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VOORWOORD 
 

Deze masterproef is geschreven in het kader van onze opleiding als master in de 

verpleeg- en vroedkunde aan de Universiteit Gent. Bij het schrijven van deze 

masterproef hebben we meerdere tegenslagen moeten overwinnen. Graag 

danken wij langs deze weg al de mensen die dit werk mogelijk maakten. Zonder 

hen zou deze masterproef niet tot stand gekomen zijn.  

 

In het bijzonder willen we onze dank betuigen aan onze promotor Prof. Lieven 

Annemans voor de begeleiding die hij op zich nam. Dankzij zijn deskundigheid 

binnen het vakgebied kregen wij steeds nuttige feedback die een bijdrage leverde 

aan de kwaliteit van deze masterproef.  

 

Vervolgens zouden wij graag Zorgnet-Icuro bedanken voor het verspreiden van 

onze vragenlijsten. En daarmee gepaard gaande bedanken wij ook graag de 

aankoopdiensten die onze vragenlijst effectief invulden.  

 

Ook Annelies Thienpondt, assistent aan de UGent, zouden wij graag bedanken 

voor haar hulp bij de opmaak van onze vragenlijst in SurveyMoney.  

 

Als laatste bedanken wij graag onze familie en vrienden voor hun steun en 

eindeloos begrip. 

 

 

Wij wensen u alvast veel leesplezier toe. 

 

Maxine Taburiaux 

Aline Verkest 
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TAAKVERDELING DUO 

MASTERPROEF 

Omdat het te onderzoeken domein zeer breed is, werd in deze masterproef de 

focus gelegd op 2 specifieke aspecten binnen het aankoopbeleid: 

- Verbruiksartikelen (katheters, katheterhouders, maagsondes, de 

bijhorende houders en naalden voor bloedafnames) 

- Prothesemateriaal en implantaten (knie- en heupprothesen, coronaire 

stenting en pacemakers) 

 

 Maxine Taburiaux Aline Verkest 

Voorwoord   

Abstract   

Abstract vertalen (Engels)   

Inleiding/literatuur   

Methode   

Resultaten ½  ½ 

Discussie ½  ½  

Conclusie   

Literatuuronderzoek prothesen   

Literatuuronderzoek 

verbruiksartikelen 

  

Ethisch comité/BOC aanvraag    

Examencommissie aanvraag   

Opstellen vragenlijst   

Vragenlijst in SurveyMonkey   

Opvolgdocumenten ½  ½  

Pilootstudie   

Interview: Aankoopdienst UZ Gent   
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De masterproef is in artikelvorm geschreven. De uitgebreide rapportage van de 

systematische literatuurstudie maakt geen deel uit van het geschreven artikel. De 

literatuurstudie werd eerder beoordeeld in het gelijk genoemde 

opleidingsonderdeel.  
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HET WETENSCHAPPELIJK 

ARTIKEL 

ABSTRACT 

 

Achtergrond. De gezondheidssector heeft te kampen met voortdurend stijgende 

kosten. Kosteneffectief werken wordt steeds belangrijker binnen de 

gezondheidszorg. Via deze explorerende studie werd nagegaan welke criteria 

een rol spelen in de aankoop van medisch materiaal.  

 

Onderwerp. Omdat het te onderzoeken domein van verbruiksartikelen zeer 

breed is, werd in deze studie gefocust op katheters, katheterhouders, 

maagsondes, de bijhorende houders en naalden voor bloedafnames.  

Ook prothesemateriaal en implantaten omvatten een ruim domein. In deze studie 

werd gefocust op: orthopedie (knie- en heupprothesen) en vasculaire chirurgie 

(coronaire stenting en pacemakers).  

 

Methode. In deze observationele cross-sectionele studie werden alle diensten 

aankoopbeleid van de Vlaamse ziekenhuizen aangesproken om deel te nemen 

aan het onderzoek. De data in dit onderzoek werden eenmalig verzameld door 

het afnemen van een vragenlijst via Zorgnet-Icuro. Acht ziekenhuizen namen 

uiteindelijk deel aan het onderzoek. 

 

Resultaten. Uit de studie blijkt dat effectiviteit het belangrijkste kwaliteitscriterium 

voor prothesemateriaal en verbruiksartikelen is. Kosteneffectiviteit en 

gebruiksvriendelijkheid scoorden, zowel bij het prothesemateriaal als bij de 

verbruiksartikelen, erg hoog. In tegenstelling tot prothesemateriaal wordt voor 

verbruiksartikelen nagenoeg geen rekening gehouden met wetenschappelijk 

bewijsmateriaal.  
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Conclusie. De deelnemende ziekenhuizen stellen effectiviteit en 

kosteneffectiviteit voorop, maar houden voor verbruiksartikelen geen rekening 

met wetenschappelijke data. Dit heeft uiteraard te maken met het ontbreken van 

literatuur met betrekking tot verbruiksartikelen.  

 

Deze studie is de eerste in België die specifiek ingaat op het aankoopbeleid in 

ziekenhuizen en kan beschouwd worden als de eerste stap naar meer 

transparantie.  
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ABSTRACT 

 

Background. Nowadays healthcare is facing an ongoing rise in costs. In regard 

to this, there is a growing interest towards the cost-effectiveness of medical 

devices. The aim of the study was to examine which criteria are important in the 

purchase of medical equipment. 

  

Objectives. The term ‘consumables’ describes a broad spectrum of potential 

resources. Therefore, this study focused on catheters, catheter holders, feeding 

tubes, the associated fixation and needles for blood collection. Furthermore, 

prosthetic material and implants also describe a wide domain. Therefore, only 

orthopedic and vascular surgery were evaluated for knee and hip prostheses, 

coronary stenting and pacemakers.  

  

Design. Observational cross-sectional study. 

 

Methods. An email was sent by Zorgnet-Icuroto to all Flemish hospitals to 

request their participation in this study. A total of eight hospitals were included in 

the study. Subsequently, all of these participants filled out a one-time 

questionnaire. 

  

Results. According to the study, effectiveness is the most important quality 

criteria for prosthetics and consumables. Furthermore, it was found that both in 

prostheses and consumables, the cost-effectiveness and user-friendliness, 

scored very high. For consumables, scientific evidence was not taken into 

account. 

  

  



 

13 
 

Conclusion. Effectiveness and cost-effectiveness are important criteria in the 

acquisition of prosthetic material and consumables. Yet, it is stated that 

purchasing services have more scientifically substantiated information for 

prosthetics than they have for consumables. This is confirmed by the lack of 

literature on consumables.  

This study is the first study in Belgium that investigated the purchasing policy in 

hospitals. The presented information can be the first step towards more 

transparency. 
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INLEIDING/LITERATUUR 

 

De gezondheidssector heeft te kampen met voortdurend stijgende kosten. De 

technologische evolutie van de laatste jaren, op vlak van medisch materiaal, 

nieuwe technieken en geneesmiddelen, vertaalt zich in prijsstijgingen (Hilderson, 

2006). De nationale uitgaven voor gezondheidszorg in België, stegen tussen 

2003 en 2012 met 53,7% (Assuralia, 2015). Indien we een betaalbare 

gezondheidszorg voor iedereen willen, wordt kosteneffectief werken steeds 

belangrijker (Boschmans 2010). 

 

Deze studie zal zich focussen op het aankoopbeleid in ziekenhuizen. Specifiek 

zal er nagegaan worden wat de aankoopcriteria zijn bij het aankopen van 

medisch materiaal.  

 

Een studie van Boschmans (2010) stelt vast dat het huidige aankoopbeleid in 

verschillende ziekenhuizen niet optimaal is. Porter en Teisberg gaven 10 jaar 

geleden reeds aan dat van een puur inkoopprijs gebaseerde aankoop afgestapt 

moet worden en moet overgaan worden naar een meer holistisch gebaseerde 

aankoop (Porter & Teisberg, 2006). Maxwell waarschuwt anderzijds dat hogere 

kosten niet noodzakelijk gepaard gaan met meer doeltreffende gezondheidszorg 

(Maxwell and Temin 2002). De relatie tussen kosten en kwaliteit is uiteraard zeer 

belangrijk voor ziekenhuizen (Shoemaker 2012). Kwaliteit van de producten heeft 

niet alleen gevolgen voor de patiënt maar ook voor het ziekenhuis (Porter & 

Teisberg, 2006). Wanneer de kwaliteit, de prijs en de kosteneffectieve innovatie 

in rekening gebracht worden, zullen betere uitkomsten gerealiseerd worden 

(Eijkenaar, 2015). 

Men kan hieruit besluiten dat een aankoopdienst veel meer criteria in rekening 

moet brengen dan enkel de aankoopprijs. 

 

Gerecke et al (2015) beweren, in een studie van Medtech, dat 70% van de 

beslissingen in het aankopen van medische producten gebaseerd is op de 

aankoopprijs en dat dit cijfer in de toekomst nog zal stijgen. Deze focus op de 
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aankoopprijs heeft heel wat gevolgen: het maakt de markt minder aantrekkelijk 

voor kleinere merken, het zorgt voor minder innovaties en daardoor worden er 

minder nieuwe technologieën op de markt gebracht. Er wordt besloten dat 

kortzichtigheid op vlak van aankoopbeslissingen vaak leidt tot een hogere totale 

kost. Hiermee bedoelt men dat indien een aankoopdienst zich enkel focust op de 

aankoopprijs, de levenslange kosten vaak hoger liggen. (Gerecke et al, 2015)  

 

De toekomst in het aankoopbeleid ligt, volgens Eijkenaar, in kosteneffectieve 

innovatie. Innovaties kunnen leiden tot gezondheidswinst zonder extra kosten 

(Eijkenaar, 2015). Indien een product bijvoorbeeld de hospitalisatieduur zou 

verkorten, minder complicaties zou teweegbrengen of minder revisies zou 

veroorzaken, zou dit de totale kost verminderen en de gezondheid van de patiënt 

verbeteren (Gerecke et al, 2015). In deze studie werd nagegaan welke criteria in 

rekening genomen worden bij het aankopen van verbruiksartikelen, 

prothesemateriaal en implantaten.  

 

Omdat het te onderzoeken domein van verbruiksartikelen zeer breed is, werd in 

deze studie gefocust op katheters, katheterhouders, maagsondes, de bijhorende 

houders en naalden voor bloedafnames.  

Ook het prothesemateriaal en implantaten omschrijft een zeer ruim onderwerp. 

In deze studie werd gefocust op twee vakgebieden: orthopedie (knie- en 

heupprothesen) en vasculaire chirurgie (coronaire stenting en pacemakers).  

 

Er is een groeiende prevalentie in het aantal prothesen, zowel in de orthopedie 

als in de vaatheelkunde (Wilson et al, 2008).  

Volgens een rapport van de LROI (Landelijke registratie van orthopedische 

implantaten, 2014), kregen er in België 28.026 mensen een heupprothese (in 

2014) en 26.754 mensen kregen een knieprothese. Pennington et al (2016) 

geven aan dat elk jaar wereldwijd meer dan één miljoen mensen een 

knieprothese krijgen. Gerecke et al (2015) sluiten hierbij aan en melden dat één 

op zeven mensen in hun leven een knie- of heupprothese zal krijgen in Europa. 

Men wijt deze cijfers aan een groeiende oudere populatie en aan het feit dat 



 

16 
 

jongere, meer actieve mensen sneller een prothese krijgen dan vroeger 

(Robinson et al, 2012).  

 

Ook in de vaatheelkunde stijgen de prevalentiecijfers: in de Verenigde Staten 

worden jaarlijks meer dan één miljoen mensen geopereerd voor een coronaire 

stentplaatsing. Dit heeft ook te maken met een steeds ouder wordende populatie 

en doordat de prijs van een stent verminderd is. (Wayne, 2015)  

 

Uit een studie van Bradshaw et al (2014) blijkt dat de prevalentie van pacemakers 

stijgt door een ouder wordende populatie en dat een plateau in incidentie nog 

lang niet bereikt is voor goed ontwikkelde landen. Er is echter weinig informatie 

over de prevalentiecijfers voor pacemakers. De prevalentieratio’s gaan van 1102 

per 100.000 inwoners tot 2600 per 100.000 inwoners (ouder dan 75 jaar). Wat 

wel duidelijk is, is dat deze cijfers zullen verdubbelen binnen de 25 jaar. 

(Bradshaw et al, 2014) Volgens een rapport van het KCE (2010) heeft België, na 

Duitsland, het hoogste aantal pacemakerimplantaties in West-Europa. Hiermee 

ligt het Belgische jaarlijkse implantatiecijfer 25% hoger dan het West-Europese 

gemiddelde (KCE, 2010). 

 

Zoals eerder aangeven, zal er in deze studie gezocht worden naar de 

aankoopcriteria die ziekenhuizen hanteren bij het aankopen van prothesen. De 

aankoopdienst van een ziekenhuis is verantwoordelijk voor de aankoop van 

medische producten, maar bij prothesen ligt deze taak bij de chirurgen. Maar 

volgens een studie van Wilson et al (2008) krijgen chirurgen daarbij wel druk van 

het ziekenhuis om rekening te houden met de kosten wanneer ze een bepaald 

product kiezen.  

 

Een studie van Montgomery et al (2007) toont aan dat chirurgen vaak een 

voorkeur hebben voor een bepaald merk omdat ze dit door hun persoonlijke 

ervaring verkiezen. Deze studie toont ook aan dat ze hierbij minder rekening 

houden met de kostprijs. Andere voorbeelden van criteria zijn: revisieratio’s, 

gebruiksvriendelijkheid van een product en veiligheid (Engel et al, 2013).  
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Waarom het aankoopbeleid van ziekenhuizen volgens de literatuur sterkt focust 

op de prijs van hun producten en daarbij de kwaliteit uit het oog dreigt te verliezen, 

moet daarom verder onderzocht worden. Hebben ziekenhuizen niet meer baat 

bij het aankopen van kwaliteitsproducten waardoor ze op lange termijn zelfs 

besparen? In de literatuur is weinig te vinden over de motivatie om voor een 

bepaald product te kiezen. Precies daarom is onderzoek naar de 

doorslaggevende criteria, binnen het aankoopbeleid van de ziekenhuizen, van 

belang.  
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METHODE 

 

Onderzoeksdesign 

Via een explorerende studie werd nagegaan welke criteria vandaag een rol 

spelen in de aankoop van verbruiksartikelen, prothesemateriaal en implantaten.  

Het gaat hier om een observationele cross-sectionele studie. De data in dit 

onderzoek werden eenmalig verzameld door het afnemen van een vragenlijst. 

Aan de hand van de verzamelde data werd het verband tussen de motieven om 

voor prijs te kiezen vergeleken met de kwaliteitscriteria en de daadwerkelijke 

keuzes. 

 

Steekproef/Setting 

Elk Nederlandstalig ziekenhuis in Vlaanderen en Brussel werd hiervoor 

opgenomen. Deze setting werd bewust gekozen om taalproblemen te 

voorkomen.  

 

De vragenlijst werd, via Zorgnet-Icuro, verspreid in 51 ziekenhuizen. Alle 

diensten aankoopbeleid van de Vlaamse ziekenhuizen werden aangesproken en 

konden zelf beslissen of ze al dan niet deelnamen aan het onderzoek.  

 

Beschrijving van de meetinstrumenten 

De vragenlijst werd samengesteld op basis van een uitgebreide literatuurstudie. 

Daarnaast werd de informatie uit de literatuurstudie getoetst en verder aangevuld 

door middel van interviews met experten. Dit alles om inzicht te krijgen in de 

criteria die doorslaggevend zijn.  

 

De eerste vraag peilde naar het aantal bedden dat het ziekenhuis telde en of de 

aankoopdienst centraal of decentraal was. Vervolgens werd gevraagd welke 

merken men gebruikt en of de ziekenhuizen voor één merk kozen dan wel voor 

meerdere merken. Er werd ook bevraagd wie betrokken is bij de aankoop van 

prothesemateriaal en verbruiksartikelen. Daarnaast werden de barrières, volgens 

de literatuur, in het aankopen van prothese- en verbruiksmateriaal bevraagd en 
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hoe men de kwaliteit beoordeelde van een product. Vervolgens werden de 

aankoopdiensten enkele stellingen voorgelegd omtrent het aankoopproces 

waarbij men moest aanduiden of men al dan niet akkoord was. De 

aankoopcriteria werden bevraagd door middel van rankings. Ten slotte werd 

gepeild naar het al dan niet aanwezig zijn van een procedure voor de aankoop 

van prothesemateriaal en de verbruiksartikelen en of deze als een meerwaarde 

beschouwd zou worden. 

 

De vragenlijst werd gevalideerd aan de hand van een pilootstudie. Het 

pilootproject bevatte 3 diepte-interviews. In die interviews werd aan de diensten 

aankoopbeleid niet alleen gevraagd op de vragen te antwoorden, maar ook 

suggesties te geven inzake de wijze van vraagstelling en de duidelijkheid van de 

vragen. Na het derde interview werden geen extra suggesties toegevoegd ten 

opzichte van de eerste twee. We bereikten saturatie waardoor het aantal piloot-

interviews op drie bleef.  

 

Zodra de vragenlijst gevalideerd was, werd hij via SurveyMonkey verspreid.  

 

De schriftelijke vragenlijst invullen nam ongeveer 30 minuten in beslag en bevatte 

16 vragen. Bij de vragenlijst zat een begeleidend schrijven (zie bijlage) waarin 

zowel het doel als het verloop van het onderzoek toegelicht werd. Alle 

deelnemers konden kiezen om, al dan niet, deel te nemen aan het onderzoek.  

 

Methode van dataverzameling / gegevensverzameling 

Voor de effectieve gegevensverzameling werd beroep gedaan op Zorgnet-Icuro. 

Zij stuurden de vragenlijst naar alle Vlaamse ziekenhuizen, die de vragenlijst op 

hun beurt bezorgden aan het departement aankoopbeleid. Er werd bewust voor 

deze manier gekozen omdat de kans op respons groter is wanneer Zorgnet-Icuro 

de vragenlijst stuurt dan wanneer de vragenlijst rechtstreeks van studenten komt. 
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Data analyse 

De data, die verkregen werden via de vragenlijsten, werden descriptief 

weergegeven door middel van frequenties en werden vervolgens geanalyseerd. 

Voor de data-analyse werd gebruik gemaakt van het computerprogramma SPSS.  

 

Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst en de resultaten van de 

analyse werd een discussie en een besluit geformuleerd.  

 

Ethische overwegingen 

Vanzelfsprekend werden de data strikt vertrouwelijk verwerkt. In 

overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992, werd de 

persoonlijke levenssfeer gerespecteerd. Als de resultaten van de studie worden 

gepubliceerd, zullen dus geen namen bekend gemaakt worden. Bovendien 

werden de bekomen resultaten enkel door de onderzoekers Aline Verkest en 

Maxine Taburiaux ingekeken. 

 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor 

Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Gent, en werd 

uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en 

de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend 

aan klinische studies. 

 

Hoewel de kans op schade door het invullen van deze vragenlijst zeer klein is, 

verplicht de wet van 7 mei 2004 (inzake experimenten op de menselijke persoon) 

ons een foutloze aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook voor deze 

eenvoudige gegevensverzameling werd deze plicht vervuld. 

 

De ziekenhuizen waren vrij om de vragenlijst in te vullen en terug op te sturen. 

Er werd telkens een informatiebrief, met bovenstaande informatie, toegevoegd 

aan de vragenlijst (zie bijlage 2). Op die manier waren alle deelnemers voldoende 

geïnformeerd voordat ze de vragenlijst besloten in te vullen of niet. 
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RESULTATEN 

 

Voor deze studie werden 51 aankoopdiensten van ziekenhuizen aangeschreven. 

Acht daarvan wilden vrijwillig deelnemen aan de studie. 

 

In deze studie werd één ziekenhuis opgenomen met minder dan 250 bedden, 

werden twee ziekenhuizen opgenomen waarvan het aantal bedden tussen de 

250 en de 500 bedden lag, werden vier ziekenhuizen opgenomen waarvan het 

aantal bedden tussen de 500 en de 1000 lag en werd één ziekenhuis opgenomen 

met meer dan 1000 bedden. Elk van de deelnemende ziekenhuizen heeft een 

centrale aankoopdienst. 

 

Merken 

Alle deelnemende ziekenhuizen gebruiken meerdere merken prothesemateriaal 

en implantaten, dit voor zowel orthopedie als cardiologie. De aankoopdiensten 

geven de voorkeur van de individuele artsen als verklaring. Voor 

verbruiksartikelen geven alle acht de aankoopdiensten aan dat ze samenwerken 

met één merk. Als reden geeft men onder andere uniformiteit, controle op de 

voorraad en productbekendheid. Uitzonderlijk kan er ook voor gekozen worden 

met meerdere merken samen te werken, dit wanneer niet alle maten van één 

merk beschikbaar zijn of wanneer men een samenaankoop doet met een ander 

ziekenhuis. 

 

Tussenkomst van de artsen 

Bij de acht deelnemende ziekenhuizen wordt prothesemateriaal nooit 

aangekocht zonder tussenkomst van de arts. Bij verbruiksartikelen gebeurt dit 

wel. Slechts drie aankoopdiensten geven aan nooit zonder inspraak van de arts 

te bestellen.  

Prothesemateriaal wordt volgens twee ziekenhuizen nooit aangekocht zonder de 

aankoopdienst te raadplegen. Volgens vier andere ziekenhuizen gebeurt het wel 

eens dat de aankoopdienst buiten beschouwing gelaten wordt. Bij 

verbruiksartikelen worden, volgens vier ziekenhuizen, nooit bestellingen 
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geplaatst zonder inspraak van de aankoopdienst. Drie andere aankoopdiensten 

geven aan dat artsen hen soms niet betrekken bij de beslissing.  

Alle zes de aankoopdiensten, die antwoord gaven op deze vraag, geven aan dat 

de arts en de aankoopdienst regelmatig tot altijd in overleg treden zowel voor de 

aankoop van prothesemateriaal als voor verbruiksartikelen. Slechts één 

ziekenhuis geeft aan slechts soms in overleg te treden wanneer het gaat over de 

aankoop van verbruiksartikelen. 

 

 

Figuur 1: Wie bepaalt de aankoop van prothesemateriaal? 

 

 

Figuur 2: Wie bepaalt de aankoop van verbruiksmateriaal? 
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Transparantie 

Zes aankoopdiensten geven aan dat er te weinig transparantie is in hoeveel 

andere ziekenhuizen betalen voor hun prothesemateriaal, implantaten en 

verbruiksartikelen. Slechts één aankoopdienst stelt dat te weinig transparantie 

met betrekking tot de aankoopprijs van verbruiksartikelen geen barrière vormt.  

Eén enkele aankoopdienst geeft aan dat de voorwaarden die het ziekenhuis 

oplegt een barrière vormen in het aankopen van prothesemateriaal. Ook bij 

verbruiksartikelen vindt slechts één aankoopdienst dat de voorwaarden een 

barrière vormen. De vijf andere aankoopdiensten zijn het daar, net zoals bij de 

verbruiksartikelen, niet mee eens.  

 

Vier van de zes aankoopdiensten, die deze vraag invulden, vinden dat de 

budgettaire besparingen van het ziekenhuis een barrière vormen in het aankopen 

van prothesemateriaal, in tegenstelling tot de twee andere aankoopdiensten. Bij 

de aankoop van verbruiksartikelen geven vijf aankoopdiensten aan dat de 

budgettaire besparingen van het ziekenhuis een barrière vormen in het aankopen 

van verbruiksartikelen. Twee andere aankoopdiensten vinden dat de budgettaire 

besparingen geen invloed hebben op de aankoop van verbruiksartikelen.  

 

Kwaliteitsbeoordeling 

In de vragenlijst werden er zes opties gegeven om een kwaliteitsbeoordeling uit 

te voeren op het medisch materiaal, bijvoorbeeld een literatuurstudie uitvoeren, 

een praktijktest uitvoeren of vertrouwen op de mening van de firma. De 

aankoopdiensten kregen zes mogelijke antwoordopties: nooit, soms, regelmatig, 

bijna altijd, altijd en de optie ‘weet ik niet’. Deze vraag werd door zeven van de 

acht aankoopdiensten beantwoord. Zowel voor verbruiks- als voor 

prothesemateriaal, werd een literatuurstudie om de effectiviteit of 

kosteneffectiviteit te bepalen nooit verkozen.  
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De mening van de firma was voor vier van de zeven aankoopdiensten nooit of 

soms belangrijk en voor twee aankoopdiensten regelmatig belangrijk. De 

praktijktest werd voor zowel de verbruiks- als het prothesemateriaal het best 

bevonden om aan kwaliteitsbeoordeling te doen.  

 

Bij alle antwoordopties beantwoordden ten minste twee aankoopdiensten ‘weet 

ik niet’, behalve bij de praktijktest. Hier was iedereen het er over eens dat dit het 

meest gebruikt werd als kwaliteitsbeoordeling. 

 

De Wilxocon signed rank test werd uitgevoerd om het verschil in scores tussen 

het prothesemateriaal en het verbruiksmateriaal na te gaan. De opties ‘weet ik 

niet’ werd buiten beschouwing gelaten. Er werd een significant verschil gevonden 

tussen het prothesemateriaal en de verbruiksartikelen voor de stelling: ‘men kiest 

resoluut voor de aankoopprijs, zonder de kwaliteit van het materiaal in beraad te 

nemen’ (p = 0,046). Drie van de aankoopdiensten gaven aan, bij 

prothesemateriaal, nooit resoluut voor de aankoopprijs te kiezen. Drie andere 

aankoopdiensten kozen soms voor de aankoopprijs zonder de kwaliteit van het 

prothesemateriaal in beraad te nemen. Bij de verbruiksartikelen gaven vier 

aankoopdiensten aan soms voor de aankoopprijs te kiezen en twee 

aankoopdiensten gaven toe regelmatig de kwaliteit van het materiaal niet in 

beraad te nemen. Voor de andere stellingen werden geen significante verschillen 

gevonden tussen het prothesemateriaal en het verbruiksmateriaal. 

 

In totaal werden vijf stellingen voorgelegd aan de aankoopdiensten met de vraag 

of ze er al dan niet mee akkoord gaan.  

Als eerste werd bevraagd of men over voldoende informatie beschikt om het 

meest effectieve of kosteneffectieve product te kiezen. Voor het 

prothesemateriaal duidden de aankoopdiensten driemaal akkoord aan en 

driemaal niet akkoord. Voor het verbruiksmateriaal werd er viermaal akkoord 

gescoord en driemaal niet akkoord. 
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Vervolgens werd gevraagd of er regelmatig innovatieve producten getest worden 

in het ziekenhuis. De aankoopdiensten scoorden zesmaal akkoord voor het 

testen van innovatieve prothesen en zesmaal akkoord en eenmaal niet akkoord 

voor verbruiksmateriaal. Er werd ook gevraagd of men dat innovatief materiaal 

ook aankocht in het ziekenhuis, voor het prothesemateriaal scoorde men 

viermaal akkoord en eenmaal niet akkoord. Voor de verbruiksartikelen scoorde 

met viermaal akkoord en driemaal niet akkoord. 

Als laatste vroegen we of de aankoopdiensten ooit al eens een product hadden 

aangekocht waarbij men achteraf niet 100% tevreden bleek te zijn. Voor het 

prothesemateriaal scoorden de aankoopdiensten driemaal akkoord en eenmaal 

niet akkoord en voor het verbruiksmateriaal scoorde men vijfmaal akkoord en 

eenmaal niet akkoord. 

 

Er werd opnieuw een Wilcoxon signed rank test uitgevoerd om een verschil te 

vinden tussen het prothesemateriaal en het verbruiksmateriaal. Voor de vijf 

stellingen werd geen significant verschil gevonden.  

 

Aankoopcriteria  

De aankoopcriteria werden bevraagd aan de hand van rankings. Daarna werd er 

een Wilcoxon signed rank test uitgevoerd om het verschil te bepalen tussen het 

prothesemateriaal en de verbruiksartikelen. 

 

Economische criteria 

De kosteneffectiviteit van het product werd, bij prothesemateriaal, gekozen als 

belangrijkste criterium. De aankoopprijs, korting en totale kost werden als tweede 

belangrijkste criteria gescoord en het criterium financieel voordeel voor de arts 

werd het minst belangrijk bevonden.  

 

Voor de verbruiksartikelen werden kosteneffectiviteit en totale kostprijs als 

belangrijkste criteria bestempeld. Daarnaast vond men ook de criteria korting en 

de aankoopprijs van de verbruiksartikelen belangrijk. Ook hier werd het criterium 

financieel voordeel voor de arts niet belangrijk bevonden. 
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Er werd een Wilcoxon signed rank test uitgevoerd om het verschil te bepalen 

tussen het prothesemateriaal en de verbruiksartikelen voor de economische 

criteria. Er werd geen significant verschil gevonden. 

 

Kwaliteitscriteria 

Voor het prothesemateriaal werd het criterium effectiviteit het belangrijkste 

gevonden. De criteria veiligheid, complicaties en mortaliteit vond men even 

belangrijk.  De duurzaamheid en QALY’s werden het minst belangrijk bevonden. 

 

Bij de verbruiksartikelen scoorden effectiviteit en veiligheid het hoogst. 

Complicaties en QALY’s scoorden gemiddeld en het criterium duurzaamheid 

scoorde minst. 

Er werden twee randsignificante verschillen gevonden tussen het 

prothesemateriaal en de verbruiksartikelen. Dit voor de criteria QALY en 

veiligheid (respectievelijke p-waarden: 0,102; 0,102). Bij het prothesemateriaal 

scoorden de QALY’s gemiddeld 4,6 en bij het verbruiksmateriaal 3,6. Veiligheid 

kreeg bij het prothesemateriaal een gemiddelde score van 3,6 en bij het 

verbruiksmateriaal een gemiddelde score van 1,83. 

 

Andere criteria 

De belangrijkste criteria bij het prothesemateriaal waren gebruiksvriendelijkheid, 

innovatie en gewoonte of traditie. Ook de criteria service en een goede relatie 

met de firma werden belangrijk bevonden. De criteria plan van aanpak bij 

problemen, opgelegd door het ziekenhuis en de kans op wetenschappelijke 

samenwerking werden minder belangrijk gevonden. 

 

Bij de verbruiksartikelen scoorde gebruiksvriendelijkheid het best. De criteria 

latex, plan van aanpak bij problemen en service scoorden gemiddeld. De criteria 

opgelegd door het ziekenhuis, goede relatie met de firma, gewoonte, innovatie 

en kans op wetenschappelijke samenwerking scoorden het minst. 
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De Wilcoxon signed rank test toont één randsignificant verschil tussen het 

prothesemateriaal en verbruiksmateriaal voor het criterium ‘innovatief product’. 

Voor het prothesemateriaal kreeg deze een gemiddelde score van 3,5 en voor 

het verbruiksmateriaal een gemiddelde score van 6,14. 

 

Tabel 1: Criteria prothesemateriaal 

 

Tabel 2: Criteria verbruiksmateriaal 

Verbruiksartikelen 

Economische 

criteria 

Meest belangrijk Kosteneffectiviteit en totale kost 

Belangrijk Korting en aankoopprijs 

Minst belangrijk Financieel voordeel arts 

Kwaliteitscriteria Meest belangrijk Effectiviteit en veiligheid 

Belangrijk Complicaties en QALY’s 

Minst belangrijk Duurzaamheid 

Andere criteria Meest belangrijk Gebruiksvriendelijkheid 

Belangrijk Latex, plan van aanpak bij problemen, service 

Minst belangrijk Opgelegd door ZH, goede relatie met firma, 

gewoonte, innovatie en wetenschappelijke 

samenwerking 

 

  

Prothesemateriaal 

Economische 

criteria 

Meest belangrijk Kosteneffectiviteit 

Belangrijk Aankoopprijs, korting en totale kost 

Minst belangrijk Financieel voordeel arts 

Kwaliteitscriteria Meest belangrijk Effectiviteit 

Belangrijk Veiligheid, complicaties en mortaliteit 

Minst belangrijk Duurzaamheid en QALY’s 

Andere criteria Meest belangrijk Gebruiksvriendelijkheid, innovatie en gewoonte 

Belangrijk Service, goede relatie met firma 

Minst belangrijk Plan van aanpak bij problemen, opgelegd door 

ziekenhuis en wetenschappelijke samenwerking  
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Aankoopprocedures 

Als laatste vroegen we of er, in de ziekenhuizen, een procedure is opgesteld voor 

het aankopen van prothesemateriaal en verbruiksartikelen. 

Zes van de acht ziekenhuizen hebben een procedure voor de aankoop van 

prothesemateriaal. Eén van de aankoopdiensten geeft aan niet te weten of er 

een procedure is. Diezelfde zes ziekenhuizen hebben ook een procedure voor 

de aankoop van verbruiksmateriaal. Ook hier geeft één aankoopdienst aan geen 

weet te hebben van een procedure. 

We vroegen ook of een procedure een meerwaarde zou zijn. Volgens vier 

ziekenhuizen zou een procedure, zowel voor de prothesen als voor de 

verbruiksartikelen, een meerwaarde betekenen 

Twee aankoopdiensten gaven aan dat een procedure voor de aankoop van 

verbruiksartikelen geen meerwaarde zou hebben. Geen enkele aankoopdienst 

vond dat een procedure voor de aankoop van prothesemateriaal overbodig zou 

zijn. Wel geeft één aankoopdienst aan niet zeker te zijn van de eventuele 

meerwaarde en gaven drie aankoopdiensten geen antwoord op de vraag. 
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DISCUSSIE 

 

Op basis van het aantal bedden kunnen we concluderen dat de grootte van de 8 

deelnemende ziekenhuizen verdeeld is. Doordat elk van de deelnemende 

ziekenhuizen een centrale aankoopdienst heeft, kunnen we geen uitspraken 

doen over ziekenhuizen met een decentrale aankoopdienst. 

 

Merken 

Artsen hebben verschillende voorkeuren voor prothesemateriaal en implantaten 

doordat ze verschillende specificaties hebben. Hierdoor gebruiken ziekenhuizen 

verschillende merken prothesemateriaal en implantaten. Een studie van 

Pennington et al (2016) toont wel aan dat er over de prijs onderhandeld kan 

worden indien ziekenhuizen voor één merk kiezen. De acht deelnemende 

ziekenhuizen in deze studie kiezen hier duidelijk niet voor aangezien ze allemaal 

voor meerdere merken prothesemateriaal kiezen. Men verkiest hier keuzevrijheid 

van de arts boven een eventuele korting op het materiaal. 

Voor verbruiksartikelen kiezen de ziekenhuizen wel om samen te werken met 

één merk omwille van uniformiteit, controle op de voorraad en 

productbekendheid. Geen enkel ziekenhuis geeft als drijfveer een financiële 

korting aan. Dit staat in contrast met de literatuur, waar men korting als 

hoofdreden aangeeft om samen te werken met één merk (Pennington et al, 

2016). 

 

Tussenkomst van de artsen 

Opmerkelijk is dat de aankoopdiensten het er unaniem over eens zijn dat 

prothesemateriaal nooit wordt aangekocht zonder tussenkomst van de arts. In de 

literatuur wordt bevestigd dat artsen de beslissing maken terwijl de 

aankoopdiensten eerder mediëren (Burns et al, 2007).  

De antwoorden op de andere mogelijkheden zijn verdeeld. Daaruit kan 

geconcludeerd worden dat er geen uniformiteit is over de ziekenhuizen heen met 

betrekking tot de aankoopbevoegdheden.  
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Transparantie 

Uit de resultaten blijkt ook dat de aankoopdiensten niet weten hoeveel andere 

ziekenhuizen betalen voor hun prothesemateriaal en verbruiksartikelen. 

Boschmans (2010) geeft aan dat een gebrek aan prijstransparantie een barrière 

is. Ook uit het onderzoek blijkt dat ziekenhuizen nood hebben aan 

prijstransparantie.  

 

Daarnaast halen meerdere aankoopdiensten aan dat budgettaire besparingen 

een barrière vormen in het aankopen van zowel prothesemateriaal als 

verbruiksmateriaal. Zowel voor prothesemateriaal als voor verbruiksartikelen 

scoort het criterium kosteneffectiviteit hoger dan het criterium aankoopprijs, wat 

doet vermoeden dat men kwaliteit even belangrijk vindt als prijs. Voor de 

prothesen en implantaten kan men hier ook vermoeden dat artsen meer 

keuzevrijheid krijgen aangezien alle ziekenhuizen meerdere merken gebruiken 

en de keuze van de arts als verklaring geven. Alle deelnemende ziekenhuizen 

gebruiken verbruiksartikelen van één bepaald merk, hierdoor kan men 

vermoeden dat er minder keuzevrijheid is met betrekking tot de aankoop van 

verbruiksartikelen in vergelijking met de aankoop van prothesemateriaal. Of 

budgettaire besparingen de oorzaak zijn, is een vraag die momenteel niet 

beantwoord kan worden. Uit de studie van Gerecke et al (2015) voor de BCG 

blijkt wel dat de aankoopdiensten vaak de aankoopprijs het belangrijkste 

criterium vinden voor verbruiksmateriaal, maar de resultaten uit deze studie 

kunnen dit niet beamen. 

 

Kwaliteitsbeoordeling 

De aankoopdiensten gaven aan nooit een literatuurstudie, om een 

kwaliteitsbeoordeling uit te voeren, te kiezen. Dit kan verklaard worden doordat 

er geen duidelijke studies beschikbaar zijn die verschillende merken 

prothesemateriaal of verbruiksartikelen vergelijken op economische- of 

kwaliteitscriteria. 
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De klinische outcomes van een product kunnen wel opgezocht worden in 

registratielijsten, maar deze zijn vaak niet volledig en kunnen leiden tot grote 

onzekerheden voor bijvoorbeeld kosten en QALY’s (Lingg et al, 2016 & Pulikottil 

et al, 2015). Vaak is er ook een gebrek aan lange termijn data, wat de keuze voor 

het meest kosteneffectieve implantaat moeilijker maakt (Jameson et al, 2015). 

Een studie van Burns et al (2007) sluit hierbij aan: er is een gebrek aan evidentie 

voor verschillende merken prothesemateriaal en implantaten omtrent de kwaliteit 

van het product. 

 

De mening van de firma werd, in tegenstelling tot de literatuur, minder belangrijk 

bevonden door de deelnemende ziekenhuizen. De studie van Burns et al (2007) 

stelde vast dat aankoopdiensten en artsen vaak op de mening van de firma 

vertrouwen bij het aankopen van een product.  

De praktijktest werd voor zowel de verbruiks- als het prothesemateriaal het best 

bevonden om aan kwaliteitsbeoordeling te doen, dit sluit ook aan met de 

bevindingen van Burns et al (2007). 

 

Er werd een significant verschil gevonden voor de kwaliteitsbeoordeling tussen 

prothesemateriaal en verbruiksartikelen voor de stelling: ‘men kiest resoluut voor 

de aankoopprijs, zonder de kwaliteit van het materiaal in beraad te nemen’ (p = 

0,046). Voor het prothesemateriaal is de aankoopprijs nooit (n = 3) of soms (n = 

3) doorslaggevend, maar voor het verbruiksmateriaal is de aankoopprijs soms (n 

= 4) of regelmatig (n = 2) doorslaggevend. Gerecke et al (2015) stelden vast dat 

70% van de aankopen van medisch materiaal gebaseerd zijn op de aankoopprijs. 

Uit deze kleinschalige studie kunnen we vaststellen dat de focus op de 

aankoopprijs bij verbruiksmateriaal hoger ligt dan bij het prothesemateriaal. Een 

verklaring hiervoor werd niet gevonden in de literatuur, aangezien deze niet 

beschikbaar is. 
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Er werd bevraagd of de aankoopdiensten voldoende informatie beschikbaar 

hadden om het meest effectieve of kosteneffectieve product te kiezen. Zowel voor 

het prothesemateriaal als voor de verbruiksartikelen werd geen eenduidig 

resultaat gevonden. Dit strookt niet met de literatuur, waar er vastgesteld wordt 

dat er weinig informatie beschikbaar is omtrent de kwaliteit van een product 

(Burns et al, 2007) 

 

Zowel op vlak van prothesemateriaal als op vlak van verbruiksartikelen blijkt men 

regelmatig innovatieve producten te testen en aan te kopen. Het 

prothesemateriaal scoorde hier wel hoger dan het verbruiksmateriaal. Dit 

betekent opnieuw dat ziekenhuizen de praktijktest verkiezen boven andere 

methoden om de kwaliteit van een product te testen en dat men steeds op zoek 

is naar betere materialen.  

 

Aankoopcriteria 

Een aantal aankoopdiensten duidden aan dat het moeilijk was om de criteria in 

een bepaalde volgorde te schikken omdat dit in de praktijk niet aan de orde is. 

Burns et al (2007) sluiten hierbij aan: er is een gebrek aan evidentie voor 

verschillende merken prothesen en implantaten omtrent de kwaliteit en prijs van 

het product waardoor het moeilijk is om beslissingen te nemen omtrent de 

aankoop van een product. Ook voor de verbruiksartikelen is er zeer weinig 

literatuur beschikbaar, wat het aankopen gebaseerd op criteria in de praktijk 

onmogelijk maakt.  

 

Economische criteria 

Er werd geen significant verschil gevonden tussen de economische criteria voor 

het prothesemateriaal en verbruiksmateriaal. Zowel bij het prothesemateriaal als 

bij de verbruiksartikelen scoort kosteneffectiviteit het hoogst. De criteria totale 

kost, korting en aankoopprijs scoorden bij beide gemiddeld. De totale kost was 

bij het prothesemateriaal belangrijker dan bij de verbruiksartikelen (niet 

significant). Dit sluit aan bij het significante verschil dat gevonden werd bij de 

kwaliteitsbeoordeling. Daaruit bleek dat de aankoopprijs, in de aankoop van 
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verbruiksartikelen, meer doorslaggevend is dan bij het prothesemateriaal. 

Gerecke et al voor de BCG (2015) toonden ook aan dat, in de aankoop van 

verbruiksartikelen, meer belang gehecht wordt aan de aankoopprijs dan bij 

prothesemateriaal.  

 

Zowel in de aankoop van prothesemateriaal als bij verbruiksartikelen, werd het 

criterium financieel voordeel voor de arts als minst belangrijk gezien.  

Daar de vragenlijst ingevuld werd door de aankoopdiensten, en niet door de 

artsen, is dit antwoord niet verwonderlijk. Verder onderzoek waarin ook artsen 

bevraagd worden is noodzakelijk om uitspraak te doen over het financieel 

voordeel. 

 

Kwaliteitscriteria 

Voor het prothesemateriaal werd het criterium effectiviteit het belangrijkste 

gevonden. Ook bij de verbruiksartikelen scoorde effectiviteit, samen met 

veiligheid, het best. Het criterium duurzaamheid scoorde bij beide het laagst. 

 

Men vindt zowel de criteria QALY als veiligheid belangrijker bij de 

verbruiksartikelen dan bij het prothesemateriaal. Het is niet duidelijk waarom 

deze criteria hoger scoren bij de verbruiksartikelen, omdat hier geen bijkomende 

informatie bevraagd is en omdat er geen literatuur beschikbaar is. 

 

Andere criteria 

Bij de overige criteria scoorde gebruiksvriendelijkheid zowel bij prothesemateriaal 

als bij verbruiksartikelen het hoogst. Bij het prothesemateriaal duidde men 

gewoonte en innovatie ook aan als belangrijke criteria. Burns et al (2007) gaan 

hiermee akkoord. Bij beide gaven de aankoopdiensten aan dat de kans op 

wetenschappelijke samenwerking als minst belangrijk werd gezien. De kans op 

wetenschappelijke samenwerking duidt op het feit dat firma’s en ziekenhuizen 

samen onderzoek kunnen voeren met betrekking tot het medisch materiaal. 
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De Wilcoxon signed rank test toonde één randsignificant verschil tussen het 

prothesemateriaal en verbruiksmateriaal voor het criterium innovatie. Voor het 

prothesemateriaal kreeg deze een gemiddelde score van 3,5 en voor het 

verbruiksmateriaal een gemiddelde score van 6,14. Daaruit kan geconcludeerd 

worden dat het gebruik van een innovatief product voor het prothesemateriaal 

belangrijker bevonden wordt dan voor verbruiksartikelen. Dit verschil zagen we 

ook in de vraag over de stellingen, waar de innovatie van een product meer van 

toepassing was bij het prothesemateriaal dan bij het verbruiksmateriaal (niet 

significant). 

 

 

Sterktes van de studie 

Deze studie is de eerste in België die specifiek ingaat op het aankoopbeleid in 

ziekenhuizen. Er is zeer weinig literatuur te vinden over hoe de aankoopdiensten 

een keuze maken voor het aankopen van een bepaald product. Deze studie kan 

dan ook beschouwd worden als de eerste stap naar meer transparantie over het 

aankoopbeleid van zowel prothesemateriaal als verbruiksartikelen. Hopelijk kan 

deze weliswaar kleinschalige studie een inspiratie zijn tot verder onderzoek. 

 

 

Beperkingen van de studie 

De grootste beperking van deze studie is de steekproefgrootte. De 

oorspronkelijke responsrate was 43%. Doordat heel wat vragenlijsten 

onbruikbaar waren, bedroeg de uiteindelijke responsrate slechts 16%. Op basis 

van 8 ziekenhuizen zijn er geen generaliseerbare uitspraken mogelijk.  

Bovendien kan het zijn dat deze 8 ziekenhuizen het relatief ‘beter’ doen inzake 

aankoopbeleid en net daarom verkozen deel te nemen aan de studie.  

Daarnaast ontbrak ook literatuur met betrekking tot de criteria die gehanteerd 

worden bij de aankoop van verbruiksartikelen. De criteria die gebruikt werden in 

de vragenlijst, waren dan ook voor een groot deel afkomstig van een diepte-

interview met de aankoopdienst van het UZ Gent. Aangezien dit onderzoek een 

verkennend onderzoek is, is dit geen echte beperking. 
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Wegens een gebrek aan tijd is de vragenlijst niet gevalideerd door middel van de 

Delphi methode. De vragenlijst is wel gevalideerd door middel van een 

pilootstudie, waardoor de interne validiteit van de vragenlijst gecontroleerd is. 

Er is zeker nood aan verder onderzoek. Deze verkennende studie reikt 

verschillende criteria aan die verder dienen onderzocht te worden.  

Zowel voor prothesemateriaal als voor verbruiksartikelen is er een hoge nood 

aan uniformiteit en transparantie over het aankoopbeleid in ziekenhuizen. 

Specifiek voor prothesemateriaal is er nood aan duidelijke evidentie omtrent 

verschillende merken, meer benchmarking, meer vergelijkende studies van hoge 

kwaliteit en beter uitgewerkte nationale en internationale registratielijsten 

(Obremsky et al, 2011). 

 

Deze studie focuste zich op de aankoopdiensten, maar ook de artsen hebben 

vaak inspraak op de aankoop van producten. Zeker bij prothesemateriaal en 

implantaten hebben zij de grootste inspraak. Dit zou een meerwaarde bieden om 

het aankoopproces zo volledig mogelijk in kaart te brengen. 
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CONCLUSIE / AANBEVELINGEN VOOR DE 

PRAKTIJK,ONDERZOEK 

  

Uit de studie blijkt dat, inzake prothesemateriaal en implantaten, keuzevrijheid 

boven een eventuele korting op het materiaal gekozen wordt. Voor 

verbruiksartikelen kiezen de ziekenhuizen ervoor samen te werken met één merk 

omwille van uniformiteit, controle op de voorraad en productbekendheid.  

 

Effectiviteit blijkt het belangrijkste kwaliteitscriterium voor zowel 

prothesemateriaal als voor verbruiksartikelen. Daarnaast scoort ook 

gebruiksvriendelijkheid in beide gevallen hoog. In tegenstelling tot de 

wetenschappelijke samenwerking, die als minst belangrijk wordt bestempeld, 

wordt service wel belangrijk bevonden. Ziekenhuizen verkiezen de praktijktest 

boven andere methoden om de kwaliteit van een product te testen.  

 

Zowel bij het prothesemateriaal als bij de verbruiksartikelen scoort 

kosteneffectiviteit het hoogst. Opvallend is dat bij het verbruiksmateriaal de 

aankoopprijs hoger scoort dan bij het prothesemateriaal. Zowel bij 

verbruiksartikelen als bij prothesemateriaal blijkt duurzaamheid het minst 

belangrijke kwaliteitscriterium te zijn. Dit staat in contrast met de economische 

criteria waarbij de totale kostprijs belangrijk bevonden werd.  

Bij beide werd het criterium financieel voordeel voor de arts als minst belangrijk 

gescoord. Daar de vragenlijst ingevuld werd door de aankoopdiensten, en niet 

door de artsen, is dit antwoord niet verwonderlijk. Verder onderzoek waarin ook 

artsen bevraagd worden is noodzakelijk om uitspraak te doen over het financieel 

voordeel. 

Zowel voor prothesemateriaal als voor verbruiksartikelen is er nood aan 

uniformiteit en transparantie over het aankoopbeleid in ziekenhuizen. Specifiek 

voor prothesemateriaal is er nood aan duidelijke evidentie omtrent verschillende 

merken, meer benchmarking, meer vergelijkende studies van hoge kwaliteit en 

beter uitgewerkte nationale en internationale registratielijsten.  
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Uit de studie kwam naar voor dat aankoopdiensten meer wetenschappelijk 

onderbouwde informatie hebben voor prothesemateriaal dan voor 

verbruiksartikelen. Dit werd duidelijk aan de hand van de ontbrekende literatuur 

met betrekking tot verbruiksartikelen.  

 

Deze studie is de eerste in België die specifiek ingaat op hoe aankoopdiensten 

een keuze maken voor het aankopen van een bepaald product. Het is de eerste 

stap richting meer transparantie over het aankoopbeleid van zowel 

prothesemateriaal als verbruiksartikelen. Deze verkennende studie reikt 

verschillende criteria aan die verder dienen onderzocht te worden. Hopelijk kan 

deze weliswaar kleinschalige studie een inspiratie zijn tot verder onderzoek. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT CRITERIA UIT DE LITERATUUR  
 

Economische criteria 

Auteur 

Aankoopprijs Totale kost Meest 

kosteneffectief 

Korting Financieel 

voordeel arts 

Burns et al     ✓ 

Obremsky et al   ✓ ✓  

Moonot et al ✓ ✓    

Jameson et al ✓ ✓    

Pulikottil  ✓    

Pennington et al ✓ ✓  ✓  

  

Kwaliteitscriteria 

Auteur 

QALY Veiligheid Effectiviteit Revisie-

ratio 

Mortaliteit Complicaties Duurzaam-

heid 

Burns et al  ✓      

Obremsky et al   ✓     

Pennington et al   ✓ ✓ ✓   

Moonot et al      ✓  

Hamilton et al ✓  ✓     

Jameson et al   ✓ ✓    

Pulikottil et al ✓   ✓    

Pennington et al 

(2016) 

  ✓ ✓    

Lingg et al       ✓ 

Hernandez-

Boussard et al. 

       

Burgt et al.        
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Andere criteria 

 

Auteur 

Innovatief 

product 

Gebruiks-

vriendelijkheid 

Opgelegd door 

ziekenhuis 

Gewoonte/ 

traditie 

Goede relatie 

met firma 

Plan van 

aanpak bij 

problemen 

Geen latex Service Wetenschappelijke 

samenwerking 

Burns et al          

Obremsky et al          

Lingg et al          

Interview 

aankoopdienst  

UZ Gent 
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BIJLAGE 2: EVIDENTIETABEL VRAGENLIJSTEN 
 

Nr. Auteur Jaar Criteria 

Data voor de vragenlijst 

Design 

Limitatie/sterktes 

1 Burns et 

al 

2007 1. Financieel voordeel voor de arts (bv. commissieloon, aandelen, 

enz.) 

2. Veiligheid 

3. Gebruiksvriendelijkheid, ergonomische functionaliteit 

4. Traditie, gewoonte om met een firma samen te werken 

5. Goede relatie met firma (samenwerking in operatiezaal, technical 

support) 

 

Er is een gebrek aan evidentie voor verschillende merken prothesen en 

implantaten omtrent de kwaliteit van het product. 

 

Men vertrouwt op de mening van de firma bij het aankopen van een 

product. Het is dikwijls een traditie of gewoonte om met een bepaalde 

firma samen te werken. 

 

Verschillende producten kunnen getest worden in de praktijk, het 

product dat verkozen wordt, wordt dan aangekocht. 

Design: Case studie 

 

Limitatie 

Kleinschalige studie: 45 artsen 

Kortdurende studie: 6 maanden 

Uitgevoerd in dierenlaboratorium.  

Geen random steekproef van artsen. 

Geen random steekproef van merken. 

 

Sterktes 

Geen significante verschillen tussen de artsen voor leeftijd, geslacht, 

specialiteit en opleiding (VS of buiten VS), ervaring en type operatie. 

Preoperatieve variabelen gecontroleerd. 
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2 Obrems

ky et al 

2011 1. Kosteneffectiviteit 

2. Effectiviteit (bv. pijn verlagen bij knieprothese) 

3. Traditie, gewoonte om met een firma samen te werken 

4. Goede relatie met firma (samenwerking in operatiezaal, technical 

support) 

 

Het is niet duidelijk hoeveel andere ziekenhuizen betalen voor hun 

prothesemateriaal en implantaten, er is hierdoor weinig mogelijkheid 

om prijzen te vergelijken tussen verschillende ziekenhuizen.  

 

Een ziekenhuiscomité kan verschillende merken vergelijken en het 

meest geschikte product kiezen. Hierdoor kunnen de kosten dalen en 

is er meer sprake van standaardiseren in het aankopen van producten. 

 

De kwaliteit van een product kan bepaald worden door een 

literatuurstudie uit te voeren en te onderzoeken welk merk het meest 

kosteneffectief is. 

Design: Case studie 

 

Limitatie 

Slechts de ervaring van 1 instituut 

Geen controlegroep 

Academische setting ≠ ziekenhuissetting 

Geen lange termijn opvolging 

Weinig kans op reproduceerbaarheid 

Artsen in het comité werden gekozen door de leider van de groep (ook een 

arts), geen randomisatie 

 

Karakteristieken deelnemers niet gekend (verschillend van doelpopulatie?), 

mogelijke confounders niet gekend 

 

3 Penning

ton et al 

2013 1. Functionele uitkomsten (Oxford hip score) 

2. Revisieratio 

3. Mortaliteit 

Design: Descriptieve cohortstudie, retrospectief.  

 

Limitatie 

Korte opvolgingsduur: 6 maanden na operatie.  

NJR Databank: weinig betrouwbaar voor revisieratio’s.  

NJR database: BMI niet gekend bij 59,4% van de patiënten.  

Postoperatieve vragenlijst m.b.t. PROM’s was niet aanwezig bij 12,2% van 

de patiënten. 

 

Sterktes 

Grote steekproef: 43.524 patiënten (functionele uitkomsten), 187.201 

patiënten (revisieratio en mortaliteit), databankgegevens van drie jaar.  

Preoperatieve variabelen gecontroleerd d.m.v. meervoudige regressie: 

leeftijd, geslacht, BMI, ASA score, co-morbiditeit. 

Exclusiecriteria en doelstellingen van de studie zijn helder beschreven. 
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4 Moonot 

et al 

2013 1. Kosten 

2. Nadelige uitkomsten 

3. Pijn bij mobilisatie 

4. Operatieduur 

5. Hospitalisatieduur 

6. Verspilling 

Design: Descriptieve cohortstudie, retrospectieve analyse op prospectieve 

data. 

 

Limitatie 

Groepskarakteristieken worden niet beschreven (confounders? 

preoperatieve variabelen werden niet gecontroleerd).  

Inclusie- en exclusiecriteria worden niet beschreven. 

Geen data voor functionele uitkomsten. 

 

Sterktes 

Grote steekproef: 2.061 (PFC Sigma) en 1.268 (Genesis) artsen.  

Doelstellingen van de studie zijn helder beschreven.  

5 Hamilto

n et al 

2013 1. SF-6D score 

2. QALY’s 

Design: Single-centred prospectief dubbelblind RCT (traditioneel vs. 

modern) 

 

Limitatie 

SF-6D tool vraagt slechts 6 zaken: niet sensitief voor subtiele klinische en 

functionele verschillen bij patiënten (die belangrijk kunnen zijn), is 

subjectief. 

Slechts één jaar opvolging SF-6D. 

32% drop-out. 

 

Sterktes 

Randomisatie, dubbelblind. 

Interventie- en controlegroep zijn gelijk. 

Karakteristieken bekeken tussen drop out patiënten en patiënten 

geïncludeerd in studie. 

Sign: zie bijlage. 
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6 Jameson 

et al 

2015 1. Patiënt-gerelateerde uitkomsten 

2. Revisierisico 

3. Kosten 

Design: Retrospectieve cohort studie. 

 

Limitatie 

Zwak design, niet controleren van variabelen (zoals radiologische 

resultaten, SES) 

Geen mogelijkheid om at random patiënten te verdelen in groepen (keuze 

prothese hangt af van patiënt/arts/ 

firma). 

Gebrek aan lange termijn data (voor revisierisico). 

Mogelijke bias voor patiënt gerelateerde outcomes (sociaal  wenselijk 

antwoorden). 

Mogelijke onder-rapportering revisies NJR databank. 

 

Sterktes 

Flowchart inclusiecriteria en populatie. 

Doelstellingen van de studie zijn helder beschreven.  

7 Pulikottil 

et al 

2015 1. Revisierisico 

2. Levenslange kostprijs 

3. QALY’s 

Design: Retrospectieve cohort studie. 

 

Limitatie 

Geen inclusie- en exclusiecriteria beschreven. 

Geen patiënten karakteristieken beschreven. 

Geen informatie beschikbaar voor activiteit van de patiënt.  

BMI is niet compleet in NJR databank. 

NJR databank is niet compleet: leidt tot grote onzekerheden voor kosten 

en quality of life. 

 

Sterktes 

Markov model en sensitiviteitsanalyse. 
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8 Penning

ton et al 

2016 1. Patiënt-gerelateerde uitkomsten (EQ5D) 

2. Revisierisico  

3. Kosten: upfront purchase price en totale kost (bv. 

inclusief hospitalisatiekosten, revisiekosten, enz.)  

 

Indien een ziekenhuis beslist om met één merk samen te werken, 

heeft men meer mogelijkheden om over de prijs te onderhandelen. 

Design: Descriptieve cohortstudie, retrospectief.  

 

Limitatie 

Gebrek aan lange termijn data (bijvoorbeeld quality of life: slechts 6 

maanden getoetst). 

Mogelijke bias voor patiënt gerelateerde outcomes (sociaal wenselijk 

antwoorden). 

Mogelijke onder-rapportering revisies NJR databank. 

Geen analyse waarom er een verschil is tussen revisieratio’s en quality of 

life uitkomsten. 

Geen sensitiviteitsanalyse. 

 

Sterktes 

Heldere doelstelling studie. 

Duidelijke exclusiecriteria. 

Duidelijk omschreven preoperatieve karakteristieken patiënten. 

9 Lingg et 

al 

2016 De aankoopdienst en het ziekenhuis leggen vaak voorwaarden op 

voor de aankoop van prothesemateriaal en implantaten aan de arts. 

 

De klinische outcomes (bv. revisieratio’s, QALY’s, enz.) van een 

product kunnen opgezocht worden in registratielijsten en spelen een 

rol in de keuze naar een implantaat. 

Design: Kwalitatieve studie (59 diepte-interviews) 

 

Limitatie 

Geen interviews met patiënten, reproduceerbaarheid op microniveau kan in 

vraag gesteld worden. 

Korte interviews: 24 minuten (diepte-interviews?). 

Slechts 2 personen hebben de interviews getranscribeerd. 

Geen member check. 

 

Sterktes 

Inclusiecriteria duidelijk omschreven. 

Inclusie van verschillende stakeholders: chirurgen, ambtenaren, enz. 

Brede focus: verschillende landen: Mexico, Zwitserland, Duitsland en Verenigd 

Koninkrijk. 

90% van de interviews zijn opgenomen, dit verhoogd de objectiviteit. 
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11 Hernandez-

Boussard et 

al. 

2016 1. Patiëntveiligheid 

 

Design: Retrospectieve  

 

Limitatie 

Geen inclusie- en exclusiecriteria beschreven. 

Geen mogelijkheid om at random patiënten te verdelen in groepen. 

 

Sterktes 

Er werd gebruik gemaakt van de “Nationwide Inpatient Sample database 

(2008-2012)”.  

 

13 Burgt et al. 2005 1. Effectiviteit  

2. Veiligheid 

Design: Review (in boek vorm) 

 

Limitatie 

Te weinig info om de kwaliteit te beoordelen 

 

Sterktes 

Veel verschillende bronnen geraadpleegd. 

Overzichtelijke tabellen, figuren en trefwoordenlijst. 
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BIJLAGE 3: VRAGENLIJST 
 

Masterproef aankoopbeleid in ziekenhuizen 

 

Geachte mevrouw/meneer, 

 

In het kader van onze masterproef voert de Universiteit Gent onderzoek naar de criteria die vandaag een rol 

spelen in de aankoop van verbruiksartikelen, prothesemateriaal en implantaten in ziekenhuizen. Het doel van 

het onderzoek is inzicht krijgen in de verschillende criteria die bepalend zijn bij de aankoop van die producten.  

 

 

Hoe verloopt de bevraging? 

Graag willen wij uw medewerking vragen aan dit project door het eenmalig invullen van de bijgevoegde 

vragenlijst. Dit zal maximaal twintig minuten van uw tijd in beslag nemen. Hoewel uw deelname niet verplicht 

is, zijn uw antwoorden van grote waarde voor dit belangrijk onderzoek waarin we willen nagaan in welke mate 

prijs en kwaliteit en andere factoren een impact hebben op het aankoopbeleid. 

 

 

De Vragenlijst  

De vragenlijst peilt naar volgende thema's: 

 

- Verschillende merken prothese- en verbruiksmateriaal 

- Barrières in het aankopen van prothese- en verbruiksmateriaal 

- Kwaliteitsonderzoek van een product 

- Criteria die een rol spelen in de aankoop van prothese- en verbruiksmateriaal 

- Procedure van het aankoopbeleid 

 

 

Resultaten onderzoek 

De resultaten van dit project zullen de criteria die vandaag een rol spelen binnen het aankoopbeleid in kaart 

brengen. Indien gewenst kunnen wij de resultaten van uw deelname naar u terugkoppelen. U ontvangt dan een 

vergelijking tussen uw resultaten en de gemiddelden van alle andere deelnemende ziekenhuizen. 

 

 

Regelgeving 

Vanzelfsprekend wordt de data strikt vertrouwelijk verwerkt. In overeenstemming met de Belgische wet van 8 

december 1992, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd. Als de resultaten van de studie worden 

gepubliceerd, zullen dus geen namen bekend gemaakt worden. Bovendien worden de bekomen resultaten 

enkel door de onderzoekers Aline Verkest en Maxine Taburiaux ingekeken. 

 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het 

Universitair Ziekenhuis Gent, en zal worden uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk 

(ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische 

studies. 

 

Hoewel de kans zeer klein is dat u door het invullen van deze vragenlijst enige schade oploopt, verplicht de wet 

van 7 mei 2004 (inzake experimenten op de menselijke persoon) ons een foutloze 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook voor deze eenvoudige gegevensverzameling werd deze plicht 

vervuld. 

 

 



 

51 
 

Wij willen u op voorhand van harte danken om de vragenlijst in te vullen. 

 

Prof. Dr. Lieven Annemans, 

 

Aline Verkest 

Student master in de verpleegkunde, Universiteit Gent 

Aline.Verkest@ugent.be 

 

Maxine Taburiaux 

Student master in de verpleegkunde, Universiteit Gent 

Maxine.Taburiaux@ugent.be 

 

 

Ik ga akkoord om deel te nemen met dit onderzoek 

 Ja 

 Neen 

 

 

ALGEMENE VRAGEN 

 

1. Hoeveel bedden telt uw ziekenhuis? 

 <200 

 Tussen 200-300 

 Tussen 300-400 

 Tussen 400-500 

 Tussen 500-1000 

 >1000 

 Weet ik niet 

 

2. Duid aan of het ziekenhuis een centrale of decentrale aankoopdienst heeft 

 Centrale aankoopdienst 

 Decentrale aankoopdienst 

 Weet ik niet 
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AANKOOPBELEID 

 

De meeste vragen in deze vragenlijst bestaan uit twee delen. 

 

- Deel A van elke vraag heeft steeds te maken met prothesemateriaal en implantaten. Deze studie 

beperkt zich tot knie- en heupprothesen, pacemakers en coronaire stents. 

- Deel B bespreekt verbruiksartikelen, specifiek gaat dit over kathetermateriaal (naald en houders), de 

naald voor een bloedafname en een maagsonde met bijhorend fixatiemateriaal.  

 

U vult steeds in wat voor u van toepassing is. Indien u voor een bepaalde vraag geen weet heeft van het 

antwoord, mag u ‘weet ik niet’ aanduiden. 

 

1a. Welk merk van prothese of implantaat gebruikt uw ziekenhuis? 

 

Gelieve dit voor uw discipline in te vullen. Geef a.u.b. ook aan indien u het niet exact weet. 

Indien u meerdere merken gebruikt, gelieve deze dan allemaal te noteren.  

 

 Knieprothese:  

 

 

 Heupprothese:  

 

 

 Pacemaker:  

 

 

 Coronaire stent:  

 

 

 

Indien u één merk van prothesemateriaal of implantaten gebruikt 

Beargumenteer kort waarom u maar één merk gebruikt 

 

 

Indien u meerdere merken van prothesemateriaal of implantaten gebruikt 

Beargumenteer kort waarom u meerdere merken gebruikt 
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1b. Welk merk van verbruiksartikelen gebruikt uw ziekenhuis? 

 

Gelieve dit voor alle verbruiksartikelen in te vullen, indien u meerdere merken gebruikt, gelieve deze dan 

allemaal te noteren.  

 

 Kathetermateriaal (naald + houder):  

 

 

 Naald voor bloedafname:  

 

 

 Maagsonde (+ bijhorende fixatie):  

 

 

Indien u één merk voor verbruiksartikelen gebruikt 

Beargumenteer kort waarom u maar één merk gebruikt 

 

 

Indien u meerdere merken voor verbruiksartikelen gebruikt 

Beargumenteer kort waarom u meerdere merken gebruikt 
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2a. Wie bepaalt de aankoop van een prothese of een implantaat? 

 

Kruis aan of de hieronder genoemde personen/afdelingen de aankoop mee beslissen of niet. 

 

 Nooit Soms Regelmatig Bijna altijd Altijd Weet ik niet 

De aankoopdienst van het 

ziekenhuis (zonder tussenkomst 

van de arts) 

            

De arts (zonder tussenkomst van 

het ziekenhuis/aankoopdienst) 

            

De arts, maar het 

ziekenhuis/aankoopdienst legt 

enkele voorwaarden op 

            

De arts en de aankoopdienst 

beslissen samen 

            

 

Indien de arts beslist, maar het ziekenhuis/aankoopdienst enkele voorwaarden oplegt, somt u hier de meest 

frequent voorkomende voorwaarden op 

 

 

2b. Wie bepaalt de aankoop van verbruiksmateriaal? 

 

Kruis aan of hieronder genoemde personen/afdelingen de aankoop mee beslissen of niet. 

 

 Nooit Soms Regelmatig Bijna altijd Altijd Weet ik niet 

De aankoopdienst van het ziekenhuis 

(zonder tussenkomst van de arts) 

            

De arts (zonder tussenkomst van het 

ziekenhuis/aankoopdienst) 

            

De arts, maar het 

ziekenhuis/aankoopdienst legt enkele 

voorwaarden op 

            

De arts en de aankoopdienst beslissen 

samen 

            

 

Indien de arts beslist, maar het ziekenhuis/aankoopdienst enkele voorwaarden oplegt, somt u hier de meest 

frequent voorkomende voorwaarden op 
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3a. Barrières bij prothesemateriaal 

 

Ondervindt u één of meer van de volgende barrières in het aankopen/bestellen van prothesemateriaal? Kruis 

aan of u akkoord of niet akkoord gaat met de stelling. 

 

 Helemaal niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Akkoord Helemaal 

akkoord 

Weet ik 

niet 

Er is weinig transparantie in hoeveel 

andere ziekenhuizen betalen voor 

hun prothesemateriaal of 

implantaten (weinig 

vergelijkbaarheid) 

          

De voorwaarden die het 

ziekenhuis/de aankoopdienst 

oplegt, vormen een barrière in het 

aankopen/bestellen van 

prothesemateriaal 

          

De budgettaire besparingen van het 

ziekenhuis vormen een barrière in 

het aankopen/bestellen van 

prothesemateriaal  

          

 

Ondervindt u nog andere barrières in het aankopen van prothesemateriaal? 
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3b. Barrières bij verbruiksmateriaal 

 

Ondervindt u één of meer van de volgende barrières in het aankopen/bestellen van verbruiksmateriaal? Kruis 

aan of u akkoord of niet akkoord gaat met de stelling. 

 

 Helemaal niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Akkoord Helemaal 

akkoord 

Weet ik 

niet 

Er is weinig transparantie in hoeveel 

andere ziekenhuizen betalen voor 

hun verbruiksmateriaal (weinig 

vergelijkbaarheid) 

          

De voorwaarden die het 

ziekenhuis/de aankoopdienst 

oplegt, vormen een barrière in het 

aankopen/bestellen van 

verbruiksmateriaal 

          

De budgettaire besparingen van het 

ziekenhuis vormen een barrière in 

het aankopen/bestellen van 

verbruiksmateriaal 

          

 

Ondervindt u nog andere barrières in het aankopen van verbruiksmateriaal? 
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4a. Kwaliteitsbeoordeling van prothesemateriaal en implantaten 

 

Hoe wordt de kwaliteit van een implantaat of prothese onderzocht indien men nieuw prothesemateriaal of 

implantaten wil aankopen?  

 

 Nooit Soms Regelmatig Bijna altijd Altijd Weet ik niet 

Er wordt een literatuurstudie gemaakt 

waarin men onderzoekt welk merk het 

meest effectief is 

            

Er wordt een literatuurstudie gemaakt 

waarin men onderzoekt welk merk het 

meest kosten-effectief is 

            

Men kiest resoluut voor de 

aankoopprijs, het goedkoopste product 

wordt verkozen 

            

Men vertrouwt op de mening van de 

firma (traditie/gewoonte om met een 

firma samen te werken) 

            

Men test verschillende producten uit 

en men kiest het product dat verkozen 

wordt in de praktijk 

            

De klinische outcomes (bv. 

revisieratio’s, quality adjusted life 

years, …) van een product worden 

opgezocht in registratielijsten en 

spelen een rol in de keuze naar een 

implantaat 

            

 

Andere  
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4b. Kwaliteitsbeoordeling van verbruiksmateriaal 

 

Hoe wordt de kwaliteit van verbruiksmateriaal onderzocht indien men nieuw verbruiksmateriaal wil aankopen?  

 

 Nooit Soms Regelmatig Bijna altijd Altijd Weet ik niet 

Er wordt een literatuurstudie gemaakt 

waarin men onderzoekt welk merk het 

meest effectief is 

            

Er wordt een literatuurstudie gemaakt 

waarin men onderzoekt welk merk het 

meest kosten-effectief is 

            

Men kiest resoluut voor de 

aankoopprijs, het goedkoopste product 

wordt verkozen 

            

Men vertrouwt op de mening van de 

firma (traditie/gewoonte om met een 

firma samen te werken) 

            

Men test verschillende producten uit 

en men kiest het product dat verkozen 

wordt in de praktijk 

            

De klinische outcomes (bv. 

duurzaamheid, veiligheid, …) van een 

product worden opgezocht in 

registratielijsten en spelen een rol in de 

keuze naar een implantaat 

            

 

Andere 
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5A. Stellingen inzake implantaten en prothesemateriaal 

 

Kruis aan of u eerder wel/niet akkoord gaat met de volgende stellingen inzake implantaten of niet.  

 

 Helemaal niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Akkoord Helemaal 

akkoord 

Weet ik 

niet 

Ik heb alle nodige informatie 

beschikbaar om het beste kosten-

effectieve implantaat te kiezen (bv. 

registratielijsten, informatie firma, 

…) 

          

De mening van de aankoopdienst in 

de aankoop van implantaten is 

belangrijk 

          

Er worden in het ziekenhuis 

regelmatig nieuwe innovatieve 

implantaten getest 

          

Er worden in het ziekenhuis 

regelmatig nieuwe innovatieve 

implantaten aangekocht 

          

Ik heb al eens een implantaat 

gekozen waar ik niet 100% tevreden 

mee was 
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5B. Stellingen inzake verbruiksmateriaal 

 

Duid aan of u eerder wel/niet akkoord gaat met de volgende stellingen inzake verbruiksmateriaal of niet.  

 

 Helemaal niet 

akkoord 

Niet 

akkoord 

Akkoord Helemaal 

akkoord 

Weet ik 

niet 

Ik heb alle nodige informatie 

beschikbaar om het beste kosten-

effectieve implantaat te kiezen (bv. 

registratielijsten, informatie firma, 

…) 

          

De mening van de arts in de 

aankoop van verbruiksartikelen is 

belangrijk 

          

Er worden in het ziekenhuis 

regelmatig nieuwe innovatieve 

verbruiksartikelen getest 

          

Er worden in het ziekenhuis 

regelmatig nieuwe innovatieve 

verbruiksartikelen aangekocht 

          

Ik heb al eens een verbruiksartikel 

gekozen waar ik niet 100% tevreden 

mee was 
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AANKOOPCRITERIA 

 

6A. Prothesemateriaal en implantaten 

 

Rangschik de volgende criteria van meest naar minst belangrijk, het meest belangrijke criterium krijgt het cijfer 

1 toegekend, het tweede meest belangrijke criteria 2, enz.  

Doe dit a.u.b. voor de economische criteria, de kwaliteitscriteria en de overige criteria (benoemd als andere). 

 

Economische criteria 

 ..........  Upfront purchase price/aankoopprijs 

 ..........  Totale kost (bv. hospitalisatieduur, revisieratio’s, …) 

 ..........  Meest kosten-effectief 

 ..........  Korting (bv. bij aankoop van grote aantallen) 

 ..........  Financieel voordeel voor arts (bv. commissieloon, aandelen) 

 

Kwaliteitscriteria 

 ..........  QALY 

 ..........  Veiligheid 

 ..........  Effectiviteit (bv. pijn verlagen) 

 ..........  Mortaliteit 

 ..........  Complicaties (bv. infecties) 

 ..........  Duurzaamheid: levensduur van het product 

 

Andere criteria 

 ..........  Innovatief product 

 ..........  Gebruiksvriendelijkheid, ergonomische functionaliteit 

 ..........  Opgelegd door ziekenhuis (bv. contract met firma) 

 ..........  Gewoonte/traditie 

 ..........  Goede relatie met de firma (bv. technical support) 

 ..........   Plan van aanpak bij problemen  

 ..........  Service: opleiding en bijscholing van firma aan ziekenhuis 

 ..........  Mogelijkheid tot wetenschappelijke samenwerken (bv. publiceren van studies) 

 

Zijn dit ook de criteria die u effectief overwogen heeft tijdens het kiezen van een implantaat of heeft u andere 

criteria vooropgesteld? 
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6B. Verbruiksartikelen 

 

Ranschik de volgende criteria van meest naar minst belangrijk, het meest belangrijke criteria krijgt een 1, het 

tweede meest belangrijke criteria een 2, enz. Doe dit voor de economische criteria, de kwaliteitscriteria en de 

overige criteria (benoemd als andere). 

 

Economische criteria 

 ..........  Upfront purchase price/aankoopprijs 

 ..........  Totale kost 

 ..........  Meest kosten-effectief 

 ..........  Korting (bv. bij aankoop van grote aantallen) 

 ..........  Financieel voordeel voor arts (bv. commissieloon, aandelen) 

 

Kwaliteitscriteria 

 ..........  QALY 

 ..........  Veiligheid 

 ..........  Effectiviteit 

 ..........  Revisieratio 

 ..........  Mortaliteit 

 ..........  Complicaties (bv. infecties) 

 ..........  Duurzaamheid: levensduur van het product 

 

Andere criteria 

 ..........  Innovatief product 

 ..........  Gebruiksvriendelijkheid, ergonomische functionaliteit 

 ..........  Opgelegd door ziekenhuis (contract met firma) 

 ..........  Gewoonte/traditie 

 ..........  Goede relatie met de firma (samenwerking in operatiezaal, technical support) 

 ..........   Plan van aanpak bij problemen 

 ..........  Geen latex 

 ..........  Service: opleiding en bijscholing van firma aan ziekenhuis 

 ..........  Mogelijkheid tot wetenschappelijke samenwerken (bv. publiceren van studies) 

 

Zijn dit ook de criteria die u ook effectief overwogen heeft tijdens het kiezen van een implantaat of heeft u 

andere criteria vooropgesteld? 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE 

 

7A. Prothesemateriaal en implantaten 

 

Heeft u een procedure opgesteld voor het aankopen van implantaten en prothesemateriaal?  

 Ja 

 Neen 

 Weet ik niet 

 

Zou een procedure voor de aankoop van een implantaat of prothese een meerwaarde betekenen voor het 

ziekenhuis? 

 Ja  

 Neen 

 Weet ik niet 

 

7B. Verbruiksmateriaal 

 

Heeft u een procedure opgesteld voor het aankopen van verbruiksmateriaal?  

 Ja 

 Neen 

 Weet ik niet 

 

Zou een procedure voor de aankoop van een verbruiksmateriaal een meerwaarde betekenen voor het 

ziekenhuis? 

 Ja  

 Neen 

 Weet ik niet 

 

Indien u een procedure heeft inzake prothesemateriaal en/of verbruiksartikelen, kunt u deze a.u.b. doormailen 

naar aline.verkest@ugent.be of maxine.taburiaux@ugent.be  

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

mailto:aline.verkest@ugent.be
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