte kosten 
extramurale 

hulpmiddelenzorg 
Nu: 2,3 miljard Euro





Een voorbeeld

• Welke kiest u?



Tips & tricks: projectaanvraag
• Zorg voor evenwichtig projectteam:

- Vertegenwoordigers uit betrokken beroepsgroepen
- Ervaren wetenschappers
- Methodologische expertise 
- Hulpmiddelengebruikers
- Fabrikanten
- Zorgverzekeraar

• Zorg voor intentieverklaringen
• Begin tijdig met schrijven van aanvraag
• Maatschappelijke relevantie van de klinische vraag 
• Pragmatisch design noodzakelijk
• Betrek de hulpmiddelengebruikers vanaf het allereerste 

begin (dus bij het schrijven van de vooraanvraag!)



Conclusie
• Doelmatigheidsonderzoek is uitdagend, maar 

geeft ook zeer veel voldoening want je draagt 
echt iets bij

• Klinische relevantie en maatschappelijke 
impact

• Grote diversiteit en je blijft nieuwe dingen 
leren, zowel professioneel, inhoudelijk als 
persoonlijk 


