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Dat technisch medewerkers van medische hulpmiddelen in dienst van commerciële bedrijven werkzaamheden verrichten
in ziekenhuizen is bekend. Het is echter onduidelijk wat ze precies doen, hoe hun relatie met zorgprofessionals is en wat
hun rechten of plichten zijn. Ze spelen een belangrijke rol bij de implementatie van de vaak ook innovatieve medische
hulpmiddelen in ziekenhuizen. Zij geven instructies, trainingen over het gebruik en kunnen ook direct betrokken zijn bij
patiëntenzorg. Wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheden van technisch medewerkers en de relatie met
zorgprofessionals is echter beperkt en alleen verricht in het buitenland. Met dit artikel wordt een onderbouwing gegeven
voor de noodzaak tot bewustwording bij Nederlandse zorgverleners en ziekenhuizen, over de morele haken en ogen bij
samenwerking met de medewerkers van commerciële bedrijven in het ziekenhuis. Kostenbewust, klinisch relevant en
veilig gebruik van de hulpmiddelen, zonder belangenverstrengeling, dient hierbij voorop te staan.
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In ziekenhuizen zijn technisch medewerkers aanwezig die artsen begeleiden bij het
gebruik van medische hulpmiddelen. De invloed die de hulpmiddelenindustrie op deze
manier uitoefent op de kosten en de uitvoering van de zorg is veelal onzichtbaar en
nauwelijks onderzocht.
Artsen kunnen soms het medisch hulpmiddel niet gebruiken zonder begeleiding van de
technisch medewerker. Dit kan leiden tot een ongewenst kennistekort bij artsen bij het
bepalen van de noodzaak en het gebruik van het hulpmiddel.
Technisch medewerkers actief in buitenlandse ziekenhuizen ervaren morele dilemma’s
bij hun werkzaamheden. Het is niet bekend of dit ook voor technisch medewerkers in
Nederlandse ziekenhuizen geldt.
Het is de taak van ziekenhuizen om de relatie van technisch medewerkers met
behandelaars en de ermee samenhangende verantwoordelijkheden duidelijk vast te
leggen en kenbaar te maken aan betrokken zorgverleners en patiënten.
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