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Introductie 

Geachte Lezer,  

 
Om in de toekomst de gezondheid van miljoenen kinderen, de duurzaamheid en 
bestaansrecht van het Engelse zorgsysteem, alsmede de economische welvaart van het 
Verenigd Koninkrijk veilig te stellen, zijn radicale veranderingen nodig m.b.t. preventie, de 
huidige volksgezondheid en het (medische) zorgaanbod. De afgelopen jaren zijn diverse 
hervormingen doorgevoerd en ook de komende jaren zullen de nodige veranderingen plaats 
vinden. Dit heeft met name zijn uitwerking op hoe de National Health Services (NHS), de 

publieke zorgaanbieder, is ingericht en te werk gaat. Er zal onder andere eerste anders 
worden omgegaan met inkoop, de budgetten zullen anders worden toegekend en er zal meer 
aandacht worden gegeven aan de preventie van ziektes, snellere diagnoses en betere 
behandelingen.  

 
De complexiteit van de markt en het implementeren van nieuw beleid en de constante 

veranderingen die hierdoor gaande zijn, maken dat veel buitenlandse bedrijven 
terughoudend zijn bij het betreden van deze markt. De Nederlandse Ambassade te Londen 
en het NBSO te Manchester zien door deze veranderingen echter in toenemende mate 
kansen voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sector voor Medische Technologie 
(inclusief E-Health en zorginfrastructuur), met name voor producten die innovatief zijn. Er is 
immers veel behoefte aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan efficiëntie, 
kostenbesparing, verbetering van de zorg en/of verbetering ten aanzien van de uitkomsten 

voor patiënten. Door deze ontwikkelingen, alsmede de toenemende belangstelling die het 
Nederlandse bedrijfsleven voor deze markt toont, heeft het Nederlandse Economische 
Netwerk in het Verenigd Koninkrijk, met medewerking van de Taskforce Health Care het voor 
u liggende rapport ‘Kansen voor medische technologie in het VK’ opgesteld.   
 
Dit rapport is bedoeld om u inzage te geven in hoe de zorgsector is georganiseerd, waar de 
lokale markt behoefte aan heeft en hoe u als Nederlands bedrijf deze markt het beste kunt 

betreden. In hoofdstuk 1 zal worden ingegaan op de Engelse volksgezondheid, de structuur 

van de zorg, wat de NHS is en welke organisaties nog meer van belang zijn bij 
beleidsbepaling, uitvoering, regulering en budgettoekenningen. In hoofdstuk 2 zal worden 
ingegaan op de verschillende typen zorg, het zorgaanbod (publiek en privaat) en de 
vergoedingen aan zorgaanbieders en patiënten. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd hoe de 
interne markt er uit ziet voor medische technologie en wat de trends en ontwikkelingen zijn 

die kansen bieden voor Nederlandse bedrijven. In hoofdstuk 4 zal tenslotte worden uitgelegd 
welke aspecten van belang zijn bij het betreden van de Engelse markt, de verschillende 
‘routes to market’, wet- en regelgeving waar u rekening mee dient te houden en belangrijke 
kanalen die u kunt aanboren om uw product in het VK te introduceren. De informatie in het 
rapport voorziet u hopelijk van nieuwe inzichten en handvaten om deze uitdagende en 
tegelijkertijd zeer kansrijke markt te betreden.  
 

Hoewel deze informatie met uiterste zorg en actualiteit is samengesteld, zijn wij ons er van 
bewust dat de markt aan constante veranderingen onderhevig is en dat de informatie niet 
voor iedere Nederlandse ondernemer toereikend is, omdat de omstandigheden voor ieder 
product en bedrijf anders kunnen zijn. Indien u specifieke informatie of ondersteuning 

behoeft voor uw bedrijf adviseren wij u dan ook om rechtstreeks contact op te nemen 
met de Ambassade of het NBSO, of een ‘Informatie op Maat’ traject aan te vragen bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Indien u met collega-ondernemers 

gezamenlijk initiatieven wilt ontwikkelen om de markt te betreden, kunt u uiteraard ook 
terecht bij TFHC die zich onder andere inzet voor de internationalisering van de sector.  
 
De sector ‘Life Science & Health’ waar Medische Technologie een onderdeel van vormt, is 
opgenomen in het meerjaren plan van het Economisch Netwerk in het Verenigd 
Koninkrijk en zal worden vertaald in concrete activiteiten die bijdragen aan de positionering 

van de sector en van uw bedrijf. Derhalve hopen wij dat dit document voor u het startpunt 
vormt om actief te worden op de Britse markt. Bij voldoende belangstelling zullen wij samen 
met u, TFHC en andere vertegenwoordigers uit uw sector in gesprek gaan en een 
activiteitenprogramma samen stellen.  

mailto:info@nbso-manchester.co.uk?subject=aanvraag%20medische%20sector%20
http://www.hollanduktrade.nl/over-ons/wie-zijn-wij/wie-zijn-wij/
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Executive Summary  

In het Verenigd Koninkrijk is medisch noodzakelijke zorg gratis voor iedere inwoner, de 

zorgkosten worden vanuit de Staatskas (HM Treasury) betaald. Het VK geeft jaarlijks meer 
dan £140 miljard uit aan zorg, wat ongeveer gelijk staat aan 9% van het Bruto Nationaal 
Product en per hoofd van de bevolking afgelopen jaar ongeveer £1.912 bedroeg. De kosten 
voor de publieke (NHS England) sector telt hier voor ongeveer 85% van de totale zorg en in 
2014 is hieraan circa £113 miljard uitgegeven. Dit is meer dan het OECD gemiddelde. Het VK 
wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen ten aanzien van de volksgezondheid en de 
kosten die hiermee gepaard gaan: Mensen leven langer, de gezondheidsproblemen zijn 

complexer en de ongezonde levensstijl van de bevolking is een belangrijke oorzaak van veel 
ziekten en aandoeningen. Hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en dementie zijn de 
belangrijkste burdens of disease, maar ook psychische problemen en het aantal 
gehandicapten zorgen voor hoge zorgkosten.  

 
In 2013 zijn hervormingen in het systeem via de Health & Social Care Act 2012 van kracht 

gegaan die meer bevoegdheden bij lokale organisaties legt en meer betrokkenheid van 
private aanbieders mogelijk maakt. In de ‘5 year forward view’ die NHS december jl. heeft 
gepubliceerd worden deze hervormingen verder vorm gegeven. Behalve het mogelijk maken 
van betere zorg ligt de nadruk vooral op kostenbesparingen, tijdbesparingen (m.b.t. 
wachttijden en het implementeren van nieuwe technologieën en behandelingen) en betere 
uitkomsten voor patiënten. Hierin wordt een groeiend aandeel van de private markt 
voorspelt en dienen NHS aanbieders voortaan meer te concurreren met private 

zorgaanbieders voor het verkrijgen van NHS contracten.  Beslissingen over eventuele 
verdere hervormingen worden door het volgende kabinet genomen. De verkiezingen vinden 
in mei 2015 plaats.  
 
De NHS in het VK bestaat uit NHS Wales, NHS Scotland, NHS North Ireland en NHS England. 
Deze laatste is het grootst en in Engeland verantwoordelijk voor landelijke zorgdiensten (o.a. 
immunisatie, preventie, gezondheidschecks, defensie en detentie en eerstelijnszorg/ acute 

zorg die via ziekenhuizen en huisartsen mogelijk worden gemaakt) en lokale zorgdiensten 

(voornamelijk tweedelijnszorg en andere typen zorgdiensten). De budgetten voor landelijke 
diensten worden door NHS England toegewezen en door NHS zorginstellingen aangeboden. 
Lokale budgetten, ongeveer £60 miljard (60% van het totaal beschikbare NHS budget) 
worden aan Clinical Commissioning Groups (CCG’s) toegekend die vervolgens 
verantwoordelijk zijn voor het mogelijk maken van lokale zorgdiensten via publieke en 

private zorgaanbieders. Verzorging en zorg die niet medisch noodzakelijk is, worden in 
principe niet door NHS aangeboden en liggen volledig bij de private en vrijwillige (sociale) 
sector welke circa 14% van de markt omvatten. De private markt wordt gefinancierd vanuit 
aanvullende zorgverzekeringen, eigen bijdragen van patiënten of via commerciële contracten 
aan bedrijven (bijvoorbeeld via bedrijfsartsen).   
 
Monitor, de Care Quality Commission, Healthwatch,  NICE en Health & Social Care 

Information Center hebben elk hun eigen nationaal opgelegde en statutaire taken en 
verantwoordelijkheden om toe te zien op de zorg, deze te reguleren en te monitoren. De 
General Medical Council, General Dental Council en vergelijkbare organisaties zijn de 
organisaties die de beroepsgroepen reguleren.  

 
M.b.t. de zorgaanbieders wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en private aanbieders. 
Van de publieke aanbieders zijn de huisartsen (General Practitioners) en de ziekenhuizen de 

belangrijksten. De huisarts is verantwoordelijk voor het aanbieden van eerstelijnszorg 
(primary care) en zorgt voor de eerste behandeling en advies. Wanneer deze zelf niet in de 
zorgbehoeften kan voorzien, wordt de patiënt doorverwezen naar een (specialistische) 
zorgaanbieder, veelal in een ziekenhuis. Zonder een doorverwijzing van de huisarts ontvangt 
men geen specialistische zorg.  Er bestaan circa 9000 huisartsenpraktijken en posten 
(230.000 huisartsen) die eerstelijnszorg aanbieden. Slechts 3.5% hiervan is privaat. Er zijn 

236 NHS ziekenhuizen en 250 private ziekenhuizen. De NHS ziekenhuizen leveren echter 
95% van de ziekenhuisdiensten. Alle NHS ziekenhuizen zijn aangesloten bij NHS Foundation 
Trusts of NHS Trusts die hun budgetten via de eerder genoemde CCG’s krijgen toegewezen. 
Specialistische ziekenhuizen zijn er in het VK nog niet echt omdat in principe ieder NHS 
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ziekenhuis dezelfde zorg aan moet kunnen bieden.  Enkele ziekenhuizen hebben zich echter 

wel weten te specialiseren o.a. omdat zij frequent dezelfde behandelingen aanbieden. 
Hetzelfde geldt voor diverse private ziekenhuizen.  
 

De private sector is ontwikkeld onder toezicht van de NHS om aanvullende diensten aan te 
kunnen bieden waar de publieke sector niet toe in staat of geschikt voor was en maakt 
momenteel ongeveer 14% van alle zorgaanbieders uit. Er vindt in toenemende mate 
outsourcing vanuit de NHS. Binnen de private zorg vormt lange termijn zorg (chronische 
zorg) met 47.7% het grootste deel van de sector. Medische zorg (operaties en 
behandelingen) die niet-medisch noodzakelijk is (bijvoorbeeld plastische chirurgie), is tevens 
belangrijk binnen de private sector. Eerstelijns zorgdiensten (Primary Care) door privé artsen 

is een groeiende binnen de sector, mede door de lange wachttijden binnen NHS, de 
openstelling van de NHS markt voor private partijen, alsmede de economische groei. De 
belangrijkste private ziekenhuisketens zijn Spire Healthcare, HCA, Nuffield Health, Ramsay 
Health Care UK en General Healthcare Group en deze sector wordt gefinancierd uit o.a. 
verzekeringen. Circa 11 procent van de Engelse bevolking heeft een aanvullende 
zorgverzekering (veelal via de werkgever) en dit aantal is groeiende.  Bovendien moeten 

NHS instellingen (o.a. Foundation Trusts en GP’s) sinds 2013 concurreren met private 

zorgaanbieders om NHS England contracten om verdere bezuinigingen en 
kwaliteitverbetering mogelijk te maken.  Daarnaast bestaan circa 10.488 aanbieders van 
(aanverwante)  zorgdiensten waar per jaar ongeveer £3.7 miljard aan omzet in om en 
betreffen onder andere oogheelkunde, fysiotherapie, bedrijfsgeneeskundigen, podotherapie 
en logopedie.  
 

Innovatieve behandelingen worden vaak niet landelijk door NHS aangeboden, ondanks dat 
hier wel veel een toenemende vraag naar is. Individuele NHS zorginstellingen (met name de 
NHS Foundation Trusts) staan echter vrij in hun keuze om zorg aan te bieden door nog niet 
door NICE in de landelijke richtlijnen zijn opgenomen. Hetzelfde geldt ook voor Private 
zorginstellingen. Deze beschikken over hun eigen budgetten.  
 
NHS England geeft jaarlijks circa £20 miljard uit aan de inkoop van goederen en diensten om 

zorg aan te kunnen bieden. 73% van de binnenlandse vraag wordt via import voorzien, 
terwijl export zorgt voor 66% van de totale omzet in de sector. Een groot deel van de 

Medical equipment is afkomstig uit met name de VS (30%), Duitsland, Nederland, Frankrijk, 
België, China en Japan. Ondanks de crisis en de bezuinigingen binnen de NHS is deze markt 
tussen 2009 en 2013 sterk gegroeid. NHS is de grootste inkoper van medische apparatuur 
en consumables, £1 miljard hiervan wordt vermoedelijk uitgegeven aan equipment 
(technology) zoals diagnostics en Imaging.   

 
De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de verwachte groei in de sector zijn 
de behoefte aan innovatie, de noodzaak om kosten te besparen, toenemende vraag voor 
buitenlandse leveranciers, economische groei van minstens 2.5% per jaar in de komende 
jaren waarmee ook de Private Health Care markt zal toenemen, lange wachttijden bij NHS 
ziekenhuisbehandelingen en het toenemende aantal 65 plussers.  Deze ontwikkelingen 

bieden vooral kansen voor bedrijven met innovatie technologie en e-health oplossingen, 
maar ook op het gebied van zorginfrastructuur.  
 
De meest voorkomende wijzen van inkoop zijn; Individuele lokale contracten, Consortium 
contracten (vaak via Foundation Trusts), NHS Landelijk via National Framework Contracten 
(NHS Supply Chain). Bij alle vormen van contracten wordt steeds meer gebruik gemaakt van 

e-procurement. Private zorgaanbieders  beschikken over hun eigen budgetten en hun eigen 

inkoopafdelingen. De inkopers voor zowel NHS als privé ziekenhuizen en klinieken maken 
veelal gebruiken van medische distributeurs.   
 
Het is gebruikelijk voor bedrijven die een nieuw product op de markt proberen te brengen, 
dit kosteloos via een proefperiode (van een aantal maanden) aan te bieden aan een NHS 
instelling zodat de clinicians die invloed hebben op de aanschaf hiervan op een 
laagdrempelige manier het product kunnen testen. Het hebben van een goede lokale partner, 

kan dit proces vergemakkelijken, omdat zij vaak reeds over lokale contacten met de juiste 
influentials, clinicians, commissioners en ziekenhuizen beschikken. Voor innovatieve 
producten loont het ook om contact te zoeken met NICE, NIHR en Supply Chain, evenals 
samen te werken met individuele ziekenhuizen en clinicians (middels proefperiodes of clinical 
trials).  
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Medische apparaten die in het VK worden verkocht vanuit een ander EU land waar het 
product is goedgekeurd voor verkoop, voldoen automatisch aan de richtlijnen die in het VK 
gelden.  In alle EU landen geldt de Medical Devices Directive. Voor alle medische producten 

die in de EU op de markt gebracht worden, geldt dat zij een CE Marking moeten hebben. In 
relatie tot patiëntgegevens bestaat erg strikte wet-en regelgeving over hoe hier mee 
omgegaan moet worden. De twee belangrijkste zijn de Data Protection Act (1998) en de 
Human Rights Act (1998).   
 
Tenslotte is het belangrijk om rekening te houden met cultuurverschillen tussen Nederland 
en het VK bij het betreden van deze markt.  
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1 Het Zorgsysteem   

In het Verenigd Koninkrijk is medische zorg gratis voor iedere inwoner, de zorgkosten 

worden vanuit de Staatskas (HM Treasury) betaald middels belastinginkomsten en de 
bijdragen die de werkpopulatie betalen voor ‘National Insurance’. Iedereen heeft recht op 
zorg die door de NHS (National Health Service) wordt georganiseerd en aangeboden zonder 
hiervoor een premie te hoeven betalen. Dit geldt voor huisartsbezoeken, medische 
specialistische behandelingen in het ziekenhuis, chronische zorg, geestelijke zorg en 
mondzorg.  
 

Het VK geeft jaarlijks meer dan £140 miljard uit aan zorg, wat ongeveer gelijk staat aan 9% 
van het Bruto Nationaal Product en per hoofd van de bevolking afgelopen jaar ongeveer 
£1.912 bedroeg (in 2008/2009 was dit £1.712). De kosten voor de publieke (NHS England) 
sector telt hier voor ongeveer 85% van de totale zorg en in 2014 is hieraan circa £113 

miljard uitgegeven. Dit is meer dan het OECD gemiddelde.  Zorg is hiermee een zeer grote 
uitgavenpost. Zo ontvangt onderwijs slechts £53 miljard en Defensie £25 miljard. Elke 2 a 3 

jaar wordt dit aandeel herzien.  
 
De Staat geeft geld aan de Department of Health, die wijst vervolgens geld toe aan NHS 
England (alsmede ook NHS Schotland, Wales en Noord-Ierland). Een deel van het budget 
houdt de Department of Health zelf voor financiering van publieke agentschappen en 
productschappen (arms length bodies), zoals Public Health England.  
 

Voor de beeldvorming; in Nederland is voor dit jaar bijna €70 miljard (+/- £50 miljard pond) 
begroot, waarvan € 7.5 miljard afkomstig is uit de staatskas en de overige € 63 miljard door 
premies worden bekostigd. Zorgkosten in 2013 bedroegen gemiddeld €5.608 euro per hoofd 
van de bevolking (£4.000,-).  
 
In de volgende paragrafen volgt meer informatie over de volksgezondheid, de 
overheidsprioriteiten, de beschikbare budgetten en hoe deze worden toegekend, alsmede de 

rol van de NHS binnen de zorg.   

 

1.1 Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk  
Het Verenigd Koninkrijk wordt, net als Nederland en vele andere landen, geconfronteerd met 
complexe uitdagingen ten aanzien van de volksgezondheid en de kosten die hiermee gepaard 
gaan: Mensen leven langer, de gezondheidsproblemen zijn complexer en de ongezonde 
levensstijl van de bevolking is een belangrijke oorzaak van veel ziekten en aandoeningen. 

Hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en dementie zijn de belangrijkste thema’s waar de 
huidige samenleving en economie mee geconfronteerd wordt (burden of disease). Ook 
psychische problemen (mental health) en de gevolgen hiervan hebben hun weerslag op de 
samenleving en de kosten van zorg. Hetzelfde geldt overigens voor het aantal mensen dat 
met een handicap leeft, 11.9 miljoen, en hierdoor medische zorg behoeft.  
 
Het VK telt momenteel circa 64 miljoen inwoners. Verwacht wordt dat de totale bevolking zal 

groeien naar 67 miljoen in 2020 en 71 miljoen in 2037.   
- De levensverwachting van mannen is gemiddeld 78.9 jaar (in Nederland is dit 79.4) 

- De levensverwachting van vrouwen is gemiddeld 82.7 jaar (in Nederland is dit 83) 
 

1.1.1 Hart- en vaatziekten en diabetes  
Hart- en vaatziekten en diabetes, evenals aanverwante problemen veroorzaakt door 
ongezonde levensstijlen vormen een groot probleem in de samenleving. Zo kent het VK de 
hoogste consumptie van frisdranken met toegevoegde suikers van heel Europa. Een aantal 

cijfers ten aanzien van de levensstijl op een rijtje;  
- 1 op de 5 volwassenen rookt. Roken is doodsoorzaak nummer 1 in het VK.  

In Nederland is dit ongeveer 1 op de 4;  
- 1 op de 3 consumeert overmatig alcohol. Dagelijks zijn er 3000 ziekenhuisopnames 

gerelateerd aan alcohol consumptie. In Nederland is dit slechts 7% van de 
volwassenen.  
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- bijna 2 op 3 Britten heeft last van overgewicht. 24.4% van de mannen en 25.1 % van 

de vrouwen heeft zelfs te maken met zwaar overgewicht (obesitas). In Nederland is 
iets minder dan de helft van de bevolking te zwaar; 

- 1 op de 10 kinderen lijdt al aan obesitas voordat zij naar de basisschool gaan. Dit zijn 

er 1 op 5 op de middelbare school; 
- 3 miljoen geregistreerde diabetici (en nog eens 7 miljoen mensen die tot de risico 

groepen behoren). In Nederland zijn dit er 1 miljoen.  
 
Geschat wordt dat jaarlijks 10 miljard wordt uitgegeven aan de behandeling van diabetici 
terwijl deze ziekte voor een zeer groot deel voorkomen kan worden. Dit geldt uiteraard ook 
voor andere aandoeningen. Momenteel wordt bijvoorbeeld meer geld uitgegeven aan 

maagverkleiningen en verwijderingen dan aan programma’s voor het verbeteren van 
levensstijlen.  

1.1.2 Kanker 
1 op de 3 Britten wordt geconfronteerd met kanker binnen het gezin. Ten opzichte van 40 
jaar geleden (toen was de gemiddelde overlevingstijd een jaar) leeft men tegenwoordig nog 

zeker 10 jaar nadat de diagnose gesteld is. De overlevingskansen zijn lager dan in de rest 
van Europa, met name voor de mensen ouder dan 75 jaar. 25% van de diagnoses wordt per 
toeval gesteld na een bezoek aan de spoedeisende hulp of behandeling van acute zorg (A&E) 

en blijkt dan vaak al in een vergevorderd stadium te zijn. Dit suggereert dat een vroege 
diagnose en toegang tot behandelingen essentieel is in de bestrijding van kanker. Naar 
schatting is tussen de 7 en 41 procent van de kankergevallen direct gerelateerd aan 
overgewicht. Roken is ook een grote oorzaak. Ter vergelijking; naar schatting lijdt in 
Nederland circa 3% van de bevolking aan kanker.  

1.1.3 Dementie en ouderenzorg  
Het VK heeft circa 10 miljoen inwoners ouder dan 65 jaar, wat zal groeien tot aan 18 miljoen 

in 2037. Het aantal mensen dat ouder is dan 85 jaar zal vermoedelijk groeien van 1.4 
miljoen in 2014 tot aan 3.6 miljoen in 2037. In het VK leven circa 700.000 mensen officieel 
met dementie. Een kwart van alle residentiële zorgpatiënten lijdt aan dementie en naar 
schatting zorgen 5.5 miljoen vrijwilligers (mantelverzorgers) voor de mensen met dementie 
die niet residentieel verzorgd worden.  Verwacht wordt dat het aantal mensen met dementie 

de komende jaren schrikbarend zal toenemen, mede door de sterke vergrijzing waar het VK 
mee te maken heeft.  

 
Deze vergrijzing zorgt ook voor andere problemen, bijvoorbeeld het hoge aantal 
ziekenhuisopnames onder ouderen; 2 op de 3 mensen die in het ziekenhuis belanden, zijn 
ouder dan 65 jaar. 1 op de 6 mensen ouder dan 85 leeft permanent in een 
verzorgingstehuis. Data tonen aan dat meer bewegingsondersteuning en rehabilitatie na 
ziekenhuisopnames kan voorkomen dat een groot deel van deze patiënten permanent 
gedwongen in een verzorgingstehuis moet verblijven. Tevens is aangetoond dat mensen die 

met Dementie in een verzorgingstehuis verblijven vaak niet de juiste zorg krijgen en 
hierdoor te voorkomen complicaties oplopen waarmee zij op hun beurt weer in ziekenhuizen 
belanden. Nieuwe modellen en richtlijnen om dit te voorkomen, worden momenteel door 
NHS en verzorgingstehuizen (private sector) ontwikkeld. 
 
Ter vergelijking; in Nederland zijn ongeveer 3 miljoen mensen ouder dan 65 jaar en hebben 

circa 230.000 mensen officieel dementie.  

 

1.1.4 Psychische gezondheid (mental health) 
Psychische problemen zijn de grootste oorzaak voor arbeidsongeschiktheid in het VK en 1 op 
de 4 mensen ervaart psychische problemen. De schade voor de economie hierdoor wordt 
geschat op £100 miljard per jaar (ongeveer net zo groot als het gehele budget van de NHS 
welke later nader wordt toegelicht). Fysieke en psychische problemen zijn vaak sterk aan 
elkaar gerelateerd, maar slechts een kwart van de patiënten met een psychische problemen 

ondergaat daadwerkelijk een behandeling (een verdubbeling ten aanzien van 4 jaar 
geleden). Psychische zorg is nu nog strikt gescheiden van medische zorg en ontvangt circa 
13% van het NHS budget. Dit terwijl de psychische problemen de oorzaak zijn van 25% van 
alle ziekten (burden of disease). Men werkt toe naar een geïntegreerde benadering.  
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1.1.5 Ziekteverzuim, werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid  

Geschat wordt dat werkgevers in het VK jaarlijks circa £22 miljard omzet verliezen door 
ziekteverzuim. Jaarlijks doen 300.000 mensen een beroep op 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en geschat wordt dat individuen door ziekteverzuim ook 
nog eens 4 miljard pond aan inkomsten mislopen.   

 
Psychische gezondheidsklachten zijn 2 keer zo vaak de reden om een 
werkeloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen dan dat fysieke 
werkgerelateerde gezondheidsklachten dit zijn. Binnen de totaalgroep van 
arbeidsongeschikten en werkelozen vanwege een ‘beperking’ vormen de mensen met 
psychische problemen nog eens het grootste aandeel. Slechts 7 procent van mensen met 
psychische problemen hebben een baan. De overheid en werkgevers zullen dit jaar beginnen 

met de campagne ‘Fit for Work Scheme’.   
 

1.2 Zorgprioriteiten huidige kabinet  
Om de huidige en toekomstige uitdagingen ten aanzien van de volksgezondheid te kunnen 

overwinnen, heeft de Department of Health (Ministerie van Volksgezondheid) de volgende 18 
beleidsmaatregelen voor de huidige kabinetsperiode vast gesteld. Preventie vormt een 
integraal onderdeel van vrijwel alle maatregelen;  
 

- Zorg voor mensen met Dementie verbeteren 
- Samenwerking tussen medische zorg en welzijnszorg  
- Gezondheid van hulpverleners en mantelverzorgers verbeteren 
- Zorgen dat mensen geïnformeerde keuzes maken over hun gezondheid en zorg 
- Mental Health (psychische gezondheidszorg) toegankelijker en efficiënter maken  
- Alle kinderen een gezonde start in het leven bieden 

- Verminderen van misbruik en afhankelijkheid van drugs (inclusief alcohol)  
- Patiënten beschermen van vermijdbare schade (letsel) 
- Zorg verbeteren voor patiënten die aan het einde van hun leven zijn  
- Terugbrengen van het aantal rokers 
- Patiënten en andere ontvangers van zorgdiensten met respect, waardigheid en 

compassie behandelen 

- Terugdringen van Obesitas en verbeteren van voeding en dieet  

- Overlevingskansen op kanker te vergroten 
- Meer onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg en welzijnszorg  
- Plannen van noodsituaties t.a.v. gezondheid (gezondheidscrisismanagement) 
- NHS efficiënter en minder bureaucratisch maken  
- Terugbrengen van schadelijk alcohol misbruik  
- Verbeteren van de levenskwaliteit voor mensen met langdurige gezondheidsproblemen  
 

Voor het jaar 2014/2015 zijn de volgende prioriteiten vastgesteld;  
 
 ‘Living and Aging well’: 
o Ziektepreventie 
o Verbetering van de zorg voor 75plussers 
o Hervormen van welzijnszorg  

o Integreren gezondheidszorg en welzijnszorg  
o Verbeteren zorg Dementie 

  
 ‘Caring Better’: 
o Hogere zorgstandaarden 
o Kwaliteit zorg verhogen 
o Meer technologie toepassen 

o Gelijke benadering van fysieke en psychische gezondheid  
 

 ‘Prepare for the Future’ 
o Verduurzamen van het NHS systeem (future proof maken) 
o Investeren in R&D 
 
In mei 2015 vinden verkiezingen plaats in het VK. Vermoedelijk zullen hiervoor genoemde 

beleidsterreinen en prioriteiten voor het komende jaar nog ongewijzigd blijven. Beslissingen 
over eventuele nieuwe hervormingen zullen pas door het nieuwe kabinet genomen worden.  

https://www.gov.uk/government/collections/fit-for-work-guidance
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Hiervoor genoemde beleidsprioriteiten uitten zich onder andere in de reorganisatie van het 
zorgstelsel, welke middels de Health & Social Care Act 2012 van kracht is gegaan in april 
2013. In hoofdstuk 1.6 wordt nader ingegaan op de inhoud van deze wet en de belangrijkste 

wijzigingen die deze met zich mee brengt 

1.3 NHS  
De NHS is na de Tweede Wereldoorlog in 1948 opgericht vanuit de ideologische gedachte dat 
iedereen recht heeft op zorg. Het VK was vastberaden om iedereen zorg te kunnen bieden, 
ongeacht iemands leeftijd, gezondheid, ras, sociale status en vermogen om voor zorg te 
kunnen betalen. Hoge kwaliteit zorg die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. NHS 
wordt als 1 van de grootste prestaties van het VK gezien en gedurende de jaren dat de NHS 
bestaat, zijn deze idealen niet veranderd. De maatschappij, de behoeften die er zijn m.b.t. 

zorg evenals de technologie die tegenwoordig beschikbaar is echter wel. Er is veel discussie 
gaande over de zorg die vanuit NHS wordt aangeboden en hoe het huidige zorgsysteem is 
ingericht. De organisatie en recht op zorg is echter dermate ingeburgerd dat de samenleving 
en politiek vinden dat elke burger hier recht op heeft en ondanks de hoge zorgkosten mag er 

niet aan dit ‘heilige systeem’ getornd worden.  
 
De NHS in het VK is opgedeeld in NHS England, NHS Wales, NHS Scotland en NHS North 

Ireland. Alle informatie in dit rapport heeft hoofdzakelijk betrekking op NHS England. In  
paragraaf 1.3.2 zal nader worden toegelicht hoe de andere NHS organisaties zijn ingericht en 
hoe zij verschillen van NHS England.   

1.3.1 Rol NHS England 
De dagelijkse werkzaamheden van NHS England kan in 2 delen worden opgesplitst;  
1) Beschikbaar stellen van gezondheidszorg (commissioning) voor patiënten  
2) Leveren van gezondheidszorg aan patiënten  

 
De verantwoordelijkheden van NHS England is in 4 regionale teams opgedeeld; Noord, 
Oost/West (Midlands), Londen en Zuid. Hierbinnen bestaan weer 27 regioteams, waarvan er 
10 verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van specialistische zorg. Lokaal wordt via de 
Clinical Commissioning Groups (CCG’s) het budget toegewezen en beschikbaar gesteld. Deze 

worden nader toegelicht in paragraaf 1.4. 
 

Eenmaal toegekend wordt de zorg verleend door zorgaanbieders, vaak in de vorm van ‘NHS 
Trust’ (clusters van zorginstellingen/ziekenhuizen). Er zijn 2 typen ‘Trusts’, 1) de NHS 
Foundation Trusts en 2) de NHS Trusts. De Foundation Trusts krijgen een bedrag toegekend 
en staan vrij om hiermee de zorg in te kopen die ze moeten en willen aanbieden. De NHS 
Trusts krijgen door de overheid opgelegd welke zorg zij moeten bieden en rapporteren hier 
tevens aan.  
 

Het aanbod NHS diensten en zorg is als volgt verdeeld;  
1. Eerstelijnszorg (Primary Care); dit zijn huisartsen (General Practitioners), tandartsen, 

oogartsen, apotheken, noodposten en noodnummers. Er zijn circa 9000 
huisartsencentra. 

2. Acute zorg en spoedeisende hulp (A&E), Tweedelijnszorg en gespecialiseerde zorg. De 
aangeboden zorg wordt vast gesteld door CCG’s. Enkele typen zorg worden landelijk 

vastgesteld.  

3. Ambulance zorg 
4. Psychische zorg (Mental Health); maatschappelijke zorg, klinische zorg, psychiatrische 

en psychologische zorg. Deze worden toegewezen en betaald door CCG’s, maar de 
diensten mogen ook door andere NHS organisaties, vrijwillige en private partijen 
worden aangeboden 

5. Maatschappelijke gezondheidszorg (Community Health Services), zoals regionale 

verpleging, thuiszorg, schoolartsen en revalidatiecentra.  
 
Daarnaast is NHS England landelijk verantwoordelijk voor het toewijzen en beschikbaar 
stellen van de volgende gezondheidsdiensten (deze worden dus niet door CCG’s 
toegewezen);  
1. Kinderimmunisatie (vaccinaties)  
2. Influenza en pneumokokken 

3. Gewelddadige patiëntenzorg  

https://www.gov.uk/government/publications/health-and-social-care-act-2012-fact-sheets
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4. Kleine chirurgische ingrepen  

5. Alcoholmisbruik en preventie 
6. Gezondheidschecks voor verstandelijk gehandicapten  
7. Patiëntenparticipatie  

 
Het toewijzen van de openbare gezondheidsdiensten (Public Health Services) gebeurt door 
‘Public Health England’ samen met de lokale autoriteiten, de lokale gemeenten zijn sinds kort 
namelijk verantwoordelijk voor de budgetten en het beschikbaar stellen van welzijnszorg en 
preventiecampagnes binnen hun gebied.  Voorbeelden hiervan zijn de NHS Checks, het 
aanbieden van anticonceptiemiddelen, seksuele gezondheidsonderzoeken, programma’s om 
te stoppen met roken, alsmede voor alcoholmisbruik.  

 
De Department of Health wijst dus de budgetten toe voor de zorg en bepaalt de 
beleidsprioriteiten. NHS England, CCG’s en lokale gemeenten bepalen vervolgens welke zorg 
hiermee wordt aangeboden. Healthwatch England, samen met lokale Healthwatch 
organisaties geven hiertoe input vanuit de bevolking. De rol van deze en andere regulerende 
en toezichthoudende organisaties worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht.  

 

1.3.2 Key Opinion Leaders 
Binnen NHS, de Department of Health, maar ook onderzoeksinstituten, specialistische 
ziekenhuizen en universiteiten bestaan diverse Key Opinion Leaders. Dit zijn belangrijke 
adviseurs ten aanzien van de wijze waarop de zorg is ingericht en wordt aangeboden.  
Hieronder op hoofdthema de belangrijkste KOL’s binnen NHS;  
 
Dame Christine Beasley DBE   Barry Cockcroft CBE  

Chief Nursing Officer     Chief Dental Officer 
 
Professor Sue Hill OBE     Professor Sir Bruce Keogh  
Chief Scientific Officer    NHS Medical Director 
 
Karen Middleton     Dr Keith Ridge Officer  
Chief Health Professions   Chief Pharmaceutical Officer 

 
Indien u wilt weten wie de KOL’s zijn die van invloed zijn op het beleid en gebruik van uw 
technologie, dan kunt u contact opnemen met het economisch team.   
 

1.3.3 NHS Schotland, Wales en Noord-Ierland  
De informatie in dit rapport heeft hoofdzakelijk betrekking op NHS England. De overige 
landen in het Verenigd Koninkrijk kennen echter ook een eigen zorgsysteem dat gekoppeld is 
aan de Department of Health. Die kent de budgetten toe, maar de organisaties hebben zelf 

zeggenschap over de verdere invullingen. Hieronder in het kort de belangrijkste 
eigenschappen van de andere NHS landen;  
 
NHS Noord Ierland;  
1,8 miljoen inwoners / £6.5 miljard budget  
Dit zorgsysteem biedt geïntegreerd gezondheidszorg en welzijnszorg en valt onder het 

Ministerie van volksgezondheid, sociale zaken en openbare veiligheid.  

- Health & Social Care Board is verantwoordelijk voor het toekennen van de 
zorgbudgetten via 5 lokale Commissioning Groups.  

- Ook bestaan er 5 regionale Health & Social Care Trusts die verantwoordelijk zijn voor 
beschikbaar stellen van budgetten voor geintergreerde gezondheids- en welzijnszorg.  
Hier kunnen Ambulance Diensten als 6e trust aan worden toegevoegd.  

- Patient & Client Council komt op voor de belangen van patiënten, verzorgers en 

gemeenschappen.  
- Regulation & Quality Improvement Authority is de toezichthouder van kwaliteit 
- Public Health Agency heeft als taak om zorg en welzijn te verbeteren en geeft hierover 

input aan de Health & Social Care Board.  
 
Voor meer informatie zie; www.dhsspsni.gov.uk  
 

 

mailto:info@nbso-manchester.co.uk?subject=informatie%20Medisch%20
http://www.dhsspsni.gov.uk/
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NHS Wales 

3,2 miljoen inwoners / £6.5 miljard budget  
Verantwoordelijkheid voor het toekennen van budgetten en beschikbaar stellen van zorg ligt 
volledig bij de regering van Wales.  

- Er bestaan 7 local Health Boards die in hun gebied de zorg plannen, veiligstellen en 
beschikbaar stellen 

- Er zijn daarnaast 3 National Trust voor;  
o Ambulance diensten 
o Velindre NHS Trust (voor o.a. de behandeling van kanker) 
o Public Health Body voor de volksgezondheid 
Voor meer informatie zie; www.wales.nhs.uk  

 
NHS Schotland; 
De NHS in Schotland is volledig losgekoppeld van NHS England en het beschikbaar stellen en 
toekennen van zorgbudgetten ligt volledig bij de Schotse overheid. De Staatssecretaris voor 
Gezondheid en Welzijn bepaalt de landelijke prioriteiten en doelstellingen voor de NHS. 
Vervolgens moeten de 14 lokale NHS Boards de budgetten toekennen en de zorg mogelijk 

maken en controleren. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de algehele gezondheid van hun 

inwoners en hiermee dus ook het toekennen van diensten waaronder GP, Tandartsen, 
gemeenschapszorg en gespecialiseerde zorg. Van deze Boards wordt verwacht dat ze zowel 
op nationaal als op regionaal niveau samenwerken om de gespecialiseerde zorg overal in het 
land mogelijk te maken (bijvoorbeeld Neurologische zorg). In de praktijk beschikken alle 
boards op lokaal niveau over vertegenwoordiging en/of samenwerkingsverbanden met 
‘Comunity Health & Social Care teams’ en is er nauwe betrokkenheid van lokale autoriteiten, 

patiënten en de algemene bevolking. Er bestaan daarnaast 7 ‘special boards’ en een ‘Health 
Improvement Board’ die verantwoordelijk is voor het toekennen en beschikbaar stellen van 
nationale gezondheidsdiensten, onderzoek en het waarborgen van de volksgezondheid.  
Voor meer informatie zie; http://www.healthscotland.com/  
 
Grootste verschillen met NHS England;  
 

 In Noord Ierland zijn medische zorg en welzijnszorg volledig geïntegreerd. In 
Schotland is men momenteel de wetgeving aan het veranderen om dit ook mogelijk te 

maken.  
 Schotland en Wales hebben geïntegreerde (landelijke) bestuursdiensten, in 

tegenstelling tot de lokale NHS (Foundation) Trusts in Engeland waarvoor de 
budgetten op lokaal niveau worden toegekend.  

 In Schotland bestaat geen NICE om het zorgbeleid en richtlijnen op te stellen, maar 

SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 
 
Indien u specifieke vragen hebt over de genoemde landen binnen het Verenigd Koninkrijk 
kunt u terecht bij de Nederlandse Ambassade te Londen.  Voor vragen m.b.t. Ierland 
kunt u contact opnemen met de Nederlandse Ambassade in Dublin.  
 

1.4 Zorgkosten en Beschikbare budgetten  
In het jaar 2014/2015 ontvangt NHS England circa £96 miljard. £30 miljard hiervan is 
bestemd voor het betalen van de diensten waar het zelf voor verantwoordelijk is, waaronder 
de gespecialiseerde zorg, eerstelijnszorg (Primary Care/GP’s), detentiezorg en defensiezorg, 
welke het op landelijk niveau toewijst.   

 
Het resterende budget, 60% van het totale NHS England toegewezen budget, wordt door 
NHS England toegewezen via de Clinical Commissioning Groups. CCG’s zijn lokale groepen 

van huisartsen, verpleegkundigen en gespecialiseerde artsen die in ieder gebied samen 
komen om te besluiten welke zorg hun patiënten en lokale bevolking nodig hebben en 
hoeveel budget hiervoor toegewezen wordt (commissioned) en moeten hiervoor zorg 
inkopen en beschikbaar stellen.  Bij de vaststelling van de budgetten voor CCG’s wordt in 
eerste instantie gekeken naar het aantal bewoners van het desbetreffende gebied. 
Vervolgens wordt gekeken naar demografische kenmerken, zoals leeftijd, 
gezondheidstoestand, alsmede de geografische concentratie van de bevolking. Aan de hand 

hiervan wordt een bedrag per CCG toegekend.  Elke CCG is gemiddeld verantwoordelijk voor 
250.000 inwoners (in de werkelijkheid varieert het aantal inwoners per CCG tussen de 
61.000 en 860.000).  CCG’s geven opdracht aan General Practices (GP’s) om zorg aan te 

http://www.wales.nhs.uk/
http://www.healthscotland.com/
mailto:lon-ea@minbuza.nl?subject=informatie%20NI,%20Wales%20of%20Schotland%20medisch
mailto:dub-ea@minbuza.nl?subject=vraag%20m.b.t.%20medische%20sector%20
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bieden en kopen dit bij andere zorgaanbieders in wanneer een GP hier niet in kan voorzien. 

Zij hebben hiermee zeggenschap over;  
- Acute en spoedeisende zorg (Acute & Emergency) 
- Niet spoedeisende ziekenhuiszorg (poliklinische en electieve chirurgie (elective care)  

- Gemeenschappelijke gezondheidszorg (dat niet door GP geleverd kan worden) 
- Zwangerschapszorg en pasgeborenzorg (Maternity & Newborn) 
- Geestelijke en Verstandelijke gezondheidszorg (Mental Health & Learning Disabilities) 
 
Het is CCG’s toegestaan om zorg van verschillende zorgaanbieders beschikbaar te stellen, 
waaronder de private en vrijwillige sector. Voorwaarde is wel dat de zorgaanbieders 
ingeschreven staan bij een regulerende instantie (zie ook Monitor in paragraaf 1.5 voor meer 

informatie). Binnen de CCG’s bestaan tenslotte ook nog ‘Stategic Clinical Networks’ voor 
de volgende onderwerpen;  

1. Cardiovasculaire aandoeningen (hart- en vaatziekten, alsmede beroertes, 
nierziektes en diabetes) 

2. Zwangerschapszorg, kinderen, jongeren  
3. Psychische zorg, Dementie en Neurologische aandoeningen 

 

De CCG’s bepalen dus met NHS England voor een groot deel welke zorg beschikbaar wordt 
gesteld, hoeveel budget hiervoor beschikbaar is en wat er mag worden ingekocht. Het 
daadwerkelijk aanbieden van de zorg en het inkopen van de middelen die daarvoor nodig 
zijn, gebeurt vervolgens door andere organisaties, waaronder de NHS Foundation Trusts 
(Ziekenhuizen). Deze zullen in hoofdstuk 2 nader worden omschreven. Op basis van het 
aantal geregistreerde patiënten, zijn de 10 grootste Clinical Commissioning Groups als volgt  

(inclusief geregistreerde patiënten) 
1. NHS North, East, West Devon CCG   907.303 
2. NHS Cambridgeshire And Peterborough CCG 899.175 
3. NHS Dorset CCG    778.868 
4. NHS Birmingham Crosscity CCG  744.291 
5. NHS Oxfordshire CCG    702.843 
6. NHS Nene CCG     647.585 

7. NHS Gloucestershire CCG   627.564 
8. NHS Herts Valleys CCG    620.803 

9. NHS East And North Hertfordshire CCG  580.192 
10. NHS Sheffield CCG     579.984 

 
Hieronder treft u een schema waarin wordt samengevat hoe de geldstromen binnen de zorg 
verlopen voor welke typen zorg en welke partijen daarvoor verantwoordelijk zijn. De partijen 
die de zorg aanbieden, zullen in het volgende hoofdstuk nader worden toegelicht. 

 

http://www.england.nhs.uk/ourwork/part-rel/scn/


RVO.nl | Kansendossier Medische Technologie in het Verenigd Koninkrijk 2015 

Pagina 16 van 44 

1.5 Regulering, toezicht en dataverzameling  

Monitor, de Care Quality Commission, Healthwatch, NICE en Health & Social Care 
Information Center hebben elk hun eigen nationaal opgelegde en statutaire taken en 
verantwoordelijkheden om toe te zien op de zorg, deze te reguleren en te monitoren. 
 

De General Medical Council, General Dental Council en vergelijkbare organisaties zijn de 
organisaties die de beroepsgroepen reguleren, opkomen voor de belangen van artsen en 
erop toezien dat deze aan de eisen voldoen en hun beroep mogen uitoefenen. Kort 
samengevat zijn de rollen van de organisaties als volgt;    
 
 Monitor  

Dit is de financiële toezichthouder van alle NHS organisaties en tevens 

verantwoordelijk voor het vaststellen van landelijke tarieven voor diensten zodat deze 
op de beste manier beschikbaar wordt voor patiënten.   

 
 Care Quality Commission  

Onafhankelijke toezichthouder voor kwaliteit van gezondheidszorg en welzijnszorg, 

inclusief de private sector. Het controleert o.a. de ziekenhuizen, verzorgingshuizen, 
huisartsen- en tandartsenpraktijken. CQC heeft volledig mandaat om de 

bevoegdheden van zorgaanbieders te beperken, of zelfs af te nemen, wanneer zij zich  
niet aan de richtlijnen houden.  

 
 Healthwatch 

Onafhankelijke ‘consumentenbond’ voor gezondheidszorg en welzijnszorg. 
Vertegenwoordigen de belangen van de bevolking en zorgen dat hun zorgbehoeften 

vertaald worden in beschikbare diensten. Iedere city council heeft een lokale 
healthwatch. Healthwatches geven input aan de CCG’s voor de toekenning van zorg, 
alsmede de inkoopplannen.  

 
 NICE 

NICE is verantwoordelijk voor het opstellen van de richtlijnen waarop NHS zorg 
aanbiedt en welke middelen (technologie) hiervoor ingezet kunnen worden. Het is dus 

ook verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen voor nieuwe technologieën en 

hiermee de adaptatie ervan binnen NHS zorginstellingen.  
 
 Health & Social Care Information Center  

HSCIC is de nationale leverancier van informatie, data en IT systemen voor 
commissioners, analisten en clinici binnen de zorgsector.  

1.5.1 Overige regulerende instanties en toezichthouders 

  
 General Medical Council 

Onafhankelijke toezichthouder voor 260.000 artsen. Het bepaalt de richtlijnen, 
alsmede de toelating van artsen en houdt iedere 5 jaar inspecties (keuringen) om te 
bepalen of artsen hun bevoegdheden mogen behouden.  

 

 Nursing & Midwifery Council  
Doet hetzelfde als GMC, maar dan voor de verpleegkunde en vroedkunde (circa 
670.000 zorgverleners).  

 
 General Dental Council  
 Idem als hierboven, maar dan voor tandartsen.  

 
 General Pharmaceutical Council  
 Toezichthouder van circa 70.000 apothekers.  

 
 General Optical Council 
 Toezichthouder voor circa 26.000 opticiens.  
 
 Health & Care Professionals Council 

Reguleert de diversiteit aan beroepen binnen de zorgsector, waaronder die van 

biomedische wetenschappers, orthopeden, logopedisten en maatschappelijk werkers.  

https://www.gov.uk/government/organisations/monitor
http://www.cqc.org.uk/content/about-us
http://www.healthwatch.co.uk/about-us
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do
https://www.gov.uk/government/organisations/health-and-social-care-information-centre
http://www.gmc-uk.org/about/index.asp
http://www.nmc-uk.org/About-us/
http://www.gdc-uk.org/Aboutus/Pages/default.aspx
http://www.pharmacyregulation.org/about-us
https://www.optical.org/en/about_us/index.cfm
http://www.hpc-uk.org/aboutus/
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Via hiervoor genoemde organisaties is meer informatie te vinden over de wet- en 
regelgeving waar zorgaanbieders mee geconfronteerd worden, tariefstellingen die binnen 
hun werkterrein gelden, alsmede ontwikkelingen die relevant zijn voor de toekomst. Andere 

belangrijke organisaties worden vermeld in hoofdstuk 4.7. Hebt u specifieke vragen over 
deze organisaties of specifieke beroepsvelden en/of zorgaanbieders, neem dan contact met 
ons op.  
 

1.6 Hervormingen van het systeem 
De Health & Social Care Act 2012 die sinds april 2013 van kracht is gegaan in het VK 
heeft gezorgd voor drastische veranderingen binnen algehele inrichting van Gezondheidszorg 
en Welzijnszorg (Health & Care), welke het sterkst terug te zien zijn binnen de manier 

waarop NHS England georganiseerd is. Hieronder in het kort de belangrijkste veranderingen 
ten aanzien van het oude systeem;  
 Voorheen bestonden 152 ‘Primary Care Trusts’ die verantwoordelijk waren voor een 

deel van de budgetten van Primaire (eerstelijns) zorg. Sinds 2013 zijn deze komen te 

vervallen en zijn daarvoor in de plaats  211 ‘Clinical Commissioning Groups’ in het 
leven geroepen.  

 Meer betrokkenheid en zeggenschap van patiënten m.b.t. de zorgen die ze ontvangen. 

Via lokale onafhankelijke consumenten organisaties (Healthwatch) wordt input 
gegeven aan de Clinical Commissioning Groups m.b.t. het toekennen, reguleren en 
leveren van zorg.  

 Public Health England is in het leven geroepen om de zorg in het land te verbeteren en 
beschermen en om ongelijkheiden in de mate waarin zorg landelijk wordt geleverd 
weg te nemen.  

 Stroomlijnen en beperken van alle (sociale) zorginstellingen en agentschappen. NICE 
is verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen en standaarden voor 
(gezondheids- en welzijns) zorg.   

 Hiertoe is ook de Health & Social Care Information Centre in het leven geroepen om 
data te verzamelen en analyseren.  

 Concurrentie in de sector is toegestaan. Zo mogen onafhankelijke (vaak derdelijns) 
zorg instellingen en stichtingen nu ook NHS geld aanvragen.  

 Monitor is in het leven geroepen om de zorgdiensten te reguleren en verstrekt de 
vergunningen aan NHS gefinancierde instellingen. Deze organisatie is samen met NHS 
England tevens verantwoordelijk voor prijs en tariefstellingen van de zorg.  

 
Alle verdere informatie in dit rapport heeft betrekking op hoe de zorg en NHS England nu 
georganiseerd zijn.  
 

1.7 De toekomst van het systeem; 5 year forward View 
NHS England heeft onlangs (december 2014) zijn toekomstplannen voor de komende 5 jaar 
bekend gemaakt. Middels deze Five Year Forward View geeft het invulling aan de 
overheidsprioriteiten om zorg en volksgezondheid te verbeteren, kosten nog verder te 
reduceren, innovatie mogelijk te maken en betere resultaten te behalen voor de gezondheid. 
Veel van de doelstellingen worden de komende maanden verder uitgewerkt en ingevoerd. 
Het betreft hier met name de implementatie van nieuwe stimuleringsregelingen en het 

mogelijk maken van innovatie waardoor betere zorg aangeboden kan worden. Nieuwe 

hervormingen ten aanzien van NHS England en andere betrokken organisaties zullen pas 
door het volgende kabinet in overweging worden genomen. De verkiezingen vinden mei 
2015 plaats.  
 
Samengevat zijn de belangrijkste doelstellingen en veranderingen die voortkomen uit de 
NHS 5 Year Forward View als volgt;  

1. Op nationaal niveau flexibiliteit toepassen in de huidige regulering, financiering en 
prijsstelling door de zorgmodellen te moderniseren;  

2. Het terugdringen van de tijd en complexiteit die geassocieerd wordt met lokale NHS 
contracten. Procedures zullen verkort worden door o.a. meer met subsidies aan 
zorginstellingen te werken 

3. Het kapitaliseren van de kansen die nieuwe (digitale) technologieën en behandelingen 
met zich mee brengen. CCG’s zullen onder andere meer zeggenschap over budgetten 

krijgen en hierbij meer samenwerken met huisartsen en ziekenhuizen.  

https://www.gov.uk/government/publications/health-and-social-care-act-2012-fact-sheets
http://www.england.nhs.uk/ourwork/futurenhs/
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4. Eerstelijnszorg en acute (Primary and Acute) worden meer geïntegreerd. 

Huisartsendiensten en ziekenhuisdiensten mogen voortaan meer gecombineerd 
worden en hetzelfde geldt voor psychische zorg en mantelzorg, wat voorheen strikt 
gescheiden zorgdiensten waren.  

5. Ook huisartsen zullen voortaan 7 dagen in de week zorg aanbieden. Dit is nog niet het 
geval, waardoor er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen zorg die doordeweeks en 
in het weekend wordt aangeboden.  

6. Specialistische clusters, ziekenhuizen en praktijken zullen worden gecreëerd. 
Momenteel dient ieder NHS ziekenhuis dezelfde behandelingen aan te kunnen bieden, 
waardoor te grote kwaliteitsverschillen ontstaan.  

7. Lokale organisaties zullen meer zeggenschap over de budgetten krijgen, omdat de 

zorgbehoeften in elke regio anders zijn. Het huidige ‘one size fits all’ model voor de 
wijze waarop zorg wordt aangeboden, volstaat niet.  

 

1.8 Overige  
De zorgsector omvat uiteraard meer dan alleen hoe de medische zorg is ingericht. Kijkend 

naar de gehele Life Sciences en Health sector zijn onder andere onderwijs, R&D, high tech en 
infrastructuur sectoren die van invloed zijn op LSH. Dit rapport beperkt zich echter tot de 
onderwerpen die relevant zijn voor toeleveranciers van medische technologie.  

 
De ambassade heeft onlangs een rapport gepubliceerd dat ingaat op het landschap voor 
kennisintellingen en R&D binnen de Life Science sector en op welke wijze reeds wordt 
samengewerkt tussen Nederland en het VK. Klik hier om het rapport te downloaden. 
Heeft u specifieke vragen over deze of andere onderwerpen, neemt u dan contact met ons 
op.  

 
 
 

http://www.hollanduktrade.nl/wp-content/uploads/2014/12/Life-Sciences-Industry-Opportunities-for-UK-NL-collaboration.pdf
mailto:info@nbso-manchester.co.uk?subject=Life%20Science%20aanvraag%20
mailto:info@nbso-manchester.co.uk?subject=Life%20Science%20aanvraag%20
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2 Zorgaanbieders , vergoedingsstructuur, patiënten  

In onderstaand schema  is te vinden in welke verschillende typen zorg onderscheid wordt 

gemaakt, hoe en door wie de budgetten worden toegekend en door wie de desbetreffende 
zorgdiensten vervolgens worden aangeboden. Dit schema gaat verder in op het schema zoals 
vermeld in 1.4. 
 

 
 

2.1 Verschillende typen zorg  
NHS is de grootste zorgaanbieder en behandelt iedere 36 uur gemiddeld 1 miljoen patiënten. 
In 2014 hebben alle NHS zorginstellingen circa 11 miljoen operaties uitgevoerd (60% meer 
dan in 2004), 15 miljoen ziekenhuisopnames en zijn er bijna 22 miljoen bezoeken aan 
spoedeisende hulp afdelingen geweest.  Al deze zorg wordt binnen NHS door verschillende 
aanbieders mogelijk gemaakt, welke hieronder nader zullen worden toegelicht. Ook zal 

worden ingegaan op de private zorgaanbieders, alsmede de wijze waarop alle aanbieders 
gefinancierd worden (vergoedingsstructuur) . Tenslotte zal ook nog worden ingegaan op de 
rechten van de patiënten m.b.t. de behandelingen.  
 

Binnen het VK worden onderscheid gemaakt tussen verschillende typen zorg, wie deze 
aanbieden en de wijze waarop de budgetten hiervoor toegewezen wordt en waarop diensten 
en producten ingekocht kunnen worden om die zorg mogelijk te maken. De belangrijkste 

‘categorieën’ zijn:  
 
 Primary Care: Eerstelijnszorg die door artsen en huisartsen wordt aangeboden.  
 Long Term Care (chronische zorg) en Acute & Emergency Care A&E (acute en 

spoedeisende hulp) valt hier ook onder.  
 Specialist Services: Specialistische medisch noodzakelijke zorg aangeboden door artsen 

na doorverwijzing van GP  
 Offenders care: Detentiezorg 
 Armed Forces Care: Defensiezorg  
 Seconday Care:Tweedelijnszorg 
 Community Care: Gemeenschapszorg, aangeboden door vrijwilligers, stichtingen en 

lokale overheden 
 Mental Health Care: Psychische zorg, voorheen apart gefinancierd en aangeboden, 

tegenwoordig meer geïntegreerd met medische zorg Rehabilitation Care: 
 Revalidatiezorg. Deels onderdeel van Long Term Care. Verzorging valt echter niet onder 

Medische zorg.  
 Public Health Care: Volksgezondheid. Nationale zorgdiensten, waaronder vaccinaties en 

screening    
 
Voor de diensten die binnen eerstelijnszorg, Specialistische zorg, detentiezorg en 

defensiezorg worden aangeboden worden de budgetten landelijk door NHS toegekend en 
zorgaanbieders aangesteld. Dit gebeurt hoofdzakelijk door NHS zorgaanbieders, maar steeds 
vaker worden dergelijke diensten ook aan private aanbieders uitbesteed en moeten NHS 
instellingen concurreren om contracten.   
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Tweedelijnszorg, Gemeenschapszorg, Psychische zorg en revalidatie zijn diensten waarvoor 

de budgetten op lokaal niveau worden toegekend door de CCG’s en de contracten aan 
zorgaanbieders tevens op lokaal niveau worden vergeven. De diensten kunnen vervolgens 
door zowel NHS als private zorgaanbieders worden verleend.  

 
De budgetten en beschikbare diensten voor Public Health Care, waaronder immunisatie, 
preventie en (sexual) health checks, worden sinds kort aan de lokale autoriteiten toegekend 
en door hen uitbesteed. Deze contracten worden hoofdzakelijk aan publieke aanbieders 
vergeven. De lokale autoriteiten zijn ook verantwoordelijk voor sociale zorg (Department of 
Work & Pensions) en hiermee bijvoorbeeld de uitkeringen aan mensen die (ook vanwege 
medische redenen) niet in staat zijn om te werken. Persoonsgebonden budgetten om in hun 

zorg en verzorging te kunnen voorzien worden door de lokale autoriteiten verstrekt.  
 
De rol van de private aanbieders en hoe de door hen aangeboden zorg verschilt van publieke 
aanbieders wordt nader toegelicht in paragraaf 2.3. Wel is belangrijk om te weten dat NHS 
zorgaanbieders alleen verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van medisch noodzakelijke 
zorg. Niet medisch noodzakelijk zorg wordt bij voorbaat dus niet door NHS aangeboden maar 

door  private partijen. Voor wel medisch noodzakelijke zorg worden steeds vaker ook private 

partijen als aanbieder door NHS aangesteld, of richten particuliere patiënten zich zelf tot 
deze aanbieders. Dit heeft onder andere te maken met de wachttijden Ook belangrijk om te 
vermelden is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen medische zorg en verzorging. 
Verzorging wordt tevens niet door NHS aangeboden.   

2.2 De aanbieders 

2.2.1 Huisartsen (GP’s) 
De huisarts (General Practitioner) is verantwoordelijk voor het aanbieden van eerstelijnszorg 
(primary care) en zorgt voor de eerste behandeling en advies. Wanneer deze zelf niet in de 

zorgbehoeften kan voorzien, wordt de patiënt doorverwezen naar een (specialistische) 
zorgaanbieder, veelal in een ziekenhuis. Zonder een doorverwijzing van de huisarts ontvangt 
men geen specialistische zorg, tenzij er sprake is van spoedeisende hulp, of de patiënt een 
private zorgverzekering heeft.  
 

Er bestaan circa 9000 huisartsenpraktijken en posten (60.000 huisartsen) die eerstelijnszorg 
aanbieden. Slechts 3.5% hiervan is privaat. Er zijn ongeveer 2.8 artsen per 1000 inwoners. 

Elke huisarts is aangesloten bij een CCG die bepaalt welke budgetten er worden toegekend 
aan de huisartsen. De General Medical Council is de toezichthouder voor de aanbieders 
binnen deze sector.   
 
Voor een overzicht van alle huisartsen, zowel publiek als privaat, klik hier.  
Voor een overzicht van alle CCG’s, klik hier.  
 

2.2.2 Ziekenhuizen 
Er zijn 236 NHS ziekenhuizen en 250 private ziekenhuizen. De NHS ziekenhuizen leveren 
echter 95% van de ziekenhuisdiensten. De Private ziekenhuizen worden bij 2.3 nader 
toegelicht.  
 
Alle NHS ziekenhuizen zijn aangesloten bij NHS Foundation Trusts of NHS Trusts. Het 

verschil tussen beiden is dat een NHS Foundation Trust een budget krijgt toegekend en 

hiermee vrij is om lokaal zorg aan te bieden en in te kopen. Een NHS Trust krijgt landelijk 
opgelegd welke zorg het moet aanbieden (vaak verrichten de NHS Trust de zorgtaken die 
landelijk zijn opgelegd door NHS England en Public Health England, zoals omschreven in 
hoofdstuk 1). De Foundation Trusts zullen in hoofdstuk 3 en 4 nader worden toegelicht 
omdat zij een belangrijke rol spelen bij de inkoop van medische technologie.  
 
Per type zorg bestaan er de volgende typen trusts waarbij de ziekenhuizen zijn aangesloten.  

o 156 Acute zorg Trusts (waarvan 101 Foundation Trusts) 
o 56 Mental Health Trusts (waarvan 41 Foundation Trusts) 
o 34 Community Providers (waarvan 16 NHS Trusts, 2 Foundation Trusts en 16 Social 

Enterprises) 
o 10 Ambulancezorg Trusts (waarvan 5 Foundation Trusts) 

http://www.gmc-uk.org/about/index.asp
http://www.gmc-uk.org/doctors/register/LRMP.asp
http://www.england.nhs.uk/ccg-details/


RVO.nl | Kansendossier Medische Technologie in het Verenigd Koninkrijk 2015 

Pagina 21 van 44 

 

Klik hier voor een overzicht van alle NHS ziekenhuizen.  
 
De NHS Trust development Authority ziet er op toe dat NHS Trusts zo goed mogelijke 

zorg aanbieden en uiteindelijk zich kunnen ontwikkelen tot NHS Foundations. Dit wordt nader 
toegelicht in. De ziekenhuizen zelf worden door de CQC gecontroleerd. Volgens de CQC zijn 
de 10 beste ziekenhuizen als volgt;  
 

1. West Suffolk NHS Foundation Trust 
2. The Royal Bournemouth and Christchurch Hospitals NHS Foundation Trust 
3. Harrogate and District NHS Foundation Trust 

4. Kettering General Hospital NHS Foundation Trust 
5. Frimley Park Hospital NHS Foundation Trust 
6. Salford Royal NHS Foundation Trust 
7. Royal National Orthopaedic Hospital NHS Trust 
8. Gateshead Health NHS Foundation Trust 
9. The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust 

10. South Devon Healthcare NHS Foundation Trust 

 

2.2.3 Specialistische zorg  
Specialistische ziekenhuizen zijn er in het VK nog niet echt omdat de huidige regel is dat elk 
NHS ziekenhuis dezelfde zorg aan moet kunnen bieden. Dit is ontstaan vanuit de gedachte 
dat iedereen in het VK recht heeft op dezelfde zorg. In de praktijk leidt dit tot grote 
kwaliteitsverschillen doordat in gebieden met kleinere populaties bepaalde aandoeningen 
minder vaak voorkomen en dus minder vaak worden behandeld. In de toekomst zal dit 

anders worden ingericht.  
 
Desondanks hebben diverse ziekenhuizen door de hoeveelheid aan behandelingen die zij 
aanbieden zich wel degelijk kunnen specialiseren. The Independent heeft hier een onderzoek 
naar verricht waarvan de resultaten mede gestaafd worden door de beoordelingen van de 
Care Quality Commission, de toezichthouder van de zorgaanbieders. Klik hier voor het 
volledige artikel van The Independent. Hieronder volgen de belangrijkste; 

 
Orthopedie  
Royal National Orthopaedic Hospital, Londen  
Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham 
Nuffield, Oxford 
 
Neurologie  

National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Londen  
Walton Centre for Neurology  
Neurosurgery at Fazakerley, Liverpool 
 
Cardiologie 
Royal Brompton & Harefield NHS Trust 

Papworth Hospital, Huntingdon 
Cardiothoracic Centre, Liverpool 
 
Oncologie 

The Royal Marsden NHS Trust, Londen 
the Christie Hospital, Manchester  
the Clatterbridge Centre for Oncology, Liverpool. 

 
KNO 
Royal National Throat, Nose and Ear Hospital, Londen  
 
Darmaandoeningen   
St Marks Hospital, Harrow (Londen) 
Hope Hospital, Manchester 

 
 
 

http://www.nhs.uk/Service-Search/performance/Results?ResultsViewId=1015
http://www.ntda.nhs.uk/about/
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/features/britains-best-hospitals-a-patients-guide-798352.html
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Leveraandoeningen  

King's College hospital NHS Trust, Londen 
Freeman Hospital , Newcastle upon Tyne 
St James's University Hospital, Leeds 

University Hospitals Leicester NHS Trust,  
 
Pediatrie  
Great Ormond Street Hospital NHS Trust 
Alder Hey, Liverpool, Manchester en Sheffield 
 
Oogheelkunde  

Moorfields Eye Hospital 
  
Om beter inzicht te krijgen in de regionale specialismen, loont het om de websites te 
bekijken van de ontwikkelingsmaatschappijen van de grote steden en hoe zij hun sector 
promoten, omdat bepaalde gebieden gespecialiseerd zijn in specifieke medische 
onderwerpen vanwege hun historische achtergrond. Zo is Sheffield vanwege de sterke link 

met de staalsector gespecialiseerd in de productie van protheses, kunstheupen en pediatrie 

en zijn Liverpool en Manchester gezien hun historische internationale relaties en diversiteit in 
de bevolking juist weer erg gespecialiseerd in R&D en Clinical Trials waardoor nieuwe 
behandelingen daar vaak makkelijker geïntroduceerd kunnen worden.  Hieronder volgen de 
websites van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen van enkele relevante steden binnen 
deze sector en hoe zij de Life Science & Health Sector extern promoten, 
 

Inward Investment Agencies 
Birmingham: http://businessbirmingham.com/birmingham-is-ready/sectors/life-sciences/   
Liverpool:   http://www.liverpoolvision.co.uk/invest/company-investment/life-sciences-2/   
London: http://invest.london/sectors/life-sciences    
Manchester:  http://www.investinmanchester.com/why-manchester/industry-strengths/life-

sciences-and-healthcare/  
Newcastle:  http://www.investnewcastlegateshead.com/our-key-sectors/science-and-

health#.VP2t9HysXLI   
Oxford:  http://www.oxfordshirelep.org.uk/cms/content/life-sciences 

Sheffield:  http://scrinvest.com/sectors/medical/   
 

2.3 Private zorgaanbieders   
De private sector is ontwikkeld onder toezicht van de NHS om aanvullende diensten aan te 
kunnen bieden waar de publieke sector niet toe in staat of geschikt voor was en maakt 
momenteel ongeveer 14 procent van alle zorgaanbieders uit. De private sector is de laatste 

decennia dan ook sterk gegroeid, mede door toenemende outsourcing vanuit de NHS.  
 
Binnen de private zorg vormt lange termijn zorg (chronische zorg, ofwel Long Term Care) 
met 47.7% het grootste deel van de sector. Dit omvat onder andere de verzorgingstehuizen 
voor patiënten met chronische ziekten, ouderenzorg en mensen met een fysieke handicap. 
Een deel van langetermijn zorg wordt door NHS ziekenhuizen aangeboden (inpatient 

medische zorg), maar er vindt veel outsourcing plaats door de NHS. De grootste spelers zijn; 
Bupa (18.000 bedden), Care UK (6000 bedden) en Four Seasons (25.000 bedden) 
 
Voor Acute Medische zorg (operaties en behandelingen) is de private sector met name 

verantwoordelijk voor zorg die NHS zelf niet aanbiedt. Het betreft hier routineoperaties 
(bijvoorbeeld plastische chirurgie), maar ook speciale zorg zoals trauma zorg. De grootste 
spelers zijn; General Health Care Group, Spire, HCA International, Nuffield Health en Ramsay 

Healthcare. Gezamenlijk hebben deze partijen 190 acute zorg ziekenhuizen met een 
capaciteit van 7.500 bedden (80% van de bedden binnen de private acute medische zorg 
sector).  
 
In de psychische zorg (Mental Health) vindt ook veel NHS outsourcing plaats aan private 
partijen. Met name de residentiële instellingen worden door private ondernemingen beheert 
en de medische zorg die hier wordt aangeboden, is deels NHS zorg. De grootste spelers zijn; 

Partnerships in Care, Priory Healthcare, St Andrews Group en Cygnet Healthcare. Samen 
tellen zij voor circa 43% van de onafhankelijke psychische zorg bedden en voor bijna de helft 
van de omzet in deze sector.  

http://businessbirmingham.com/birmingham-is-ready/sectors/life-sciences/
http://www.liverpoolvision.co.uk/invest/company-investment/life-sciences-2/
http://invest.london/sectors/life-sciences
http://www.investinmanchester.com/why-manchester/industry-strengths/life-sciences-and-healthcare/
http://www.investinmanchester.com/why-manchester/industry-strengths/life-sciences-and-healthcare/
http://www.investnewcastlegateshead.com/our-key-sectors/science-and-health#.VP2t9HysXLI
http://www.investnewcastlegateshead.com/our-key-sectors/science-and-health#.VP2t9HysXLI
http://www.oxfordshirelep.org.uk/cms/content/life-sciences
http://scrinvest.com/sectors/medical/
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Eerstelijns zorgdiensten (Primary Care) door privé artsen is een groeiende binnen de sector. 
Hieronder vallen particuliere diensten verzorgt door huisartsen, met name 
bedrijfsbedrijfsartsen, die patiënten doorverwijzen naar private tweedelijns zorginstellingen. 

De belangrijkste aanbieders van arbodiensten zijn: Atos Healthcare, Aviva occupational 
Health UK, AXA ICAS Occupational Health UK, Bupa Occupational Health, Capita Health 
Solutions en Grosvenor Health Ltd. 
 
De belangrijkste private ziekenhuisketens zijn; Spire Healthcare, HCA, Nuffield Health, 
Ramsay Health Care UK en General Healthcare Group.  
 

In totaal zijn er 250 private ziekenhuizen. Voor een overzicht van alle privé ziekenhuizen en 
klinieken klik hier. In hoofdstuk 3 en 4 zal nader worden ingegaan op de belangrijkste 
private partijen.  
 
De private zorgaanbieders worden, net als de NHS, gereguleerd door de Care Quality 
Commission. In de zomer van 2015 zullen de nieuwe richtlijnen door de CQC worden 

gepubliceerd, de huidige worden momenteel herzien.  Meer informatie hierover is te vinden 

in het “Independant Health Signposting Document”. 
 
Daarnaast ziet de Health & Safety Executive er op toe dat ARBO wetgeving wordt 
nageleefd in de ziekenhuizen, maar dit heeft geen relatie met de kwaliteitsstandaarden van 
de zorg of behandeling die zij aanbieden. 

2.3.1 Overige 
Er zijn circa 10.488 aanbieders van (aanverwante) zorgdiensten (zorg die niet via NHS 

ziekenhuizen, tandartsen of artsen worden aangeboden). Hier gaat per jaar ongeveer £.3.7 
miljard aan omzet in om en betreft onder andere oogheelkunde, fysiotherapie, 
bedrijfsgeneeskundigen, podotherapie en logopedie.  Deze dienen allen aangesloten te zijn 
bij vakorganisaties en zich te houden aan de richtlijnen van de CQC. Deze ‘subaanbieders’ 
worden in dit rapport niet verder toegelicht. Indien u specifieke vragen hebt, kunt u altijd 
contact opnemen met het NBSO in Manchester.  

2.4 De vergoedingsstructuur  
Sinds de Health & Social Care act 2012 van kracht is gegaan is de verantwoordelijkheid voor 

de landelijke prijsstelling van de Department of Health verschoven naar Monitor en NHS 
England.  
 
NHS England is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diensten waarvoor nationale 
prijzen vastgesteld moeten worden en Monitor is vervolgens verantwoordelijk voor het 
vaststellen van de prijzen en de richtlijnen hiervoor. Deze zijn vervolgens leidend voor lokale 
prijsstellingen. Voor meer informatie over hoe dit werkt, klik hier.  

 

2.4.1 Vergoeding (huis)artsen en ziekenhuizen 
De ziekenhuizen en praktijken ontvangen middels een puntensysteem een vergoeding per 
behandeling en/of geregistreerde patiënt (wanneer door de CCG is vastgesteld of deze mag 
worden aangeboden). Daarnaast ontvangen de ziekenhuizen (via de NHS Foundation Trusts) 
een lump sum om middelen aan te kopen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende zorg 

aan te kunnen bieden en om salarissen mee te betalen. Dit budget wordt mede bepaald aan 

de hand van het aantal patiënten dat zij behandelen en de zorgbehoeften die er in hun 
gebied zijn. Op de distributie van de geldstromen richting de ziekenhuizen hebben de CCG’s 
dus invloed. Indien het toegewezen budget niet wordt opgemaakt, mag dit overigens niet 
naar het volgende financiële jaar worden meegenomen en worden het budget van de 
zorgaanbieders het volgende jaar verminderd.   
 
Daarnaast krijgen de GP’s en ziekenhuizen per jaar een vastgesteld budget voor Capital 

Investment, waaronder de inrichting van ziekenhuizen, ICT, meubilair en ook 
kapitaalgoederen zoals dure ICT scans. Vervolgens zijn de ziekenhuizen en NHS Foundation 
Trusts zelf verantwoordelijk op de wijze waarvoor zij de benodigdheden inkopen om de zorg 
aan te kunnen bieden. Hiervoor zijn 3 mogelijke routes welke in hoofdstuk 4 nader worden 
toegelicht.  Naast de budgetten voor de ‘reguliere’ zorg zet NHS England tevens tenders uit 

http://www.privatehealth.co.uk/hospitals-clinics-services/
http://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20140415_independent_health_signposting_document.pdf
http://www.hse.gov.uk/aboutus/index.htm
http://www.england.nhs.uk/resources/pay-syst/
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voor het verrichten van andere medische zorgdiensten, zoals vaccinaties waarop de 

zorgaanbieders (ook private) kunnen inschrijven. Bij het verkrijgen van deze opdrachten, 
worden tevens budgetten toegekend om ze uit te kunnen voeren.  Lange termijn zorg 
(exclusief de medische zorg die hierbinnen wordt aangeboden) en cosmetische chirurgie 

wordt niet vanuit NHS betaald. Vandaar dat dit door private zorginstellingen wordt 
aangeboden (en gefinancierd).  
 
Om de kosten binnen de sector te drukken en concurrentie mogelijk te maken, moeten NHS 
instellingen (o.a. Foundation Trusts en GP’s) sinds 2013 concurreren met private 
zorgaanbieders om NHS England contracten. Het afgelopen jaar is 1/3e van alle medische 
zorg contracten aan private partijen vergeven. Dit aantal bedroeg overigens slechts 5% van 

de totale waarde. Verwacht wordt dat outsourcing aan private zorgaanbieders in de komende 
jaren sterk zal toenemen, met name voor gecompliceerde procedures.    

2.4.2 Vergoeding private zorgaanbieders  
De private medische zorg wordt volledig gefinancierd door de patiënten zelf. Ofwel door de 
behandelingen en zorg waar zij zelf voor betalen, ofwel via de private zorgverzekeringen die 

zij hebben. Daarnaast ontvangt de sector inkomsten door diensten te verrichten voor NHS 
instellingen (vaak via tendering). De private sector is dus volledig zelfredzaam en zelf 
verantwoordelijk van de inkoop van  medische technologie en andere middelen die nodig is 

om de zorg aan te bieden.  
 
Private zorgverzekeringen vertegenwoordigen de grootste inkomstenbron voor de private 
sector waarmee de private zorg mogelijk wordt gemaakt. De verzekeringen worden of aan 
individuele personen of aan bedrijven verkocht als onderdeel van een werknemersplan 
(secundaire arbeidsvoorwaarden). De 4 grootste verzekeraars zijn BUPA, AXA, PPP 

Healthcare en Aviva. Slechts 11% van de bevolking heeft een private verzekering.  
 
Verzekeringen worden aangeboden door intermediairs en er zijn circa 100 bedrijven actief bij 
het aanbieden hiervan. De belangrijkste private verzekeraars zijn; Bupa, Benenden 
Healthcare, CS Healthcare, Exeter Friendly Society, Simplyhealth, and National Friendly.  
 
Privé ziekenhuizen zijn een belangrijke inkoper van medische apparatuur en hulpmiddelen. 

De grootste onafhankelijke ziekenhuisgroepen zijn General Healthcare Group, Nuffield 
Health. Deze partijen zullen in hoofdstuk 3 en 4 nader worden toegelicht omdat zij een grote 
inkoper van medische technologie zijn.  

2.5 Vergoeding van innovatieve behandelingen 
Het National Institute for Health and Care Excellence, NICE, is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de landelijke richtlijnen rondom NHS zorg, bepaalt mede of zorg door alle NHS 
instellingen dient te worden aangeboden en is hiermee dus ook van invloed op de adaptatie 
van nieuwe technologieën binnen de NHS ziekenhuizen.   

 
Innovatie behandelingen worden vaak niet landelijk door NHS aangeboden, ondanks dat hier 
wel veel een toenemende vraag naar is. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door de 
hoge kosten die de innovaties met zich mee brengen en dit vaak hoger is dan wat NICE mag 
toekennen. Een product of medicijn dat als innovatief word beschouwd, mag namelijk maar 
£20,000 per QALY kosten. Dit is een erg laag bedrag in vergelijking tot de £50,000 per QALY 

die geldt voor een reeds bewezen product of medicijn (QALY = Quality Adjusted Life Year, 

het aantal jaren dat een patiënt meer zou leven door de behandeling.).  
 
Individuele NHS zorginstellingen (met name de NHS Foundation Trusts) staan echter vrij in 
hun keuze om zorg aan te bieden door nog niet door NICE in de landelijke richtlijnen zijn 
opgenomen, mits dit binnen hun begrotingen past. Hetzelfde geldt ook voor Private 
zorginstellingen. Dat een behandeling of therapie nog niet landelijk wordt aangeboden (door 

NHS) wil dus niet zeggen dat het niet aangeboden mag worden. Dit zorgt overigens wel voor 
maatschappelijke discussies, alsmede (soms grote) landelijke verschillen in de kwaliteit van 
zorg en toegang tot innovatieve behandelingen,  wat tegen de ‘NHS idealen’ ingaat.  
 
Op de website van NICE kunt u zien welke richtlijnen en behandelingen er bestaan voor 
verschillende aandoeningen. U kunt er van uit gaan dat behandelingen die hier niet tussen 
staan, niet op landelijk niveau door NHS wordt aanboden. Per regionale zorgaanbieder kan 

dit weer anders zijn.  

http://www.nice.org.uk/guidancemenu/conditions-and-diseases
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2.6 Vergoedingen voor de patiënt   

De NHS is in 1948 opgericht, geboren uit het ideaal dat een goede zorgvoorzieningen en 
medische zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn, ongeacht afkomst, leeftijd, opleiding, 
klasse. Met de uitzondering van een aantal eigen bijdragen, zoals voor recepten, 
tandheelkundige diensten en opticiendiensten, is toegang tot de medische zorg van NHS 

derhalve gratis voor iedereen die in het VK woont. Anders dan in Nederland geldt hier dus 
geen maandelijkse premie en hoeft men geen eigen risico te betalen. Ook hoeft men geen 
zorgkosten vooruit te betalen en deze achteraf bij de zorgverzekeraar te claimen.  
 
De NHS behandelt meer dan 1 miljoen patiënten elke 36 uur. Alle behandelingen, van 
prenatale screening en routine check ups, tot behandeling voor langdurige ziektes, 
orgaantransplantaties, eerste hulp en palliatieve zorg word door de NHS aangeboden. Een 

goed overzicht van welke behandelingen worden aangeboden door de NHS is te vinden op 
NHS choices, de website waar patiënten terecht kunnen voor alle informatie over 
aandoeningen, beschikbare behandelingen, waar zij recht op hebben en waar zij terecht 
kunnen. Klik hier voor meer informatie. Ook via de website van NICE kunnen patiënten 
vinden welke richtlijnen er bestaan voor de behandelingen voor hun aandoeningen.  

 
Mensen die medische zorg nodig hebben, dienen altijd eerst naar hun huisarts (GP) te gaan. 

Indien nodig zorgt deze voor doorverwijzing naar specialistische zorg. De GP verschaft ook 
informatie over welke diensten lokaal beschikbaar zijn. Zonder doorverwijzing van de GP kan 
een patiënt nooit op eigen gelegenheid specialistische zorg krijgen (tenzij het noodgevallen 
betreft) via NHS.   
 
Ongeveer 11% van de bevolking kiest ervoor om naast de NHS zorg ook een private 

zorgverzekering af te sluiten. De redenen hiervoor zijn zo divers als de mensen die hiervoor 
kiezen, maar de meest voorkomende argumenten zijn de lange wachttijden bij de NHS (een 
patiënt moet gemiddeld 18 weken wachten op behandeling), omdat de meest innovatieve 
behandeltechnieken niet via de NHS beschikbaar zijn en omdat er in NHS ziekenhuizen geen 
privé kamers worden aangeboden. 
 
Kort samengevat heeft elke inwoner van het VK recht op gratis zorg via NHS indien medisch 

noodzakelijk. Niet medisch noodzakelijke behandelingen en verzorging worden in principe 

niet door NHS aangeboden. Denk hierbij aan cosmetische chirurgie, fysiotherapie of 
residentiële verzorging. Bij dit laatste geldt overigens dat medische zorg die binnen een 
residentiële instantie (verzorgingstehuis of revalidatiecentrum) wordt aangeboden in vele 
gevallen weer wel door NHS bekostigd wordt. De verzorging zelf echter niet. Dit dienen 
patiënten (in principe) zelf te betalen. De CCG’s bepalen zoals eerder aangegeven voor een 
groot dele welke medische zorg lokaal beschikbaar is en dus ook deels waar een patiënt 

recht op heeft. Zorg die niet wordt toegewezen door NHS wordt simpelweg niet aangeboden 
en kan een patiënt dus ook niet krijgen via NHS.  

http://www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx
http://www.nice.org.uk/guidancemenu/conditions-and-diseases
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3 Medische technologie  

NHS England geeft jaarlijks circa £20 miljard uit aan de inkoop van goederen en diensten om 

zorg aan te kunnen bieden. De overheid is constant op zoek naar kostenbesparende 
methoden om te kunnen voorzien in medische zorg en dit te integreren met thuiszorg en 
maatschappelijke zorg. Hierdoor een toenemende vraag naar medische technologie die dit 
kan bewerkstelligen.  Internationale handel is erg belangrijk voor de sector, o.a. door de 
dominantie van grote internationale spelers die hun hoofdkantoren elders in Europa 
gevestigd hebben. In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op omvang van de interne 
markt en de belangrijkste spelers,  de internationale positie, alsmede de trends en 

ontwikkelingen die invloed hebben op de groei van de sector en inzicht geeft in de kansen 
die er bestaan voor Nederlandse bedrijven.   

3.1 De Interne markt  

De markt van medische apparatuur in zowel de publieke en private sector is zeer 
uiteenlopend en betreft onder andere instrumenten en apparaten, electromedische 
instrumenten en consumables.  
 

73% van de binnenlandse vraag wordt via import voorzien, terwijl export zorgt voor 66% 
van de totale omzet in de sector. Er is dus sprake van wederuitvoer.  Medical equipment 
vormt circa £1 miljard van de totale omzet, welke met name uit de VS (30%), Duitsland, 
Nederland, Frankrijk, Belgie, China en Japan worden geïmporteerd. Ondanks de crisis en de 
bezuinigingen binnen de NHS is deze markt tussen 2009 en 2013 sterk gegroeid. 
Consumables met zeker met 20% gegroeid en apparatuur met 16%.   
 

In totaal zijn circa 1700 bedrijven gevestigd in het VK die medical equipment produceren en 
verkopen. 65 hiervan richten zich volledig op Electromedical en Imaging. De overige op 
hulpmiddelen en instrumenten. Volgens IbisWorld en Keynote zijn de belangrijkste 
producenten met een vestiging in het VK als volgt: 
 
 Abbott Laboratories Ltd (VS)  www.abbott.co.uk/  

 ArjoHuntleigh Int (Zweden)  www.arjohuntleigh.co.uk 

 Bard Ltd (VS)    www.bardmedical.co.uk/  
 Baxter Healthcare (VS)   www.baxterhealthcare.co.uk/  
 B Braun Medical Ltd (Duitsland) www.bbraun.co.uk/  
 Becton Dickinson UK Ltd (VS)  www.bd.com/uk/  
 Boston Scientific (VS)   www.bostonscientific.com/en-EU/home.html  
 Coloplast (Denemarken)   www.coloplast.co.uk/  

 Convatec (Noorwegen)   www.convatec.co.uk/  
 DePuy Int. Ltd (VS)   www.depuysynthes.com/  
 Elekta (Zweden)   www.elekta.com/  
 E2v Technologies    www.e2v.com/  
 GE Medical Systems (VS)   www3.gehealthcare.co.uk/  
 Henry Schein UK Holdings (VS) www.henryschein.co.uk/ 
 Johnson & Johnson Medical (VS)  www.jnj.com/  

 KeyMed Ltd (Japan)   www.keymed.co.uk/  
 Lifescan Scotland Ltd (VS)  www.lifescan-scotland.co.uk/  

 Ortho-Clinical Diagnostics (VS)  www.orthoclinical.com/en-gb/Pages/Home.aspx  
 Oxford Instruments PLC   www.oxford-instruments.com/ 
 Philips Healthcare UK (NL)  www.philips.co.uk/healthcare  
 Smiths Medical International Ltd     www.smiths-medical.com/uk/  
 Smith & Nephew PLC    www.smith-nephew.com/uk/  

 Stryker UK Ltd (VS)    www.stryker.com/uk/index.htm  
 
 
Ondanks dat het VK een van de grootste producenten en exporteurs van medische 
apparatuur ter wereld is (inclusief hulpmiddelen), heeft het lokaal met veel concurrentie uit 
andere landen te maken. Dit omdat productiekosten in andere landen – met name voor 

hulpmiddelen – lager ligt.  
 

http://www.abbott.co.uk/
http://www.arjohuntleigh.co.uk/
http://www.bardmedical.co.uk/
http://www.baxterhealthcare.co.uk/
http://www.bbraun.co.uk/
http://www.bd.com/uk/
http://www.bostonscientific.com/en-EU/home.html
http://www.coloplast.co.uk/
http://www.convatec.co.uk/
http://www.depuysynthes.com/
http://www.elekta.com/
http://www.e2v.com/
http://www3.gehealthcare.co.uk/
http://www.henryschein.co.uk/
http://www.jnj.com/
http://www.keymed.co.uk/
http://www.lifescan-scotland.co.uk/
http://www.orthoclinical.com/en-gb/Pages/Home.aspx
http://www.oxford-instruments.com/
http://www.philips.co.uk/healthcare
http://www.smiths-medical.com/uk/
http://www.smith-nephew.com/uk/
http://www.stryker.com/uk/index.htm
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De diverse marktonderzoeksbureaus (o.a. IBISWorld en Keynote) hanteren verschillende 

subcategorieën binnen de definiëring van de sector ‘medical equipment. Hieronder worden in 
2 aparte figuren de belangrijkste gegevens m.b.t. ‘Imaging & Diagnostics, Medical & Dental 
Instruments. De cijfers die m.b.t. Export genoemd worden verwijzen naar de export vanuit 

het VK naar andere landen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De belangrijkste leveranciers/productenten van electromedical Imaging Equipment volgens 
IbisWorld en Keynote zijn als volgt:  

 Elektra      www.elekta.com/ 
 Varian Medical Systems UK   www.varian.com/  
 Siemens Healthcare Diagnostics  www.siemens.co.uk/  
 Rapiscan Systems    www.rapiscansystems.com/  

Smith & Nephew    www.smith-nephew.com/uk/ 

 
De belangrijkste leveranciers/producenten van Medical & Dental Instruments zijn;  
 Smith & Nephew    http://www.smith-nephew.com/uk/  
 Smiths Group:     https://www.smiths.com  

 John Crane   https://www.johncrane.com/  
 Smiths Medical   http://www.smiths-medical.com/uk/  

 Smiths Detection   http://smithsdetection.com/  
 Smiths Interconnect   https://www.smithsinterconnect.com/  
 Flex-Tek    http://www.smiths.com/flex-tek.aspx  
Ortho-Clinical Diagnostics  http://www.orthoclinical.com/en-

gb/Pages/Home.aspx  
 3M Healthcare  www.3mhealthcare.co.uk  

 Corin Group www.corin.uk.co   

Chas A Blatchford & Sons   http://www.blatchford.co.uk/  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.elekta.com/
http://www.varian.com/
http://www.siemens.co.uk/
http://www.rapiscansystems.com/
http://www.smith-nephew.com/uk/
http://www.smith-nephew.com/uk/
https://www.smiths.com/
https://www.johncrane.com/
http://www.smiths-medical.com/uk/
http://smithsdetection.com/
https://www.smithsinterconnect.com/
http://www.smiths.com/flex-tek.aspx
http://www.orthoclinical.com/en-gb/Pages/Home.aspx
http://www.orthoclinical.com/en-gb/Pages/Home.aspx
http://www.3mhealthcare.co.uk/
http://www.corin.uk.co/
http://www.blatchford.co.uk/
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Het VK telt ongeveer 12 miljoen mensen met een lichamelijke handicap en hiermee is de 

markt voor ‘hulpmiddelen voor Gehandicapten’ een belangrijke binnen de medische 
technologie. Derhalve volgt hieronder ook een overzicht van die subsector.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De belangrijkste leveranciers/producenten van equipment for disabled; 

 Amplifon Ltd (Italie)    www.amplifon.co.uk/  
 Bimet UK ltd     www.biomet.co.uk 

 Corin Group PLC www.coringroup.com/corin_ 
worldwide/europe/uk     

 Depuy International Ltd (VS)  www.depuysynthes.com/  
 Invacare ltd    www.invacare.co.uk/  
 Otto Bock Healthcare (Duitsland) www.ottobock.co.uk/  

 Pride Mobility Products Lts (VS) www.pride-mobility.co.uk/ 
 Smith & Nephew    www.smith-nephew.com/uk/  
 Stanna Lifts Ltd   www.stannahlifts.co.uk/ 
 Stryker UK Ltd (VS)   www.stryker.com/uk/index.htm  
 Sunrise Medical (Duitsland)  www.sunrisemedical.co.uk/  
 Zimmer Ltd (Polen)     www.zimmer.co.uk 

 

3.2 Internationale positie  
Het VK heeft een track record van ontdekkingen en innovaties waar het trots op is. Zo heeft 
het gezorgd voor antibiotica, vaccinaties, kunstheupen, IVF, CT scans en baanbrekende 
ontdekkingen zoals de bloedcirculatie en DNA double helix.  Het UK Trade & Investment 

(UKTI, equivalent van RVO.nl) focust zich op de internationalisering van de Britse bedrijven 
en het positioneren (‘verkopen’) van het Engelse NHS zorgsysteem en andere relevante 
onderwerpen. Het richt zich hierbij onder andere op de (fysieke) infrastructuur van de zorg, 

educatie en training en digitale zorg (e-health). Op veel van deze vlakken concurreert het VK 
internationaal met Nederland en de afgelopen jaren wisselen de 2 landen elkaar dan ook af 
op de wereldranglijst.  
 
Het NHS zorgsysteem heeft internationaal een zeer goede reputatie en wordt veel ‘verkocht’ 
aan andere landen, waaronder India. Met name in de ‘Commonwealth’ landen en andere 
landen waar het VK historische banden mee heeft, is inrichting en implementatie van het 

NHS systeem een zeer goed exportproduct en weet het VK het belang van goede 
eerstelijnszorg (en inzet van de GP’s hierbij) bij de juiste mensen onder de aandacht te 
brengen.  

http://www.amplifon.co.uk/
http://www.biomet.co.uk/
http://www.coringroup.com/corin_worldwide/europe/uk/
http://www.coringroup.com/corin_worldwide/europe/uk/
http://www.depuysynthes.com/
http://www.invacare.co.uk/
http://www.ottobock.co.uk/
http://www.pride-mobility.co.uk/
http://www.smith-nephew.com/uk/
http://www.stannahlifts.co.uk/
http://www.stryker.com/uk/index.htm
http://www.sunrisemedical.co.uk/
http://www.zimmer.co.uk/


RVO.nl | Kansendossier Medische Technologie in het Verenigd Koninkrijk 2015 

Pagina 29 van 44 

 

Vele grote internationale bedrijven hebben hun researchfaciliteiten in het VK, mede door 
belangrijke positie van NHS op internationaal niveau. Producten en technologieën die in het 
VK ontwikkeld worden en de clinical trials verrichten, maken grote kans van slagen om 

geaccepteerd te worden in andere landen. Dit is tevens 1 van de aspecten waarmee het VK 
buitenlandse bedrijven aan probeert te trekken. De grootte van de markt, de 
onderzoeksmogelijkheden, stimulerende wetgeving, toegang tot data en een variërende 
populatie, alsmede de toegang tot andere (NHS ‘minded’) landen, maken het VK een 
aantrekkelijke vestigingslocatie.    
 
M.b.t. zorginfrastructuur richt het land zich internationaal met name op de planning, 

financiering, design en bouw van ziekenhuisontwikkeling, planning van aanschaf van dure 
technologie en innovatie die op dit gebied kan worden toegepast. Op dit gebied concurreert 
het VK met Nederlandse aanbieders.  
 
In het VK wordt tevens veel Medische technologie ontwikkeld en op de markt gebracht. Om 
in de interne vraag te voorzien, is het land echter sterk afhankelijk van de import. 

Wederexport vormt tevens een belangrijke inkomstenbron voor de sector.  

 
Het internationaal positionering van het NHS zorgsysteem en Engelse bedrijven die actief zijn 
in de medische sector doet UKTI samen met de Department of Health onder de noemer 
Healthcare UK. Klik hier voor een overzicht van hoe het VK zich in het buitenland 
positioneert.  
 

3.3 Trends & Kansen  
Hieronder volgt een aantal trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de markt voor 
medische technologie en kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven;  
 
1. De behoefte aan Innovatie neemt sterk toe. Met name veroorzaakt door de 

bezuinigingen alsmede de ‘verslechting’ van de gezondheid van de bevolking. Hierdoor 
is behoefte aan onder andere nieuwe en snellere diagnostiek voor bijvoorbeeld kanker, 
hart-en vaat ziekten en seksueel overdraagbare aandoeningen. Verwacht wordt een 

toenemende behoefte diagnostische innovaties voor bloed en organen. Sterke 
reguleringen en slechte publieke opinie ten aanzien van innovaties maken echter dat 
nieuwe producten vooralsnog relatief langzaam geïmplementeerd worden.  

2. De overheid heeft zich ten doel gesteld om kostenefficiëntere zorg aan te bieden, 
bijvoorbeeld door meer dagopnames (ipv langdurig herstel in ziekenhuizen) en meer in 
te zetten op thuis en mantelzorg. De vraag naar medische instrumenten, meubilair en 
consumables (wegwerpartikelen) voor thuiszorg zal hierdoor toenemen.  

3. Er is meer vraag voor buitenlandse leveranciers. voorheen was de markt erg gesloten. 
O.a. door verbeterde productrichtlijnen, een grotere acceptatie van producten die in 
het buitenland geproduceerd worden, alsmede de verzwakkende euro (en sterke pond) 
maken buitenlandse producten aantrekkelijk. Hiermee zal ook in toenemende mate 
sprake zijn van concurrentie, hoewel verwacht wordt dat dit beperkt zal zijn voor High 
Tech niche producten. 

4. De Britse economie zal de komende 5 jaar minstens 2.5% per jaar groeien. De 
levensduur van huidige medische apparatuur, alsmede de snelheid waarmee nieuwe 
technologie ontwikkeld en vermarkt wordt, zorgen voor een groei in de vraag.  
Toeleveranciers kunnen hier op in spelen door creatief om te gaan met bijvoorbeeld 

‘lease mogelijkheden’ voor MedTech producten. Bedrijven die kunnen aantonen dat 
hun producten kostenbesparend, capaciteitsvergrotend of productiviteitsverhogend 
zijn, of betere uitkomsten voor de patiënten met zich mee brengen, zullen hierbij een 

sterke positie hebben.  
5. Private Health Care markt zal groeien door de economische groei. De mensen zullen 

meer bestedingsruimte hebben en kiezen voor private zorgverzekeringen en 
zorgaanbieders. Het aantal verzekeringen, klinieken en vervanging of upgraden van 
medische apparatuur zal hiermee ook toenemen.  

6. Wachtlijsten voor NHS ziekenhuisbehandelingen nemen toe, terwijl het tegelijkertijd 
moeilijker wordt voor patiënten om snel afspraken te krijgen bij hun GP. Laatste 

berekeningen geven aan dat 10% van de patiënten langer dan 18 weken wachten op 
een behandeling. In 2013 blijken 800.000 patiënten naar het ziekenhuis (spoedeisende 

https://www.gov.uk/government/organisations/healthcare-uk
https://www.gov.uk/government/publications?departments%5B%5D=healthcare-uk
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hulp) te zijn gegaan voor medische hulp omdat ze niet op tijd bij hun GP terecht 

konden.  
7. Hoewel ouderen boven de 65 jaar slechts 17% van de bevolkingsgroep uitmaken, 

zorgen zij voor 40% van alle ziekenhuisopnames, 30 procent van huisarts consultaties 

en 40% van de oogtesten. De groei van deze groep mensen (1.3% gedurende de 
komende 5 jaar) zal zorgen voor een toenemende vraag naar zorgdiensten en 
medische instrumenten.  

 

3.3.1 Trends Innovatie  
Het VK beschikt zoals reeds aangegeven een track record van ontdekkingen en innovaties 
waar het trots op is. Onder andere antibiotica, vaccinaties, kunstheupen, IVF, CT scans en 
baanbrekende ontdekkingen zoals de bloedcirculatie en DNA double helix. Niet alleen hebben 

de patiënten hier baat bij, maar ook de Britse Economie. Onderzoek is essentieel in het 
leveren van bewijs voor de noodzaak van transformeren van diensten verbeteren van 
resultaten voor patiënten. Het National Institute for Health Research (NIHR) en het 
netwerk van specialistische klinische onderzoeken in ziekenhuizen blijven hierin belangrijk.  

Stappen die NHS zal nemen om innovatie op het gebied van behandelingen en diagnostiek te 
bevorderen zijn;  
- Kostenbesparingen bij Randomised Controlled Trials door goedkeuringsprocessen te 

stroomlijnen en het aanwenden van klinische technologie. Clinical Practice Research 
Datalink zal worden uitgerold   

- In sommige gevallen zal het testen van nieuwe behandelingen middels RCT’s niet 
mogelijk zijn omdat de getroffen bevolkingsgroepen te klein zijn. Hier bestaat in 
opdracht van NICE al een programma voor waarmee 15 miljoen per jaar beschikbaar 
is om wereldwijde testdata te gebruiken en beoordelen. Dit programma zal worden 

uitgebreid en tevens zal het Early Access to Medicines Programma worden 
uitgebreid.  

- Er gaan momenteel meer medicijnen door NICE keuring heen dan nieuwe medische 
hulpmiddelen en apparatuur. NHS wil meer inzetten op het implementeren van nieuwe 
medical devices en behandelingen. Om dit te bekostigen zullen verouderde  
technologieën en behandelingen worden ontmanteld.   

- Het versnellen van de doorlooptijd die nu bestaat voor het op de markt brengen van 

een nieuwe ontdekking. Dus naast meer in te zetten op research is NHS vastberaden 
om kostenbesparende innovaties sneller in gebruik te nemen. Dit geldt voor zowel 
medicijnen als medische apparaten.  

- NHS ziet in dat veel van de innovatieve winsten de komende jaren niet zullen komen 
van opzichzelfstaande diagnostische technologieën of behandelingen komen, maar van 
het combineren van bestaande verschillende technologieën om de huidige manier van 
zorgverlening te verbeteren.  

- NHS zal 1 van de beste plaatsen ter wereld worden waar innovaties getest kunnen 
worden, die personeel, technologie en financiering nodig hebben om in een 
zorgsysteem ingevoerd te kunnen worden.  Er zullen nieuwe testfaciliteiten gecreëerd 
worden naast de bestaande Academic Health Science Networks and Centres.  

 
Klik hier voor meer informatie over de ‘industry tools’ die NIHR beschikbaar stelt voor de 

ontwikkeling van medische technologie. Voor bedrijven die het VK als springplank zien naar 
markten als de Verenigde Staten en India, waar ‘NHS Proof’ innovaties hoog in het vaandel 
staan, kan het lonen om te overwegen hun producten (deels) in het VK te ontwikkelen of 
testen.  

3.3.2 Trends E-health  
Behandelingen, technologie en de wijze waarop zorg aangeboden wordt, alsmede de wijze 
waarop het VK ziektes voorspelt, diagnosticeert en behandelt zal de komende jaren anders 
worden ingericht. Hierbij kijkt het VK ook naar het buitenland. Aantal speerpunten zijn 

sneller diagnoses en behandeling van kanker, toegang tot huisartsen diensten, preventie en 
integratie van gezondheid en mentale gezondheid. Er zijn nog te veel kwaliteitsverschillen in 
het zorgaanbod in de Britse regio’s Het VK denkt dat mede door inzet van lokale initiatieven 
en e-health oplossingen hier al sterke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden (voorbeeld 
is digitalisering van patiëntendossiers en deze landelijk toegankelijk maken). De Technology 
Enabled Care Services (TECS) Resource voor opdrachtverstrekkers is ontwikkeld door NHS 
opdrachtgevers en bedoeld om bewustzijn te creëren bij patiënten, zorgverleners en 

inkopers. Ook geeft het advies (en inzage) over de wijze waarop men in kan kopen;  

http://www.nihr.ac.uk/about/
https://www.gov.uk/apply-for-the-early-access-to-medicines-scheme-eams
http://www.england.nhs.uk/ourwork/patientsafety/collaboratives/ahscn/
http://www.nihr.ac.uk/industry/industry-tools.htm
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http://www.commissioningassembly.nhs.uk/pg/cv_content/content/view/157329 

http://www.commissioningassembly.nhs.uk/pg/cv_blog/content/view/157330/network#stha
sh.UisMUaBH.dpuf 
 

86% van de Britten heeft internet, maar slechts 2% heeft contact met zijn huisarts via 
internet. Terwijl de NHS een wereldleider is op informatica eerstelijnszorg en de nationale 
gezondheidsinfrastructuur, boeken de ziekenhuizen geen vooruitgang. NHS Choices heeft 40 
miljoen bezoekers per maand, NHS Spine heeft 200 miljoen interacties per maand. Op het 
gebied van digitalisering en centralisering van aanbestedingen en implementaties zijn de 
Britten juist weer doorgeslagen. Later dit jaar verschijnen een aantal ‘Road maps’ waarin 
wordt gespecificeerd wie waarvoor verantwoordelijk is bij het transformeren van de digitale 

zorg. Onderdelen van deze roadmaps zijn;  
- uitbreiding van NHS accredited apps die patiënten kunnen gebruiken om hun eigen 

zorg en gezondheid te organiseren. hierbij zal worden samengewerkt met patiënten, 
bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties.  

- Invoering van volledig elektronische medische dossiers die toegankelijk zijn voor 
patiënten, zorgverleners, en sociale hulpverlening. Patiënten krijgen de mogelijkheid 

om hier van af te zien  

- Afspraken met dokters en herhaalrecepten moeten online aangevraagd kunnen worden  
- Het samenbrengen van de administratieve data, audits, huisartsenpraktijken en 

ziekenhuizen om de kwaliteit te verbeteren, onderzoek te kunnen verrichten en te 
kunnen identificeren wie elke zorg nodig heeft.  

- inzet van technologie, waaronder smartphones, kan hier voor een groot deel een 
verbindende rol in spelen.  

 

3.3.3 Trends Zorg Infrastructuur   
Door de veranderingen die de komende jaren zullen plaatsvinden, moeten de huidige 
huisartsenposten tevens drastisch verbeterd worden. In december 2014 is er een officiële 
aankondiging geweest voor £1 miljard aan investeringen die de komende 4 jaar beschikbaar 
worden gesteld voor het verbeteren van de gebouwen waarin huisartsenposten/ 
eerstelijnszorg gehuisvest zijn. Omgerekend betekent dit dat gemiddeld £132.000 per 
huisartsen praktijk beschikbaar wordt gesteld. Iedere huisarts heeft een oproep ontvangen 

om een voorstel in te dienen voor. Sluitingsdatum van de eerste ronde was 16 februari, de 
volgende april 2016. In de upgrading van de praktijken dient ook rekening te worden 
gehouden met het plannen van nieuwe infrastructuur die past binnen de nieuwe 
zorgmodellen van het Five Year Forward View; Klik hier voor meer informatie.  
 
NHS Property Services en de zuster organisatie Community Health Partnerschips zijn in het 
leven geroepen om de opdrachtgevers CCG’s en aangesloten GP’s te helpen bij strategische 

planning en het onderhoud van hun praktijken. Primary Care Commissioning (PCC) speelt 
hier nog een aanvullende rol op; het is de erkende nationale expert op het gebied van 
regelgeving m.b.t. de panden, alsmede uitbesteding onderwerpen. Het ondersteunt regionale 
groepen CCG’s  bij de ontwikkeling van hun praktijken. Klik hier voor meer informatie over 
de PCC.  
 

Ook de ziekenhuizen zijn in ontwikkeling. Veel NHS Foundation Trusts stellen geld 
beschikbaar om hun ziekenhuizen te renoveren of om nieuwe te bouwen. De inrichting van 
de ziekenhuizen biedt hierin kansen voor Nederlandse ondernemers. De meeste ziekenhuizen 
werken middels een PFI constructie, waarbij de NHS Trust samen met private investeerders 

een joint venture wordt aangegaan waar middels een concessie de bouw en het beheer van 
het desbetreffende ziekenhuis wordt uitgevoerd door de private partijen. Deze PFI 
constructie evenals de belangrijkste partijen die hierbij betrokken zijn, worden in hoofdstuk 4 

nader besproken. Tevens is een overzicht te vinden van ziekenhuisprojecten die onlangs 
gestart zijn of op korte termijn zullen aanvangen.  
 
Op dit moment heeft het economisch netwerk nog geen inzage op de overige investeringen 
die gepland staan op het gebied van zorginfrastructuur. Bij voldoende interesse vanuit het 
Nederlandse bedrijfsleven zal dit nader worden onderzocht.  
 

 
 

http://www.commissioningassembly.nhs.uk/pg/cv_content/content/view/157329
http://www.commissioningassembly.nhs.uk/pg/cv_blog/content/view/157330/network#sthash.UisMUaBH.dpuf
http://www.commissioningassembly.nhs.uk/pg/cv_blog/content/view/157330/network#sthash.UisMUaBH.dpuf
http://www.pcc-cic.org.uk/article/premises-premises-what-1bn-development-fund-could-mean-service-transformation
http://www.pcc-cic.org.uk/commissioning/support
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4 Verkopen aan het Verenigd Koninkrijk   

NHS is de grootste inkoper van medische apparatuur en consumables, £1 miljard hiervan 

wordt vermoedelijk uitgegeven aan equipment (technology) zoals diagnostics en Imaging.  
Daarnaast neemt de rol van de private sector steeds meer toe, onder andere door de 
groeiende economie (en toename in het aantal mensen dat een private zorgverzekering 
afsluit of zich richten tot een private zorgaanbieder), alsmede een toename in het aantal 
contracten dat zij voor de NHS uitvoeren. De private instellingen beschikken over hun eigen 
budgetten en inkoopafdelingen en zijn een belangrijke afnemers van medische apparatuur. 
Hoeveel hier exact in om gaat, is niet bekend. Wel wordt verwacht dat de importantie van 

private partijen als inkoper van (buitenlandse) medische technologie zal toenemen 
gedurende de komende jaren.  
 

4.1 Wijze van inkoop  
Hieronder op grote lijnen worden toegelicht op welke wijze NHS en private aanbieders 
inkopen. Tevens wordt toegelicht wat de rol van de distributeurs hierin is.  

4.1.1 NHS   
De overheid is momenteel bezig de NHS procurement efficiënter te maken om zo £1.5 

miljard te kunnen besparen. Via ‘Better Procurement, Better Value, Better Care; a 
procurement Development Programme for the NHS’ waarin de overheid de strategie uit 
heeft gezet voor effectievere inkoop programma’s, heeft NHS hiermee al een start gemaakt. 
In 2012/2013 heeft het bijvoorbeeld £171 miljoen (van de totale 300 miljoen) van het totale 
budget voor kapitaalgoederen ingezet om in grote aantallen medische apparatuur aan te 
kunnen schaffen (waaronder diagnostiek, CT, MRI scans). Dit document geeft inzage in de 
wijze waarop procurement wordt ingericht. Belangrijk om te vermelden is dat de wijze van 

aanbestedingen de komende jaren verder zullen wijzigen.   
 
De meest voorkomende wijzen van inkoop zijn;  

 Individuele lokale contracten (met individuele ziekenhuizen of huisartsen praktijken) 
 Consortium contracten (ziekenhuizen die gezamenlijk inkopen, vaak via een 

Foundation Trust) 
 NHS Landelijk via National Framework Contracten (NHS Supply Chain) 

 
In 2006 is NHS Supply chain in het leven geroepen als landelijk inkoopcentrum voor alle 
aangesloten NHS zorginstellingen. Momenteel maken circa 1000 instellingen hier gebruik van 
en de producten die hiermee ingekocht kunnen worden, variëren van consumables tot 
diagnostische apparaten, meubels en catering.  NHS instellingen zijn niet verplicht hier 
gebruik van te maken, maar wordt wel aangeraden om dit te doen, vanwege de kosten- en 

tijdbesparingen.  
 
E-Procurement wordt ook steeds belangrijker vanwege de noodzaak om nog meer te 
bezuinigen (doelstelling voor 2015/2016 is een besparing van £1.5 miljard op de 
inkoopkosten. De Department of Health geeft middels verschillende organisaties advies aan 
inkopers om beter te kunnen inkopen. De wijze waarop de organisaties inkopen, geeft ook 
inzicht in hoe deze het beste benaderd kunnen worden. Klik hier voor meer informatie over 

de e-procurement strategie.  

 
Voor aankopen tot een bedrag van £111.000 is landelijk aanbesteden niet verplicht en staat 
de NHS zorginstellingen vrij om zelf in te kopen (mits de budgetten hiervoor toegekend zijn 
door de CCG’s en NHS England). Hierover meer in paragraaf 4.2. 

 
De wijze waarop een NHS instelling diensten inkoopt, is tevens afhankelijk van of NICE 
hiervoor reeds richtlijnen heeft opgesteld. Het economisch netwerk heeft onlangs 
deelgenomen aan een evenement waarin de inkopers van NHS instellingen werden 
geïnformeerd over de verschillende routes die zij in verschillende situaties dienen te 
bewandelen die ook inzage geven in de wijze waarop zij het beste benaderd kunnen worden. 

De presentatie van deze bijeenkomst kunt u op aanvraag ontvangen.   
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/226835/procurement_development_programme_for_NHS.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/226835/procurement_development_programme_for_NHS.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/nhs-e-procurement-strategy
mailto:info@nbso-manchester.co.uk?subject=aanvraag%20NHS%20procurement%20presentatie%20
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De producten die een NHS zorgaanbieder nodig heeft worden ingekocht via NHS supply 

chain, of direct bij de aanbieders (al dan niet via distributeurs) van de benodigde producten. 
Hierover meer in paragraaf 4.1.3.  
 

4.1.2 Inkoop Private zorgaanbieders  
Alle hierboven genoemde opmerkingen ten aanzien van contracten en inkoop zijn niet van 
toepassing op de private zorgaanbieders. Zij beschikken over hun eigen budgetten en hun 
eigen inkoopafdelingen. Voor iedere afzonderlijke private aanbieder zal de inkoop weer op 
een andere wijze is ingericht en derhalve een andere benadering vereist. Ketens van 
zorgaanbieders beschikken vaak over een centrale inkoopafdelingen en kan derhalve 
doeltreffender zijn om deze in eerste instantie te benaderen. Zij kopen direct in van 
leveranciers en/of distributeurs. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste 

zorgaanbieders om u een beeld te geven van welke aanbieders voor u relevant kunnen zijn.  
 
BUPA 
Bupa is een internationale medische zorgaanbieder en biedt uiteenlopende diensten, 

waaronder langetermijn zorg, ouderenzorg, dentale zorg en acute zorg. Ook biedt het 
zorgverzekeringen aan. Het is eigenaar van ongeveer 300 verzorgingstehuizen en 56 
gezondheidsklinieken. Daarnaast verzorgt het health-checks op locatie (vaak bij bedrijven) 

waardoor het een belangrijke inkoper is van consumables en mobiele devices. Voorheen was 
het consortium tevens eigenaar van 25 prive ziekenhuizen maar heeft deze in 2007 verkocht 
aan Spire om zich meer te kunnen richten op de verzekeringen.  
 
General Healthcare Group 
GHG is een grote Britse aanbieder van medische zorgdiensten. Middels BMI Healthcare en 

Netcare UK, 2 dochterondernemingen, biedt het uiteenlopende diensten. Netcare richt zich 
met name op het aanbieden van klinische diensten in opdracht van NHS England. BMI richt 
zich hoofdzakelijk op acute medische zorg en heeft ongeveer 66 ziekenhuizen in Engeland, 
Wales en Schotland. Daarnaast heeft het tevens nog 4 grote behandelcentra waar het onder 
andere gezondheidschecks, vruchtbaarheidsbehandelingen en cosmetische chirurgie 
aanbiedt. In de afgelopen jaren heeft de gehele GHG circa £25 miljoen geïnvesteerd in 
imaging equipment, waaronder MRI, CT Scans en digitale Mammografie apparaten.  

 
Nuffield Health Care 
Nuffield beheert privé ziekenhuizen, klinieken en diagnostische units op 31 locaties door het 
land. Hiermee biedt het diensten voor het algemene publiek, bedrijven en NHS. Het beschikt 
over circa 1300 ziekenhuisbedden en de diensten variëren van imaging & radiologie, 
pathologie, kankerzorg, fysiotherapie, vruchtbaarheidsbehandelingen, cosmetische chirurgie 
(incl. ingrepen voor gewichtsverlies).  

 
Spire Healthcare 
Spire beheert ongeveer 39 privé ziekenhuizen en is in 2007 opgericht (vanuit Cinven) 
middels het aankopen van de Bupa ziekenhuizen. Ongeveer 7000 medewerkers en 3500 
consultants werken voor deze organisatie, waarmee het kanker zorg, cardiale zorg, testen, 
scannen en onderzoeken, pathologie, vruchtbaarheidsbehandelingen en cosmetische 

chirurgie aanbiedt.  
 

4.1.3 Inkoop via distributeurs 
De inkopers voor zowel NHS als privé ziekenhuizen en klinieken maken veelal gebruiken van 
medische distributeurs, die een portfolio aan producten van verschillende producenten 
verkopen. Deze distributeurs leveren niet alleen aan de zorginstellingen direct, maar in 
sommige gevallen ook aan de NHS Supply Chain. Een mogelijkheid om deze markt te 
betreden, is het zoeken van een geschikte distributeur die aanverwante producten in zijn 

aanbod heeft en dus over contacten beschikt met relevante zorginstellingen. Het economisch 
netwerk en RVO.nl kunnen desgewenst ondersteuning bieden bij het zoeken van een 
geschikte partner middels een zakenpartnerscan. Voor meer informatie; 
www.rvo.nl/zakenpartnerscan   
 
Voor consumables wordt veel gebruik gemaakt van NHS Supply chain maar ook wholesale. 
Deze markt is erg verzadigd en de concurrentie is hoog. Tenzij sprake is van een hoge mate 

van innovatie zijn de kansen om via deze weg te verkopen minder groot.  

https://www.bupa.co.uk/healthcare-professionals/about-us
http://www.generalhealthcare.co.uk/GHG-PLC/about-us
http://www.nuffieldhealth.com/healthcare-professionals
http://www.spirehealthcare.com/about-spire-healthcare/
http://www.rvo.nl/zakenpartnerscan
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4.2 Routes to Market  
Op de website van NICE is informatie te vinden over de huidige richtlijnen voor NHS 
medische zorg (per aandoening) en wat er landelijk wordt aangeboden door NHS.  Dit geeft 
tevens inzage in welke technologie of apparaten hiervoor op de markt zijn. Dit is waardevolle 

informatie voor: 
- Patiënten die hiermee inzage krijgen in waar ze recht op hebben 
- zorgaanbieders, omdat zij hiermee bepalen welke zorg zij aan kunnen/moeten bieden 

en of de zorg die ze leveren ook aan de richtlijnen voldoet 
- commissioners, omdat voor de zorg die in de richtlijnen is opgenomen, ook budget 

moet worden toegekend 
- inkopers, omdat zij verplicht zijn deze zorg vervolgens beschikbaar moeten maken 

door technologie en diensten beschikbaar te maken 
- leveranciers van technologie, omdat het inzage geeft in de potentiële afnemers (indien 

ziekenhuizen tot de doelgroep behoren); behandelingen die niet zijn opgenomen in de 
richtlijnen, kunnen bij NICE worden aangemeld en in eerste instantie beter worden 

aangeboden bij private zorgaanbieders en de grotere NHS Foundation Trusts.  
 
Op deze site is ook terug te vinden welke nieuwe technologieën momenteel in behandeling 

zijn om te worden opgenomen in de landelijke richtlijnen (en dus ook landelijk aangeboden 
dienen te worden). Men kan er vanuit gaan dat behandelingen die hier nog niet vermeld 
staan niet door (alle) NHS zorginstellingen aangeboden worden, maar mogelijk wel door 
private instellingen. Lees meer op; http://www.nice.org.uk/guidancemenu/conditions-and-
diseases  
 

4.2.1 NHS Landelijk 
Producten en technologieën waar reeds richtlijnen voor bestaan, kunnen op landelijk niveau 
aan NHS ziekenhuizen of huisartsen verkocht worden via NHS Supply Chain, het centrale 
inkoopsysteem van de NHS. Dit gebeurt hoofdzakelijk middels tenders en aanbestedingen, 
maar het is tevens mogelijk om NHS Supply Chain rechtstreeks te benaderen voor een 
product of technologie, zeker wanneer deze tijd en/of kostenbesparende eigenschappen met 

zich meebrengt.  Voor algemene informatie over NHS Supply Chain en openstaande tenders 
kunt u terecht op de volgende link; http://www.supplychain.nhs.uk/suppliers/tendering-and-

contract-process/  
 
Om voor tenders van NHS Supply Chain in aanmerking te komen, is tevens een DUNS 
nummer nodig. Deze is kosteloos aan te vragen via de volgende link;  
http://www.dnb.co.uk/dandb-duns-number  
 
Het gehele proces dat de NHS Supply Chain doorloopt, beginnend met het uitzetten van de 

eerste tender tot toekennen van het contract en het product opnemen in het assortiment, 
kan tot 18 maanden duren en bij gunning worden de contracten voor gemiddeld 4 jaar 
afgesloten (“frameworks”). Tussentijds worden voor bestaande producten geen nieuwe 
tenders uitgeschreven. Indien u een product heeft waarvoor reeds tenders zijn uitgeschreven 
en contracten zijn vergeven, loont het om contact te zoeken met de NHS suppliers van 
vergelijkbare producten en de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Dit omdat 

het bestaande leveranciers wel is toegestaan hun assortiment (binnen dezelfde 

productcategorie) uit te breiden. Bovendien leveren deze bedrijven meestal niet alleen via 
NHS Supply Chain, maar ook aan individuele zorgaanbieders en kunnen derhalve als 
geschikte distributeur of partner optreden.  
 
Via de NHS Supply Chain Catalogus kunt u op producttype zoeken wie de bestaande 
leveranciers zijn. Indien het kapitaalgoederen (waar bijvoorbeeld diagnostiek, 

babycouveuses, laboratium apparatuur en andere (duurdere) producten die niet voor ‘single 
purpose use’ zijn onder vallen, worden hier aparte contracten voor afgesloten.  
 
Het hebben van een framework contract met NHS Supply Chain biedt overigens geen 
garantie tot afname. Het staat NHS zorginstellingen namelijk vrij om op andere wijzen in te 
kopen. NHS probeert alle zorginstellingen wel te stimuleren om gebruik te maken van dit 
systeem omdat het kosten en tijdbesparing met zich mee brengt voor de inkopers.  

 

http://www.nice.org.uk/guidancemenu/conditions-and-diseases
http://www.nice.org.uk/guidancemenu/conditions-and-diseases
http://www.supplychain.nhs.uk/suppliers/tendering-and-contract-process/
http://www.supplychain.nhs.uk/suppliers/tendering-and-contract-process/
http://www.dnb.co.uk/dandb-duns-number
http://www.supplychain.nhs.uk/product-areas/
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Voor alle publieke (zorg)instellingen geldt dat tot een bedrag van circa £111.000 projecten of 
aankopen niet aanbesteed hoeven te worden, maar vrij ingekocht. Bij hogere bedragen dient 
dit wel te gebeuren. Op de volgende websites zijn publieke tenders te vinden;  

 
 NHS Supply Chain 
 http://www.supplychain.nhs.uk/suppliers/procurement-opportunities/  
 Contracts Finder    
 https://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/   
 TED     
 http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do  

 
Wilt u weten of er tenders voor uw product open staan of wie de bestaande NHS leveranciers 
zijn van producten vergelijkbaar met het product dat u op de markt wilt brengen? Neem dan 
contact op met het Economisch Team in het VK en wij zoeken dit voor u uit.  

 

4.2.2 NHS lokaal  
Naast hiervoor genoemde landelijke inkoopregels, beschikken alle NHS Foundation Trusts (en 

de hierbij aangesloten ziekenhuizen en clinicians) over individuele bevoegdheden en 
budgetten m.b.t. inkopen van producten en technologieën, ook wanneer deze nog niet door 
NICE in de landelijke richtlijnen zijn opgenomen. Ziekenhuizen en huisartspraktijken kunnen 
derhalve ook individueel worden benaderd (via Foundation Trusts of CCG) om uw product 
aan te bieden. De Foundation Trusts en CCG’s zijn verantwoordelijk voor het beheren van de 
budgetten en de zorg die geleverd wordt (gewone ‘NHS Trusts’ kunnen dit niet).  
 

Ziekenhuizen 
Een overzicht van alle NHS Trusts, waar ziekenhuizen bij zijn aangesloten, kunt u terecht op 
de volgende website: http://www.nhs.uk/servicedirectories/pages/acutetrustlisting.aspx  
 
De grootste NHS Foundation Trusts en ziekenhuizen zijn over het algemeen te vinden in de 
gebieden met de hoogste bevolkingsdichtheid; Londen, South-West en North-West. De 10 

grootste NHS Foundation Trusts, gebaseerd op hoeveel budgetten zij via CCG’s toegewezen 

krijgen, zijn; 
 

1. King's College Hospital NHS Foundation Trust  
www.kch.nhs.uk  

2. Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust  
www.gosh.nhs.uk 

3. University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust 
www.uhb.nhs.uk   

4. The Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust 
www.newcastle-hospitals.org.uk    

5. Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust 
www.guysandstthomas.nhs.uk/Home.aspx  

6. University college London Hospitals NHS Foundation Trust 

www.uclh.nhs.uk/Pages/home.aspx   
7. The Christie NHS Foundation Trust 

www.christie.nhs.uk/  

8. Alder Hey Children's NHS Foundation Trust  
www.alderhey.nhs.uk   

9. Oxleas NHS Foundation Trust  

www.oxleas.nhs.uk   
10. Salford Royal NHS Foundation Trust 

www.srft.nhs.uk   
 
Het is gebruikelijk voor bedrijven die een nieuw product op de markt proberen te brengen, 
dit kosteloos via een proefperiode (van een aantal maanden) aan te bieden aan een NHS 
instelling zodat de clinicians die invloed hebben op de aanschaf hiervan op een 

laagdrempelige manier het product kunnen testen. Niet alleen is hiermee de kans groot dat 
de zorginstelling het vervolgens daadwerkelijk wil aanschaffen, ook zorgt dit er voor dat het 
bedrijf goede referenties opbouwt binnen NHS en hier een volgende keer naar kan verwijzen. 
Dit zal de kans van slagen bij een volgende potentiële klant weer vergroten.  Zo kijken veel 

http://www.supplychain.nhs.uk/suppliers/procurement-opportunities/
https://www.contractsfinder.businesslink.gov.uk/
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
mailto:info@nbso-manchester.co.uk?subject=aanvraag%20NHS%20Supplier%20
http://www.nhs.uk/servicedirectories/pages/acutetrustlisting.aspx
http://www.kch.nhs.uk/
http://www.gosh.nhs.uk/
http://www.uhb.nhs.uk/
http://www.newcastle-hospitals.org.uk/
http://www.guysandstthomas.nhs.uk/Home.aspx
http://www.uclh.nhs.uk/Pages/home.aspx
http://www.christie.nhs.uk/
http://www.alderhey.nhs.uk/
http://www.oxleas.nhs.uk/
http://www.srft.nhs.uk/
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NHS organisaties naar elkaar. Een succesvolle proef bij de NHS Foundation Trust in 

Manchester kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat Liverpool, Leeds en Sheffield makkelijker 
zullen volgen.  
 

Het hebben van een goede lokale partner, kan dit proces vergemakkelijken, omdat zij vaak 
reeds over lokale contacten met de juiste influentials, clinicians, commissioners en 
ziekenhuizen beschikken. Zie ook de opmerking over bestaande NHS suppliers. Desgewenst 
kunnen wij u ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte zakenpartner.  

 

4.2.3 Privé zorgaanbieders 
Privé ziekenhuizen in het VK zijn commerciële en genereren hun inkomsten uit betalende 

patiënten, werkgevers en zorgverzekeraars, zoals eerder reeds is toegelicht in hoofdstuk 3.  
Hierdoor beschikken ze over hun eigen budgetten en eigen inkoopafdelingen waar ze zelf 
zeggenschap over hebben.  
 
Een up-to-date lijst met alle privé ziekenhuizen in Engeland is te vinden op de Private 

Health website.   
 

Aan te raden valt in eerste instantie contact op te nemen met de grootste ketens van private 
zorginstellingen omdat zij veelal over een centrale inkoopafdeling beschikken en u hierdoor 
niet ieder individueel aangesloten ziekenhuis hoeft te benaderen. Ook hier kan een goede 
lokale partner uitkomst bieden.  
 
De meeste private zorg aanbieders zijn te vinden in de gebieden met de hoogste 
bevolkingsdichtheid alsmede hoogste inkomens; Londen, South-West & North-West 

(omgeving Manchester).  
 

4.2.4 Distributeurs 
Tenzij u van plan bent om wekelijks naar het VK te reizen om de markt te bewerken, is het 
hebben van een goede lokale partner sterk aan te raden indien u hier succesvol wenst te 
zijn. Door de lokale zakencultuur, alsmede de aard van de sector is lokale aanwezigheid en 

veelvuldig contact met de artsen of instellingen die gebruik maken van uw product of 

technologie noodzakelijk. Voor bedrijven voor wie het openen van een lokale vestiging nog 
een stap te ver is, is het gebruikelijk om een samenwerkingsverband met een distributeur 
aan te gaan.  
 
Zoals eerder omschreven, kunnen NHS instellingen gebruik maken van vaste suppliers die 
via NHS Supply Chain zijn aangesteld en waarmee centraal kan worden ingekocht. Deze 
suppliers zijn veelal distributeurs die ook aan individuele NHS en private zorginstellingen hun 

producten aanbieden en in contact zijn met de relevante clinicians, influentials, 
commissioners en inkopers. Indien u wilt weten wie de bestaande NHS leveranciers/ 
distributeurs zijn van producten vergelijkbaar met de uwe, neem dan contact op met het 
economisch netwerk.  
 
Volgens Keynote en IbisWorld, twee marktonderzoekbureaus zijn de volgende bedrijven 
belangrijke distributeurs van Medische Apparatuur in het VK.  Hierbij is gekeken naar omzet 

en aantal werknemers en staan de bedrijven vermeld op alfabetische volgorde;  

 
 A. Menarini Diagnostics Limited  www.menarinidiag.co.uk/   
 Agfra Healthcare UK Limited   www.agfahealthcare.com   
 Ambu Limited      www.ambu.co.uk/   
 Arjo Huntleigh International Limited  www.arjohuntleigh.co.uk     

 Bard Limited     www.bardmedical.co.uk/  
 Biomet UK Healthcare Ltd   www.biomet.co.uk  
 Boston Scientific Limited   www.bostonscientific.com/en-EU/home.html    
 Bracco UK Limited    www.braccoimaging.com/gb-en   
 Carefusion UK 235 Limited   www.carefusion.co.uk /  
 Carefusion UK 306 Limited   www.carefusion.com/   
 Coloplast Limited    www.coloplast.co.uk/   

 Cook UK Limited    www.cookmedical.com/   

http://www.privatehealth.co.uk/private-hospitals/hospitaltreatment-findahospital/?char=ShowAll
http://www.privatehealth.co.uk/private-hospitals/hospitaltreatment-findahospital/?char=ShowAll
http://www.menarinidiag.co.uk/
http://www.agfahealthcare.com/
http://www.ambu.co.uk/
http://www.arjohuntleigh.co.uk/
http://www.bardmedical.co.uk/
http://www.biomet.co.uk/
http://www.bostonscientific.com/en-EU/home.html
http://www.braccoimaging.com/gb-en
http://www.carefusion.co.uk/
http://www.carefusion.com/
http://www.coloplast.co.uk/
http://www.cookmedical.com/
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 Crest Medical Limited    www.crestmedical.co.uk/    

 Dentsply IH Limited    www.dentsply.co.uk/    
 Dolby Medical Home  
  Respiratory Care Ltd   www.dolbymedical.com/   

 Durbin PLC     www.durbin.co.uk/   
 GE Medical Systems Limited    www.gehealthcare.co.uk        
 Greiner Bio-One Limited  www.greinerbioone.com/en/    
 Hugh Steeper Limited    www.rslsteeper.com/   
 Karl Storz Endoscopy UK ltd  www.karlstorz.com/    
 Medequip Assistive Technology  www.medequipuk.com      
 Medtronic Limited    www.medtronic.com/uk-en/   

 Molnlycke Health Care Ltd  www.molnlycke.co.uk/   
 Natus Nicolet UK Limited   www.natus.com/    
 Ortho Solutions Limited   www.orthosol.com/    
 Patterson Medical Limited   www.pattersonmedical.co.uk/   
 Paul Hartmann Limited   www.hartmann.co.uk/   
 Sisk healthcare UK Limited   www.siskhealthcare.ie/   

 Toshiba Medical Systems Ltd   www.toshiba-medical.co.uk/   

 Vitalograph UK Limited   www.vitalograph.co.uk/   
 Vygon UK Limited      www.vygon.co.uk/   
 Zimmer Limited    www.zimmer.co.uk   
 Zoll Medical UK Limited   www.zoll.com/uk/medical-products/  
 
Deelnemen aan beurzen en congressen is in het VK een zeer gebruikelijke manier om in 

contact te komen met potentiële distributeurs. In 5.6 is een overzicht te vinden van de 
relevante beurzen.  
 
De meeste brancheverenigingen houden op hun websites up-to-date ledenlijsten bij en 
ondersteunen hun leden bij het zoeken naar een geschikte distributeur. In paragraaf 4.7 is 
een overzicht te vinden van de belangrijkste brancheverenigingen voor deze sector, inclusief 
hun websites.   

 
Houdt u er rekening mee dat genoemde distributeurs wellicht niet toereikend zijn voor uw 

bedrijf en zijn slechts voor de beeldvorming. Ieder type product of technologie behoeft 
immers weer een ander profiel distributeur. Hebt u behoefte aan ondersteuning bij het 
zoeken naar die geschikte zakenpartner of distributeur voor uw product, dan biedt een 
Zakenpartnerscan mogelijk uitkomst. Klik hier om de brochure te downloaden.  
 

4.3 Extra tips Innovatie  
NICE is verantwoordelijk voor het opstellen van de richtlijnen van (nieuwe) behandelingen en 
hiermee dus ook wat NHS zorginstellingen aan moeten bieden. Behandelingen waar nog 
geen richtlijnen voor bestaan kunnen hier worden aangemeld. Voor meer informatie over hoe 
een product aangemeld kan worden, klik hier.    
 
Het National Institute for Health Research (NIHR), onderdeel van de NHS, heeft een 

speciale afdeling die zich richt op het ontdekken en beschikbaar maken van nieuwe medische 
innovaties. Dit Horizon Scanning Centre zoekt naar nieuwe producten om deze tijdig onder 
de aandacht te brengen van Key Decision makers, policy makers en research funders, zodat 
zij deze vroeg in de besluitvorming kunnen meenemen en een significante impact maken op 

de gezondheid van de bevolking. Producenten worden ook opgeroepen om zelf hun 
innovatieve producten bij het Horizon Scanning Centre aan te melden, zodat zij deze 
kunnen evalueren en hopelijk bij de NHS op de agenda kunnen zetten. Zie ook; 

http://www.hsc.nihr.ac.uk/suggest-a-topic/  

 
Producten die een bepaalde mate van innovatie bevatten ontvangen ook vanuit NHS Supply 
Chain extra aandacht. Het registratieproces voor dergelijke producten is te vinden op de 
website.  
 
Vaak loont het om producten op proef aan te bieden bij een (of meerdere) NHS 
ziekenhuizen, welke via de Clinicians en NHS Foundation Trusts waar ze bij zijn aangesloten 

te benaderen. 
 

http://www.crestmedical.co.uk/
http://www.dentsply.co.uk/
http://www.dolbymedical.com/
http://www.durbin.co.uk/
http://www.gehealthcare.co.uk/
http://www.greinerbioone.com/en/
http://www.rslsteeper.com/
http://www.karlstorz.com/
http://www.medequipuk.com/
http://www.medtronic.com/uk-en/
http://www.molnlycke.co.uk/
http://www.natus.com/
http://www.orthosol.com/
http://www.pattersonmedical.co.uk/
http://www.hartmann.co.uk/
http://www.siskhealthcare.ie/
http://www.toshiba-medical.co.uk/
http://www.vitalograph.co.uk/
http://www.vygon.co.uk/
http://www.zimmer.co.uk/
http://www.zoll.com/uk/medical-products/
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/Brochure%20Zakenpartnerscan_jan15.pdf
http://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-medical-technologies-guidance
http://www.nihr.ac.uk/
http://www.hsc.nihr.ac.uk/
http://www.hsc.nihr.ac.uk/suggest-a-topic/
http://www.supplychain.nhs.uk/services/innovation/
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Voor technologie dat bijdraagt aan de behandeling van de in hoofdstuk 1 genoemde ziektes, 

zijn speciale commissies in het leven geroepen die advies geven ten aanzien van het 
beschikbaar stellen van de zorg hiervoor. In sommige gevallen kan het lonen om contact te 
zoeken met deze clinicians in deze commissies. Ook zijn er diverse organisaties, zoals Cancer 

Research UK en Diabetes UK die bij de overheid, KOL’s en NHS lobbyen om technologie of 
medicijnen goed te keuren. De eindbeslissing ligt dan nog steeds bij NICE en NHS, maar 
afhankelijk van uw product kan het lonen om ook middels deze weg uw technologie onder de 
aandacht te brengen.  
 
Des te hoger de mate van innovatie (en des te duurder het product), des te meer het loont 
om de producten bij de NHS Foundation Trusts en ziekenhuizen aan te bieden.  

 

4.4 Extra Tips Zorginfrastructuur   
Voor de bouw van nieuwe NHS ziekenhuizen werkt NHS met zogenaamde Private Finance 
Initiatives contracts. In wezen is dit een Public Private Partnership tussen de NHS Individual 
Trust waar het desbetreffende ziekenhuis ondervalt (de beheerder/eigenaar van 1 of 

meerdere ziekenhuizen) en de PFI Partners die een overeenkomst aangaan voor het 
ontwerp, de bouw, inrichting en het beheer van het ziekenhuis voor een vastgestelde 
periode. Na afloop van die periode, meestal met een duur van 25 a 35 jaar, dragen de PFI 

partners het beheer weer over aan de NHS Individual Trust.   
 
De selectie van de PFI partner door een NHS Trust kan ongeveer 2 jaar in beslag nemen en 
begint meestal wanneer de Trust de plannen voor een nieuw ziekenhuis bekend maken. 
Vervolgens kunnen geïnteresseerde partijen met voorstellen komen, waarna de Trust een 
shortlist maakt. De bedrijven op de shortlist kunnen dan hun ontwerpen en ideeën 

presenteren. Vervolgens wordt 1 van shortlist voorstellen geselecteerd en beginnen de 
onderhandelingen over de contracten en kan met de bouw worden begonnen. De grootste 
werkzaamheden worden uitbesteed aan de onderaannemers (subcontracters) die in vele 
gevallen gelieerd zijn aan de partners van het consortium van de PFI Partner.  Deze werken 
in sommige gevallen ook weer met onderaannemers.  
 
Een voorbeeld van een PFI Contract:  

University Hospital (North Staffordshire) NHS trust en Stoke on Trent NHS Trust zijn een PFI 
Contract aangegaan met Health Care Support (North Staffordshire) Ltd, een limited company 
speciaal opgericht voor dit consortium en bestaande uit John Laing Social Infrastructure Ltd 
en Sodexo Investment Services Ltd. Gedurende de periode van het contract werkt dit 
consortium met de volgende subcontractors; Laing o’ Rourke (samen met HKS Architects en 
WSP Engineers), Siemens PLC en KCom.   
 Laing O’Rourke is verantwoordelijk voor het ontwerp en constructie van het 

ziekenhuis. Hiervoor werkt het samen met HKS Architects en WSP Engineers als 
subcontractors 

 Sodexo Health Care Services Ltd  is verantwoordelijk voor schoonmaak, onderhoud en 
cateringdiensten van het ziekenhuis, evenals in dienstneming van tijdelijk/uitzend 
personeel 

 Siemens plc  verzorgt alle medical equipment  in het ziekenhuis (installatie, 

management, onderhoud, verwijdering, training en reporting) 
 Kcom (voorheen bekend als Affiniti) is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren 

en onderhouden van bestaande en nieuwe ICT van het ziekenhuis 
 

4.4.1 Veel voorkomende PFI Partners, Consortium leden en (sub)contractors   
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste partijen die bij meerdere projecten 
betrokken zijn. Deze partijen voeren onderdelen van de projecten uit en werken hiermee 
veelal met hun eigen supply chain. Het loont om contact te zoeken met deze partijen.  

 
 Developers and Contractors     Architects  
 Laing O’Rourke     HOK 
 Kier Group     HTA Architects  
 Skanska     Oxford Architects 
 Carillion Construction Ltd   LDA Design  
 Balfour Beatty     Keppie Design 

 Vinci Construction UK    Aedas Architects 
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 Willmott Dixon Construction   

 Citbybranch Ltd  
 Pochin 
 

 IT      Facilitaire diensten 
 Siemens IT      Interserve Facilities 
       Serco 
 
 Asset Management & Investment   Medical Equipment 
 HCP Social Infrastructure UK Ltd   Siemens Medical Equipment 
 Innisfree     

 John Laing     Assesment  
 Amber Solutions for Care   Mott Macdonald 
 NHS Property Services 
 
Overige organisaties 
Hieronder volgt een overzicht van andere organisaties en websites die van belang zijn bij de 

bouw van nieuwe ziekenhuizen binnen NHS.  

 
 Building Better Healthcare  
 PPP hospital developments  
 Uitleg NHS PFI Contract  
 Healthcare UK 
 Code of Conduct PPP/PFI 

 Community Health Partnerships  
 
 

4.4.2 Aankomende projecten 
Op de Infrastructure Pipeline staan alle infrastructuurprojecten (inclusief ziekenhuizen) 
vermeld (publiek privaat) die momenteel of op korte termijn worden aanbesteed.  
  
Kijk voor de beeldvorming ook op http://www.building.co.uk/infrastructure-pipeline-

microsite/home/  of de Planning Pipeline (tegen betaling); 
https://www.planningpipe.co.uk/projects/  
 
Hieronder volgt een overzicht van de nieuwbouw en renovatie projecten van NHS 
ziekenhuizen die bekend zijn. Deze zijn onderverdeeld in lopende projecten  en projecten die 
nog dienen aan te vangen.  
 

Newcastle  
Aanvang onbekend (persbericht) 
http://www.thejournal.co.uk/news/north-east-news/plans-been-revealed-30m-
development-7286868  
 
Brighton & Sussex University Hospitals  

Aanvang onbekend  
http://www.bsuh.nhs.uk/about-us/hospital-redevelopment/  
 
Stratford Hospital, South Warwickshire 

Aanvang eind 2014, oplevering 2016 
http://www.stratfordhospital.co.uk/Default.aspx?id=652534  
 

The New Royal Liverpool Hospital 
Aanvang 2014, oplevering in 2017 
http://www.rlbuht.nhs.uk/The%20New%20Royal/Pages/New-Royal-overview.aspx 
 
Dumfries and Galloway (Schotland); 
Aanvang 2015,    
http://www.nhsdg.scot.nhs.uk/About_Us/Changes___Developments/Acute_Services_R

e-Development_Project/Acute_Services_Re-Development_Project 
 
 

http://www.buildingbetterhealthcare.co.uk/about/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266818/07_PPP_28.11.13.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Private_finance_initiative
https://www.gov.uk/government/organisations/healthcare-uk
https://www.gov.uk/government/news/public-and-private-sector-support-cutting-costs-of-public-infrastructure-with-new-code-of-conduct
http://www.communityhealthpartnerships.co.uk/about-chp
https://www.gov.uk/government/publications/national-infrastructure-pipeline-2014
http://www.building.co.uk/infrastructure-pipeline-microsite/home/
http://www.building.co.uk/infrastructure-pipeline-microsite/home/
https://www.planningpipe.co.uk/projects/
http://www.thejournal.co.uk/news/north-east-news/plans-been-revealed-30m-development-7286868
http://www.thejournal.co.uk/news/north-east-news/plans-been-revealed-30m-development-7286868
http://www.bsuh.nhs.uk/about-us/hospital-redevelopment/
http://www.stratfordhospital.co.uk/Default.aspx?id=652534
http://www.rlbuht.nhs.uk/The%20New%20Royal/Pages/New-Royal-overview.aspx
http://www.nhsdg.scot.nhs.uk/About_Us/Changes___Developments/Acute_Services_Re-Development_Project/Acute_Services_Re-Development_Project
http://www.nhsdg.scot.nhs.uk/About_Us/Changes___Developments/Acute_Services_Re-Development_Project/Acute_Services_Re-Development_Project
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Papworth Hospital Cambridge  
Aanvang 2015, oplevering in 2018 
http://www.papworthhospital.nhs.uk/nph/about-the-project  

 
Chase Farm Londen  
Aanvang 2015, oplevering 2018  
https://www.royalfree.nhs.uk/about-us/our-hospitals/chase-farm-hospital-
redevelopment/ 
 
Midland Metropolitan Hospital  

Aanvang onbekend, oplevering in 2018 
http://www.swbh.nhs.uk/midland-metropolitan-hospital/   
Tenders via; http://www.finditinsandwell.co.uk/) 

 

4.5 Wet-en Regelgeving 

Medische apparaten die in het VK worden verkocht vanuit een ander EU land waar het 
product is goedgekeurd voor verkoop, voldoen automatisch aan de richtlijnen die in het VK 
gelden.  In alle EU landen geldt de Medical Devices Directive. Ieder land heeft zijn eigen 

regulerende instantie. In het VK is het de Medicines and Healthcare Products 
Regulatory Agency – MHRA – die de medicijnen en medische apparaten reguleert volgens 
de Europese richtlijnen.  
 
Voor alle medische producten die in de EU op de markt gebracht worden, geldt dat zij een CE 
Marking moeten hebben en geregistreerd moeten zijn als ‘distributeur, producent of 

wholesaler’ van een medisch apparaat in 1 van de EU landen. In het VK kan dit bij  MHRA 
worden aangevraagd, maar MHRA neemt alleen registraties van producten in behandeling  
waarvan de producten een vestiging in het VK heeft.  Indien in een andere Europees land CE 
markering is verstrekt, volstaat dit en hoeft geen additionele MHRA registratie te worden 
aangevraagd.  Voor een overzicht van alle informatie m.b.t. productregistratie van medical 
devices in het VK, klik hier.   
 

Producten zoals pleisters, verbanden, naalden en handschoenen, maar ook behandelstoelen 
en stethoscopen  en vergelijkbare producten vallen onder de categorie ‘Class one Medical 
devices’ en dienen dus ook  CE gemarkeerd zijn.  Hetzelfde geldt voor In Vitro Diagnostics 
(IVD) en custom made devices, systemen en procedure packs. Producten zoals 
toiletartikelen, ontsmettingsmiddelen en beschermingsmaterialen worden niet tot een 
Medisch Apparaat beschouwd en hebben derhalve geen CE Markering nodig.  Klik hier om 
de Medical Device Classification te downloaden.   

 
In uitzonderlijke gevallen en indien het de behandeling van een individu betreft, is het een 
producent toegestaan een medisch apparaat te leveren dat nog geen CE of MHRA Markering 
heeft. Hierbij dient aan de volgende eisen te voldaan te worden;  
- De behandelend arts steunt de aanvraag van de producent en bevestigt hiermee dat 

de patiënt gebaat is bij de behandeling.  

- Er is geen alternatief apparaat op de markt dat wel CE markering heeft.  
- Er kan worden aangetoond dat dit apparaat de levensverwachting van de patiënt kan 

verlengen (langer dan bij bestaande apparaten het geval is) 
 

MHRA heeft tevens een document opgesteld met de voorschriften m.b.t. het onderhoud van 
medische producten, de “Managing Medical Devices”. Klik hier om het bestand de 
downloaden.  

 
Het National Institute for Health and Care Excellence, NICE, is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de landelijke richtlijnen rondom NHS zorg en hiermee ook voor de adaptatie 
van nieuwe technologieën binnen de NHS ziekenhuizen. Deze informatie is alleen relevant 
voor producenten van medical devices waar nog geen richtlijnen voor bestaan en is hier te 
downloaden.  
 

Voor een overzicht van alle wet-en regelgeving,  klik hier.   
 

http://www.papworthhospital.nhs.uk/nph/about-the-project
https://www.royalfree.nhs.uk/about-us/our-hospitals/chase-farm-hospital-redevelopment/
https://www.royalfree.nhs.uk/about-us/our-hospitals/chase-farm-hospital-redevelopment/
http://www.swbh.nhs.uk/midland-metropolitan-hospital/
http://www.finditinsandwell.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency/about
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency/about
https://www.gov.uk/register-as-a-manufacturer-to-sell-medical-devices
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/files/meddev/2_4_1_rev_9_classification_en.pdf
http://www.dhsspsni.gov.uk/dbni-2014-02.pdf
http://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-medical-technologies-guidance
http://www.nice.org.uk/About/What-we-do/Our-Programmes/NICE-guidance/NICE-medical-technologies-guidance
https://www.gov.uk/government/collections/regulatory-guidance-for-medical-devices
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4.5.1 E-Health wetgeving 

Alle wet- en regelgeving die betrekking hebben tot e-health vallen tevens onder de 
verantwoordelijkheid  van de eerder genoemde MHRA. Op deze pagina is een overzicht te 
vinden met links naar documentatie met specifieke eisen voor software. Dit is relevant voor 
bedrijven die bijvoorbeeld apps ontwikkelen, maar ook voor apparaten die met een software 

systeem opereren :  http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Devices/Software/index.htm 
 
In relatie tot patiëntgegevens bestaat erg strikte wet-en regelgeving over hoe hier mee 
omgegaan moet worden. De twee belangrijkste zijn; 
- Data Protection Act (1998): gaat over hoe om te gaan met patiëntgegevens  

Deze dienen veilig te worden opgeslagen en mogen alleen gebruikt worden met als 
doel de juiste zorg aan de patiënt te kunnen leveren.  

- Human Rights Act (1998): het respecteren van de privacy van alle individuen en 
hiermee dus geheimplicht ten aanzien van de medische gegevens van patiënten,  

 
Ook bestaan er specifieke richtlijnen voor gegevens die worden opgeslagen in de ‘Cloud’, 
deze zijn te vinden in de “Cloud Computing Guidance for Organisations”. Klik hier om deze 

te downloaden.   
 

Bedrijven die e-health oplossingen ontwikkelen, kunnen ook terecht op de volgende website:  
http://developer.nhs.uk/about/ . Hier zijn richtlijnen, tips en test omgevingen te vinden die 
meer inzicht geven over waaraan nieuwe apps moeten voldoen. 

4.5.2 Overige bepalingen  
In het VK geldt EU wetgeving. Dit houdt in dat er geen andere invoerregelingen gelden dan 
dat in de andere Europese landen. Wel dient u er rekening mee te houden dat de NHS en 
andere potentiële klanten u kunnen vragen om op UK Pallets te leveren (dit is een ander 

formaat dan EU Palllets).  
 
Voor medicijnen gelden overigens andere richtlijnen. Hier gelden strikte regels voor de 
verpakkingen en de wijze waarop geadverteerd wordt. Ook wanneer uw product in een EU 
land reeds geregistreerd is, dient u uw product apart bij MHRA te registeren en aan de eisen 
die in het VK gelden te voldoen. De procedure is echter wel versimpeld voor EU producten. 

Indien u hier specifieke vragen over hebt, kunt u contact opnemen met het Economisch 

Netwerk in het VK.  

4.6 Beurzen & Congressen  

Hieronder volgt een overzicht van enkele relevante beurzen en congressen. Op aanvraag kan 

tevens een overzicht van thema gerelateerde events worden toegestuurd.  

 

Wired Health 24 april 2015, Londen 

http://www.wiredevent.co.uk/wired-health-2015  

 

Med-Tech Innovation Expo 2015 29-30 april 2015, Coventry 

http://www.mtiexpo-uk.com/  

 
Health + Care 24 – 25 juni 2015, Londen 
http://www.healthpluscare.co.uk/  

 
Health & Care Innovation Expo 2015 (NHS Expo) 2-3 September 2015, Manchester  
http://www.england.nhs.uk/expo/  
 

MedTec UK 21-22 juni 2016, Londen 
http://medteceurope.com/uk 
 
Van 1 t/m 4 september organiseert RVO.nl in het kader van Starters of International 
Business (SIB) een Handelsmissie, inclusief deelname aan de NHS Health & Care Innovation 
Expo. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie, maar u kunt reeds uw interesse 
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar het NBSO Manchester.  

 
 
 

http://www.mhra.gov.uk/Howweregulate/Devices/Software/index.htm
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1540/cloud_computing_guidance_for_organisations.pdf
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1540/cloud_computing_guidance_for_organisations.pdf
http://developer.nhs.uk/about/
mailto:info@nbso-manchester.co.uk?subject=info%20wetgeving%20medisch%20
http://www.wiredevent.co.uk/wired-health-2015
http://www.mtiexpo-uk.com/
http://www.healthpluscare.co.uk/
http://www.england.nhs.uk/expo/
http://medteceurope.com/uk
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib
mailto:info@nbso-manchester.co.uk?subject=interesse%20NHS%20Expo%20
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4.7 Brancheverenigingen & overige relevante organisaties  

 
Brancheverenigingen 
Association of British Healthcare Industries   www.abhi.org.uk/  
Association of British Insurers   www.abi.org.uk/  

Association of Healthcare Technology Providers  
 for Imaging, Radiotherapy and Care   www.axrem.org.uk/  
Association of Independent  
 Healthcare Organisations   www.aiho.org.uk  
Association of UK University Hospitals  www.aukuh.org.uk/  
British Health Care Association    www.bhca.org.uk/ 
British Healthcare Trades Association    www.bhta.net/  

British In Vitro Diagnostics Association   www.bivda.co.uk/  
British Medical Association     http://bma.org.uk/  
Care England       www.careengland.org.uk   
Commercial Occupational  
 Health Providers Association   www.bivda.co.uk/  

Eastern Academic Heath Science Network   www.eahsn.org.uk/  
Federation of Independent  

 Practitioner Organisations   www.fipo.org.uk   
Health Care Supply Association    www.healthcaresupply.org.uk/  
The King’s Fund      www.kingsfund.org.uk/  
Medilink UK       www.medilinkuk.com/  
National Care Association     www.nationalcareassociation.org.uk/  
National Pharmacy Association    www.npa.co.uk/  

Royal College of Nursing     www.rcn.org.uk/  
UK Public Health Association     www.ukpha.org.uk/  
Advanced Medical Technology Association    http://advamed.org/  
Association for the Advancement of  
 Medical Instrumentation (AAMI)  www.aami.org/  
British Anaesthetic & Respiratory Equipment  
 Manufacturers Association (BAREMA)  www.barema.org.uk/  

British Dental Trade Association (BDTA)  www.bdta.org.uk/  

Surgical Dressing Manufacturers Association (SDMA) www.dressings.org.uk/  

 
Patientenverenigingen  
 
The Patients Association     www.patients-association.com/  
National Association for Patient Participation   www.napp.org.uk 
British Cardiac Patients Association    www.bcpa.co.uk 

British Kidney Patient Association   www.britishkidney-pa.co.uk 
British Obesity Surgery Patients Association  www.bospauk.org  
Chiropractic Patients Association    www.chiropatients.org.uk/  
Cochrane Consumer Network    http://consumers.cochrane.org/  
The Oesophageal Patients Association   www.opa.org.uk  
Purine Metabolic Patients’ Association  www.pumpa.org.uk  
 

Beroepsverenigingen 
Association for Perioperative Practice   www.afpp.org.uk/home  

British Medical Association    http://bma.org.uk/  
British Dental Association     www.bda.org/  
Federation of Independent  
 Practitioner Organisations    www.fipo.org/  
Hospital consultants and Specialists Association  www.hcsa.com/  

National Association of Sessional GPs   www.nasgp.org.uk/  
Nursing and Midwifery council    www.nmc-uk.org/  
Royal College of Anaesthetists   www.rcoa.ac.uk/  
Royal College of General Practitioners  www.rcgp.org.uk/  
Royal College of Midwives     www.rcm.org.uk/  
Royal College of Nursing     www.rcn.org.uk/  

Royal College of Obestricians and Gynaecologists  www.rcog.org.uk/  
Royal College of Ophthalmologists    www.rcophth.ac.uk/  
Royal College of Paediatrics and Child Health   www.rcpch.ac.uk/  

http://www.abhi.org.uk/
http://www.abi.org.uk/
http://www.axrem.org.uk/
http://www.aukuh.org.uk/
http://www.bhca.org.uk/
http://www.bhta.net/
http://www.bivda.co.uk/
http://bma.org.uk/
http://www.careengland.org.uk/
http://www.bivda.co.uk/
http://www.eahsn.org.uk/
http://www.fipo.org.uk/
http://www.healthcaresupply.org.uk/
http://www.kingsfund.org.uk/
http://www.medilinkuk.com/
http://www.nationalcareassociation.org.uk/
http://www.npa.co.uk/
http://www.rcn.org.uk/
http://www.ukpha.org.uk/
http://advamed.org/
http://www.aami.org/
http://www.barema.org.uk/
http://www.bdta.org.uk/
http://www.dressings.org.uk/
http://www.patients-association.com/
http://www.napp.org.uk/
http://www.bcpa.co.uk/
http://www.britishkidney-pa.co.uk/
http://www.bospauk.org/
http://www.chiropatients.org.uk/
http://consumers.cochrane.org/
http://www.opa.org.uk/
http://www.pumpa.org.uk/
http://www.afpp.org.uk/home
http://bma.org.uk/
http://www.bda.org/
http://www.fipo.org/
http://www.hcsa.com/
http://www.nasgp.org.uk/
http://www.nmc-uk.org/
http://www.rcoa.ac.uk/
http://www.rcgp.org.uk/
http://www.rcm.org.uk/
http://www.rcn.org.uk/
http://www.rcog.org.uk/
http://www.rcophth.ac.uk/
http://www.rcpch.ac.uk/
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Royal College of Pathologists     www.rcpath.org/  

Royal College of Physicians     www.rcplondon.ac.uk/  
Royal College of Surgeons of Edinburgh   www.rcsed.ac.uk/  
Royal College of Surgeons of England   www.rcseng.ac.uk/  

Royal College of Psychiatrists    www.rcpsych.ac.uk/  
Royal College of Radiologists     www.rcr.ac.uk/  
 

4.8 Overige informatie  

Zakendoen met een Brit is zakendoen met een andere cultuur. Al lijken de Britten en de 

Nederlanders min of meer op elkaar, er zijn wel degelijk verschillen waar rekening mee 

gehouden moet worden. Britten zijn, vooral in het begin, behoudender dan Nederlanders. De 

Brit laat niet snel het achterste van zijn tong zien. 'That's interesting' en 'quite good' 

betekenen voor een Brit dat hij er weinig voor voelt. Het is belangrijk om deze signalen op te 

pakken. Anders kan zakendoen met een Brit lastig worden.  

 

Daarnaast is men erg voorzichtig voor wat betreft aansprakelijkheid. Men durft niet zo goed 

beslissingen te nemen zoals Nederlanders dat gewend zijn in Nederland. Veel beslissingen 

gaan over meerdere schijven en het is vaak onduidelijk wie de beslissing zal nemen. 

Bovendien gaat er flink veel tijd overheen voordat een besluit wordt genomen. Als een 

contract eenmaal gesloten is, zal de Brit wel open en direct in de omgang zijn. Persoonlijk 

contact speelt een belangrijke rol bij het zakendoen met de Brit, maar wel met een gepaste 

afstand. Privé en zakelijk blijven dan ook meestal strikt gescheiden. 

 

Bedenk bij het maken van afspraken dat de Britse zakenman erg stipt is en verwacht dat zijn 

bezoeker dat ook is. Elke eventuele vertraging moet onmiddellijk worden gemeld. Het is 

beter om niet vóór 9.30 uur af te spreken.  

 

De Britten verwachten niet dat het Engels van een Nederlander van hun niveau zal zijn, 

maar ze verwachten wel dat hij/zij zich vlot en ‘to the point’ kan uitdrukken in een gesprek, 

vooral in de introductie. Dit wordt ook wel 'pitchtalk' genoemd. Gemiddeld genomen is een 

Brit hier erg sterk in. In een paar minuten kan hij/zij u uitleggen wat de activiteit is van het 

bedrijf en wat de sterke kanten zijn van het product en/of dienst. Enige oefening hierin 

verhoogt uw kans op succes. Een zakelijk gesprek begint en eindigt met 'smalltalk' over de 

reis, het weer en sport.  

 

In het Verenigd Koninkrijk spreekt men elkaar vaak direct met de voornaam aan. Toch is het 

beter in eerste instantie de aanspreekvorm Mr, Mrs of Miss te gebruiken. Laat u door uw 

gastheer voorstellen aan andere aanwezigen. Uitdrukkingen als 'please' (alleen als 'graag' of 

'a.u.b.'!) en 'thank you' kunnen niet vaak genoeg worden gebruikt. 

 

Tijdens gesprekken of vergaderingen wordt nogal eens gebruikgemaakt van de - dikwijls 

sarcastische en ironische - Engelse humor met een gezonde dosis zelfspot. Als buitenlander 

doet u er goed aan u voorzichtig op te stellen. Een Brit mag graag een (rituele) verzuchting 

slaken over de vele problemen in zijn land, maar u moet dat niet interpreteren als een 

verzoek om een oplossing aan te dragen. De nationale trots is en blijft bijzonder groot. 

 

De Britse zakenman toont zelden openlijk dat hij het met zijn gesprekspartner oneens is; 

een vaagheid die irritatie op kan wekken. Een uitdrukking als "This looks very interesting" 

betekent vaak dat de ander geen interesse heeft. Ook een opmerking als "We must meet 

sometime" betekent niets. Vaagheid is soms een middel om tijd te winnen, om de zaken 

ingewikkeld te maken of de afwikkeling ervan te vertragen. Dit gebeurt zowel in sociale 

omgang als zakelijk gezien. In Engeland kan men minder uitgaan van hetgeen men u belooft 

dan zoals we gewend zijn in Nederland.  

 

Voor meer informatie kunt u tevens terecht op het online handelsplatform van het 

Economisch Netwerk in het Verenigd Koninkrijk. www.hollanduktrade.nl  
 

http://www.rcpath.org/
http://www.rcplondon.ac.uk/
http://www.rcsed.ac.uk/
http://www.rcseng.ac.uk/
http://www.rcpsych.ac.uk/
http://www.rcr.ac.uk/
http://www.hollanduktrade.nl/
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