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Voor kinderen met 
nieuw ontdekte diabetes: 
een insulinepomp niet 
beter dan injecties?

dr T.W. de Vries

Er is een trend om kinderen met diabetes mellitus type 1 
als eerste te behandelen met een zogenoemde subcutane 
insulinepomp in plaats van klassieke insuline-injecties. Dit 
 gebeurt zonder dat duidelijk is of dit een verbetering is. Er zijn 
redenen om te veronderstellen waarom dit een verbetering 
op kan leveren. Met een insulinepomp is een nauwkeurigere  
toediening van kleinere hoeveelheden insuline  mogelijk en 
zou er een betere nabootsing zijn van de  natuurlijke insuline-
afgifte. Recent onderzoek laat echter zien dat een insu-
linepomp zich niet onderscheidt van klassieke injecties als 
gekeken wordt naar het HbA1c-gehalte in het bloed. Het 
aantal hypoglykemieën nam niet af en de levenskwaliteit 
verbeterde niet. De kosten zijn bijna dubbel zo hoog en het 
gebruik vergt kennis, inzicht en vaardigheden. Al bij al lijken 
er (nog) onvoldoende argumenten de insulinepomp als eer-
ste behandeloptie aan te bevelen bij kinderen met diabetes. 

Ge-Bu Plaatsbepaling
• Bij kinderen met nieuw gediagnosticeerde diabetes 

mellitus type 1 geeft het gebruik van een subcutane 
insulinepomp geen betere hbA1c-waarde na 1 jaar dan 
de klassieke injectietherapie (meerdere keren per dag). 

• het gebruik van een insulinepomp is op dit moment 
bijna twee keer zo duur als de klassieke injectiethe-
rapie; vooral het wegwerpmateriaal veroorzaakt de 
meerkosten.

• het aantal gevallen van hypoglykemie met bewust-
zijnsdaling of ketoacidose blijkt bij kinderen met 
 diabetes die worden behandeld met een insuline-
pomp in het eerste jaar na de diagnose niet anders 
dan bij behandeling met klassieke injectietherapie.

• het gebruik van de insulinepomp vergt ziekte-inzicht, 
motivatie en het beheersen van voor de pomp nood-
zakelijke vaardigheden bij ouders en kind.

• het is (nog) onbekend of de subcutane insulinepomp 
een aanwinst is bij het optreden van complicaties 
of kwaliteit van leven, op langere termijn (harde uit-
komstmaten).

Geen effectiviteitswinst van 
 insulinetoediening met pomp 
Brits onderzoek dat het gebruik van een subcutaan aan-
gebrachte insulinepomp vergelijkt met insuline-injecties 
meerdere malen per dag bij jonge kinderen met diabetes 
mellitus type 1, vindt geen enkel verschil in effectiviteit. 
Het gebruik van de pomp is wel duurder dan de injecties. 
Het onderzoek geeft geen overtuigend antwoord op de 
vraag welke methode bij kinderen de voorkeur verdient.1

Het onderzoek betrof een gerandomiseerde niet- 
geblindeerde studie naar de superioriteit van pomptoedie-
ning bij kinderen met nieuw gediagnosticeerde diabetes. 
Het primaire eindpunt was het verschil in het geglyco-
lyseerde-hemoglobine-gehalte (HbA1c) in het bloed na een 
jaar.1 Het HbA1c-gehalte is een maat voor het bloedsuiker-
verlagende effect van een diabetesbehandeling over een 
langere periode.

Aanleiding voor het onderzoek
Naast de klassieke behandeling met meerdere injecties 
insuline per dag is het gebruik van subcutane pompthe-
rapie in zwang gekomen. Redenen hiervoor zijn dat het 
met de pomp makkelijker is lagere insulinedoseringen te 
 geven bij jonge en dus lichtere kinderen, en de  gedachte 
dat continue toediening bij zowel kinderen als volwassenen 
de fysiologische insulinevoorziening beter  nabootst. Daar-
naast is de insulinedosering met een pomp  makkelijker bij 
te sturen.

Hoe werkt een insulinepomp
De insulinepomp is een medisch hulpmiddel dat 
wordt gebruikt voor zogenoemde continue subcutane  
insuline infusie (CSII). De continue toediening 
 gebeurt via een dunne canule die onderhuids wordt 
ingebracht met een naald. De canule verbonden 
met de pomp moet om de 1 tot 3 dagen worden 
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vervangen. De pomp zelf, ca. 10 x 5 x 2 cm, wordt 
buiten het lichaam gedragen, bijvoorbeeld aan een 
broeksriem. Hij functioneert op batterijen en bevat 
een insulinereservoir dat steeds bijgevuld moet wor-
den. De pomp kent een programmering voor: 

• De hoeveelheid insuline die per tijdseenheid 
wordt  afgeven

• Een waarschuwingssysteem als de insuline op is, 
de canule verstopt zit of de batterij leeg is

• De mogelijkheid een extra hoeveelheid insuline 
af te geven rondom een maaltijd (bolus)

• Een geheugencapaciteit voor de verschillende 
functies

Kinderen en hun ouders kunnen therapie met deze 
pomp in de thuissituatie zelfstandig toepassen, maar 
de toepassing vergt bepaalde competenties2:

• Voldoende motivatie en indien mogelijk bewezen 
 therapietrouw (bijvoorbeeld bij eerdere diabetes-
behandeling)

• In staat en gemotiveerd zijn om samen met de 
arts een behandeldoel op te stellen

• Het hebben van voldoende kennis van koolhy-
draten, het kunnen aanpassen van insuline bij 
verschillende hoeveelheden koolhydraten en/
of soorten maaltijden (glycemische index), bij 
 activiteiten/bewegen, bij inname van alcohol, het 
kunnen werken met insuline/koolhydratenratio

• Het beheersen van technische en handelings-
vaardigheden rondom de zelfzorg bij pompthe-
rapie (het  vullen en ontluchten van het systeem, 
aanbrengen van  canules etc.)

• Bereid zijn actief te participeren aan continue 
scholing aangepast aan de levensfase

Zelfcontroles van de capillaire glucosespiegel met 
strips en een glucosemeter zijn een blijvende voor-
waarde voor een goed gebruik van de pomp.

Eerder gerandomiseerd onderzoek bij volwassenen die 
al langer insuline gebruiken vanwege diabetes mellitus 
type 1, toonde na 2 jaar geen verschil in HbA1c-gehalte. 
Ook werd na 2 jaar intensieve begeleiding geen verschil 
gevonden in perioden van hypoglykemie met bewustzijns-
verlies of in kwaliteit van leven.3 Volgens de auteurs van 
het Britse onderzoek bij kinderen was eerder onderzoek 
bij kinderen van onvoldoende methodologische kwaliteit, 
onder meer vanwege het niet gerandomiseerd toewijzen in 
onderzoeks- of controlegroep, te korte observatieperiode 
of gebruik van inmiddels verouderde insulinepreparaten.1

Resultaten van het onderzoek

HbA1c na een jaar
Na een jaar kon geen statistisch significant verschil worden 
aangetoond in het gemiddelde HbA1c-gehalte tussen de 

groep die de insulinepomp gebruikte en de groep die injec-
ties met insuline kreeg. De groep met injecties kreeg één of 
tweemaal per dag een langwerkend insuline (Lantus®, 100 
eenheden/ml) in combinatie met bolussen van een snel-
werkend insuline (NovoRapid®, 100 eenheden/ml) na het 
eten van 10 of meer gram koolhydraten. De groep met de 
insulinepomp kreeg continue subcutane toediening van 
een basale hoeveelheid insuline (NovoRapid® 100 een-
heden/ml) met daarnaast bolussen na 5 gram of meer 
koolhydraten. Het HbA1c-gehalte in de groep die werd 
 behandeld met een insulinepomp (n = 144) was na een 
jaar gemiddeld 60,9 mmol/mol (=7,7%) en in de groep 
die injecteerde (n = 149) 58,5 mmol/mol (=7,5%). Het 
verschil in de intention-to-treat-analyse was 2,4 mmol/mol 
(95% betrouwbaarheidsinterval (BI) -0,4 tot 5,3) (=0,2% 
[-0,04 tot 0,5]). Het verschil na per-protocolanalyse be-
droeg 0,9 mmol/mol (-3,2 tot 5,0) (=0,08% [-0,3 tot 0,5]).

HbA1c in verschillende leeftijdsgroepen
Een opvallend resultaat werd gevonden in een niet- 
geprotocolleerde subgroepanalyse van de primaire 
uitkomstmaat.1 In de leeftijdsgroep 7 maanden tot 
5 jaar (n=64) werd na 12 maanden een significant 
verschil in het gemiddelde HbA1c-gehalte gevonden 
in het voordeel van de meermaaldaagse injecties. 
Ook in de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar (n=79) werd 
een statistisch significant verschil in het voordeel 
van de injecties gevonden. Het verschil in de tussen-
liggende leeftijdsgroep van 5 tot 12 jaar (n=142) 
was niet statistisch significant.

Uit de resultaten van deze subgroepanalyse kun-
nen niet zonder meer conclusies worden getrokken, 
omdat ze niet van te voren werden geprotocolleerd. 
Ook hebben deze resultaten geen peer review on-
dergaan, omdat ze  alleen in een supplement bij de 
officiële publicatie worden vermeld. De resultaten 
geven echter een tegengestelde richting aan dan 
verwacht, namelijk dat bij de moeilijk in te stellen 
groep jonge kinderen en pubers de injecties een 
beter effect zouden hebben. Dit onderwerp verdient 
dan ook meer onderzoek.

Secundaire uitkomsten
Normwaarden
Naast het HbA1c-gehalte na een jaar werd een aan-
tal secundaire eindpunten onderzocht. Het percentage   
kinderen in beide groepen met een HbA1c-gehalte 
binnen de Britse normwaarden (≤ 58 mmol/mol) was 
 gelijk. In de groep kinderen die de pomp gebruikten, 
hadden 66 (46%) kinderen een HbA1c-gehalte onder de  
58 mmol/mol (=7,5%) en in de injectiegroep 78 (55%). 
22 (15,4%) kinderen in de pompgroep hadden een 
HbA1c-gehalte onder de 48 mmol/mol (=6,5%) en  
29 (20,4%) in de injectiegroep.

Complicaties
Het aantal ernstige hypoglykemieën met bewustzijnsda-
ling verschilde niet tussen beide groepen. In de  pompgroep 
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kwam dit zes keer voor, in de injectiegroep twee keer. 
 Diabetische ketoacidose kwam tweemaal voor in de groep 
met pomp, nooit in de groep met injecties. Ook was er in 
beide groepen geen verschil in groei.

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven, gemeten met de PedsQL-vragenlijst 
(zie kader) en ingevuld door de kinderen zelf, was niet 
significant verschillend. Dezelfde vragenlijst ingevuld door 
de ouders leverde wel een significant verschil op in het 
voordeel voor de toediening per pomp. Gemiddeld was er 
een verbetering van 4,1 punten (0,6 tot 7,6) ten opzichte 
van de injecties. Een verschil van 5 punten wordt op deze 
score klinisch relevant geacht.

PedsQl
De Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) 
is een vragenlijst over de kwaliteit van leven van 
kinderen en jongeren in te vullen door kinde-
ren zelf en hun ouders.1 De PedsQL komt uit de 
Verenigde Staten en bevat 23 items met 4 sub-
schalen (lichamelijk, emotioneel, sociaal functio-
neren en functioneren op school). Er zijn versies 
in te vullen door kinderen en jongeren voor de 
leeftijdscategorieën 5-7, 8-12 en 13-18 jaar en 
er is een versie voor de ouders. De PedsQL is 
in meerdere talen verkrijgbaar, is veel gebruikt in 
onderzoek (meer dan 900 gepubliceerde studies) 
en bruikbaar bij gezonde kinderen en bij kinde-
ren met een acute of chronische aandoening. De 
betrouwbaarheid en validiteit zijn voldoende aan-
getoond. De lijst is vertaald in het Nederlands en 
wordt gebruikt in enkele tientallen Nederlandse 
studies.4 

Spoedeisende hulpbezoek en opnames
Het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp of 
 opnames gerelateerd aan diabetes was geen vooraf 
 gespecificeerd secundair eindpunt, maar kwam in de 
groep met de insulinepomp twee keer zo vaak voor. Bij 
patiënten met een insulinepomp waren er 122 bezoe-
ken (35/144 patiënten) ten opzichte van 60 bezoeken 
(25/149 patiënten) bij  patiënten met insuline- injecties. 
Het gemiddelde verschil was statistisch significant  
(0,4 bezoeken per patiënt [0,1-0,9]).

Vergelijking van de kosten
De jaarkosten van het gebruik van de pomp bedroe-
gen €5.109 en van injecties €2.948. Het verschil is 
€2.161 (95%BI 1.879 tot 2.479). Het grootste deel 
van dit verschil werd veroorzaakt door kosten van aan-
schaf van wegwerpmateriaal als naalden, infuussetjes 
en reservoirs (verschil €1.365 [1.348 tot 1.389]) bij 
gebruik van een pomp. Daarnaast is de pomp in aan-
schaf duurder (gemiddeld € 661, versus twee pennen 
(€88). Andere kosten, zoals kosten van ziekenhuis-
opnames, gepland en ongepland ziekenhuisbezoek 
waren ongeveer gelijk.

Beperkingen van het onderzoek
Het onderzoek is niet dubbelblind uitgevoerd. Dat kan 
ook niet altijd bij het vergelijken van verschillende toe-
dieningsmethoden. De beoordeling van de uitkomst-
maten werd wél geblindeerd uitgevoerd. Dat maakt dit 
 onderzoek minder gevoelig voor bias. Kinderen en ouders 
mochten van  methode van toediening veranderen als ze 
dat wilden, zoals in de praktijk ook gebeurt. In de injectie-
groep gingen 31 van de 144 kinderen (21%) over en 22 
van de 143 kinderen in de pompgroep (15%). Dit verschil 
is niet statistisch significant. De redenen voor het over-
stappen werden niet in de publicatie vermeld. Zowel in 
de intention-to-treat- als in de per-protocolanalyse was 
geen significant verschil in het HbA1c-gehalte na een jaar. 
 Overstappen op een  andere toediening had dus geen 
aantoonbare invloed op de primaire uitkomstmaat van het 
onderzoek. 

Een andere beperking is dat dit onderzoek uitgevoerd 
werd bij nieuw gediagnosticeerde patiënten. Of kinderen 
die al langer aan diabetes lijden baat hebben bij de ene of 
andere methode is (nog) onbekend. 

De uitkomstmaat van dit onderzoek (HbA1c-gehalte in 
het bloed), hoewel goed te meten en te vergelijken, is in 
feite ook een beperking. Het HbA1c-gehalte is namelijk 
een zogenoemde surrogaatuitkomstmaat.5 Dit onderzoek 
werd niet opgezet om na te gaan of er verschil is in voor de 
patiënt relevante uitkomstparameters zoals het optreden 
van complicaties of kwaliteit van leven, op langere termijn. 

Wat vermelden richtlijnen over de 
insulinepomp?
De Nederlandse richtlijn ‘Indicatiestelling pomptherapie bij 
kinderen met diabetes mellitus type 1’ van de  Nederlandse 
Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NVK) beveelt het gebruik van 
een insulinepomp aan, zeker voor kinderen onder de 6 jaar.6 
Deze kinderen zijn lichter en met een pomp is het makkelij-
ker kleinere hoeveelheden insuline toe te dienen. Dit artikel 
geeft echter reden de aanbeveling te heroverwegen.

onderzoekskenmerken
onderzoeksnaam: SCIPI: SubCutaneous Insulin: 
Pump or Injections
soort onderzoek: gerandomiseerd niet- 
geblindeerd onderzoek
Financiering: een fabrikant gaf korting op de 
aanschaf op hun pompen
Belangenverstrengeling: 3 van de 11 auteurs 
Primaire uitkomstmaat: verschil in HbA1c- 
gehalte in het bloed na 1 jaar
Powerberekening: dit onderzoek was ontworpen 
als een superioriteitsonderzoek met de hypothese 
dat er geen verschil tussen groepen zou zijn. Om 
een verschil in gemiddeld HbA1c-gehalte van  
5,46 mmol/mol (0,5%) te vinden met een  power 
van 80%, moest elke groep, na uitval, uit ten 
minste 143 deelnemers bestaan. De onderzoekers 
 kozen 0,5% als benodigd verschil omdat dit in de 
 literatuur door deskundigen een belangrijk verschil 
wordt geacht
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insluitingscriteria: kinderen in de leeftijd van  
7 maanden tot 15 jaar bij wie de diagnose diabetes 
mellitus type 1 nieuw werd gesteld
Belangrijke uitsluitingscriteria: hemoglo-
binopathie, andere aandoening met invloed op het 
glucosegehalte, psychologisch of psychiatrische 
aandoening, broer of zus met type I diabetes
onderzoeksduur: 12 maanden
Randomisatie: computergegenereerd, met leef-
tijdsblokken (7 maanden t/m 4 jaar; 5 t/m 11 jaar; 
12 jaar en ouder)
Analyse van de resultaten: de primaire uitkomst 
(het HbA1c-gehalte na 12 maanden) werd zowel als 
‘intention-to-treat’ als ‘per-protocol’ geanalyseerd. 
Voor de secundaire uitkomsten werd de intenti-
on-to-treatanalyse toegepast 

Aantal patiënten: 293 kinderen werden geïnclu-
deerd. Van hen kregen 144 aanvankelijk de pomp. 
Eén deelnemer trok zich terug en 22 anderen gin-
gen over op injecties; van 143 kinderen werden de 
gegevens in de analyse meegenomen. In de groep 
van 149 kinderen die begonnen met injecties trok-
ken 5 zich terug en 31 gingen over op de pomp. De 
gegevens van 144 kinderen werden meegenomen 
in de analyse 
Patiëntkenmerken: mediane leeftijd 9,8 jaar (in-
terkwartiel 5,7 – 12,3), geen andere aandoeningen, 
gemiddeld HbA1c-gehalte aan het begin van het 
onderzoek 103,6 mmol/mol (11,6%)

Literatuurreferenties

deze zijn te vinden op de website www.ge-bu.nl

Vacature
Gezocht:

Leden voor de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het Geneesmiddelenbulletin

Het Ge-Bu is een tijdschrift dat meer dan 50 jaar 
bestaat en onafhankelijke en objectieve informatie over 
de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen 
en medische hulpmiddelen publiceert. Het is een gratis 
elektronisch tijdschrift met een website, een app en een 
papieren editie, bestemd voor alle Nederlandse artsen en 
apothekers en zij die daarvoor in opleiding zijn. De redactie 
van het Ge-Bu werkt uitsluitend met auteurs die geen 
enkele binding hebben met bedrijven of producenten van 
farmaceutische en medische hulpmiddelen.

De Wetenschappelijke Advies Raad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan het bestuur van het Geneesmid-
delenbulletin, de hoofdredacteur, redacteuren en de redac-
tiecommissie. Dit kan op zowel het niveau van nieuwe arti-
kelen als op het niveau van de inhoudelijke en strategische 
koers van het Geneesmiddelenbulletin. De raad bestaat uit 
maximaal 20 leden met verschillende specialisaties en ex-
pertises. De raad vergadert twee keer per jaar in Utrecht. 
Daarnaast worden de leden maandelijks uitgenodigd com-
mentaar te geven op te publiceren Ge-Bu-artikelen via een 
online referentenprogramma. De tijdsinvestering is gemid-
deld een paar uur per maand, waar een onkostenvergoe-
ding tegenover staat.

We zoeken mensen met interesse in rationele therapie: 
medicamenteus of niet-medicamenteus (zoals protheses, 
meshes, robot, digitale toepassingen). Onderzoeksmetho-
dologische, epidemiologische of statistische kennis strekt 
tot aanbeveling. Onafhankelijkheid ten opzichte van de far-
maceutische - en medische hulpmiddelenindustrie is een 
vereiste.

We zijn op zoek naar inspirerende collega’s uit de volgende 
disciplines: cardiologie, huisartsgeneeskunde, medische 
hulpmiddelen en psychiatrie.

Wij nodigen u van harte uit te reageren. Graag ontvangen 
wij uw brief met motivatie en een curriculum vitae 
per mail (info@ge-bu.nl) of per post (Postbus 2190; 
3500 GD Utrecht). Zo nodig is aanvullende informatie 
telefonisch te verkrijgen via het redactieteam van het  
Ge-Bu (030 – 282 3360).

Willem Koch, huisarts, voorzitter WAR
Hein Janssens, huisarts, hoofdredacteur
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(on)zichtbare inVloed 
hulpmiddelenindustrie in 
ziekenhuizen

mw S. van der Heijden MSc

Dat technisch medewerkers van medische hulpmiddelen 
in dienst van commerciële bedrijven werkzaamheden ver-
richten in ziekenhuizen is bekend. Het is echter onduidelijk 
wat ze precies doen, hoe hun relatie met zorgprofessio-
nals is en wat hun rechten of plichten zijn. Ze spelen een 
 belangrijke rol bij de implementatie van de vaak ook in-
novatieve medische hulpmiddelen in ziekenhuizen. Zij ge-
ven instructies, trainingen over het gebruik en kunnen ook 
direct betrokken zijn bij patiëntenzorg. Wetenschappelijk 
onderzoek naar de werkzaamheden van technisch me-
dewerkers 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 zieken-
huizen, over de morele haken en ogen bij samenwerking 
met de medewerkers van commerciële bedrijven in het 
ziekenhuis. Kostenbewust, klinisch relevant en veilig ge-
bruik van de hulpmiddelen, zonder belangenverstrenge-
ling, dient hierbij voorop te staan. 

Ge-Bu Plaatsbepaling
• in ziekenhuizen zijn technisch medewerkers aanwe-

zig die artsen begeleiden bij het gebruik van medi-
sche hulpmiddelen. de invloed die de hulpmiddelen-
industrie op deze manier uitoefent op de kosten en de 
uitvoering van de zorg is veelal onzichtbaar en nau-
welijks onderzocht.

• Artsen kunnen soms het medisch hulpmiddel niet ge-
bruiken zonder begeleiding van de technisch mede-
werker. dit kan leiden tot een ongewenst kennistekort 
bij artsen bij het bepalen van de noodzaak en het ge-
bruik van het hulpmiddel.

• technisch medewerkers actief in buitenlandse zieken-
huizen ervaren morele dilemma’s bij hun werkzaam-
heden. 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 er-
mee samenhangende verantwoordelijkheden duide-
lijk vast te leggen en kenbaar te maken aan betrokken 
zorgverleners en patiënten. 

Weinig bekend, wel een morele kwestie
Wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheden van 
technisch medewerkers en de relatie met zorgprofessionals 
is beperkt en alleen verricht in het buitenland. De auteurs van 
een recent gepubliceerd opiniestuk in een medisch ethisch 
tijdschrift, verwijzen naar een aantal onderzoeken waaruit 
blijkt dat er morele bezwaren zitten aan de aanwezigheid 
van technisch medewerkers van de hulpmiddelenindustrie.1

 

Werkzaamheden technisch medewerker
Technisch medewerkers in de Verenigde Staten (VS) en 
Australië zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschik-
baar om zorgprofessionals advies te geven. Dit blijkt uit drie 
kwalitatieve onderzoeken.2, 3, 4 Daarnaast geven ze scholing 
over hulpmiddelen en hebben invloed op de directe inzet-
baarheid van hulpmiddelen. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld 
implantaatsystemen zelf naar het ziekenhuis brengen, toe-
gang hebben tot de voorraad van ziekenhuizen of assisteren 
tot in de operatiekamer. Technisch medewerkers hebben 
specifieke kennis over een bepaald medisch hulpmiddel, 
maar hoeven niet medisch geschoold te zijn.1, 2, 5 

Drie morele bezwaren
De aanwezigheid van technisch medewerkers van de 
hulpmiddelenindustrie in ziekenhuizen kent drie belang-
rijke morele bezwaren:1

1. Het verhogen van de kosten van de gezondheidszorg 
door de, in eerste instantie, commerciële motieven van 
de technisch medewerker en de hulpmiddelenfabrikant.

2. De afhankelijkheid van de arts van de expertise van 
de technisch medewerkers. 

3. Het gebrek aan een heldere afbakening van de rela-
tie tussen de zorgverlener en de technisch medewer-
ker met betrekking tot verantwoordelijkheid.

hogere kosten door aanwezigheid industrie
De aanwezigheid van technisch medewerkers leidt mo-
gelijk tot meer inzet van medische hulpmiddelen in het 
algemeen en tot meer inzet van duurdere medische 
hulpmiddelen in het bijzonder. 

Effect technisch medewerkers op de 
toepassing van coronaire stents
Uit Canadees retrospectief cohortonderzoek bleek de 
aanwezigheid van technisch medewerkers te leiden tot 
significant hogere kosten bij het toepassen van coronaire 
stents in vergelijking met situaties waarin deze mede-
werkers niet aanwezig waren.6 

Meer stents en hogere kosten per operatie
In het onderzoek werden de medische gegevens van 
percutane coronaire interventies (PCI, zie paragraaf 
‘Achtergrondinformatie’) bij 1.145 patiënten geana-
lyseerd over een periode van 1 jaar. Het bleek dat de 
aanwezigheid van de technisch medewerker op de dag 
van de operatie leidde tot gebruik van meer stents per 
operatie (met aanwezigheid 1,71 ± 0,9 stents vs. geen 
technisch medewerkers aanwezig 1,60 ± 0,93 stents, 
alleen p-waarde gegeven = 0,023) en hogere kosten 
per operatie (met aanwezigheid $1.703,5 ± 1.314,4 
Canadese dollars vs. geen technisch medewerkers 
aanwezig $1.468,9 ± 1.273,3 Canadese dollars, alleen 
p-waarde gegeven <0,001).6 Voor meer details over dit 
onderzoek zie paragraaf ‘Achtergrondinformatie’.

Beperkingen onderzoeksopzet
Een oorzaak-gevolgrelatie is niet aan te tonen met dit 
type onderzoek. Het is mogelijk dat andere factoren het 
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 verschil kunnen verklaren. Daarnaast is geen betrouw-
baarheidsinterval gegeven voor het verschil tussen de 
aanwezigheid en afwezigheid van technisch medewerkers, 
wat de interpretatie van de gevonden resultaten beperkt. 

Werken technisch medewerkers op 
commissie?
Technisch medewerkers krijgen een vergoeding op 
basis van de gebruikte hulpmiddelen. Dit bleek uit een 
kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen chirurgen 
en technisch medewerkers in de VS. Hoe duurder (nieu-
wer) het medisch hulpmiddel, hoe hoger de commissie 
was die zij ontvingen.2  

Advies van technisch medewerkers
In deze studie werden 19 deelnemers geïnterviewd, van 
wie 16 zorgprofessionals en drie technisch medewer-
kers (van wie twee voormalig). Uit de interviews blijkt 
dat technisch medewerkers hulpmiddelen van nieuwere 
typen adviseren zodat ze meer betaald krijgen, terwijl er 
geen bewijs is voor het daadwerkelijke voordeel ten op-
zichte van oudere hulpmiddelen. In het onderzoek bleken 
de technisch medewerkers daarnaast het advies van het 
wel of niet gebruiken van een hulpmiddel (en daarmee 
het wel of niet ontvangen van een bepaalde commissie) 
af te wegen tegen de kosten en tijd van reizen naar het  
ziekenhuis.2 Voor meer details over dit onderzoek zie 
 paragraaf ‘Achtergrondinformatie’.

Minimale steekproef
Alhoewel de bevindingen van dit onderzoek zorgwek-
kend zijn, is deze kleine steekproef mogelijk niet repre-
sentatief voor de werkzaamheden en ervaringen van 
technisch medewerkers in het algemeen. 

Uitbesteding van expertise schept 
afhankelijkheid
Met de toenemende complexiteit van innovatieve medi-
sche hulpmiddelen geven artsen aan meer afhankelijk 
te zijn van de expertise van technisch medewerkers.7 
Technisch medewerkers van de hulpmiddelenfabrikan-
ten blijken ook zelf kritiek te hebben op deze ontwikke-
lingen en hun commerciële motieven bij het geven van 
begeleiding en advies.1 

Technisch medewerkers ervaren dubbelrol 
In een kwalitatief onderzoek werden 17 technisch me-
dewerkers geïnterviewd over hun rol in het ziekenhuis. 
Technisch medewerkers voelden zich ongemakkelijk als 
bleek dat zij de meeste kennis hadden over de hulpmid-
delen en als hun advies werd gevraagd bij individuele 
patiënten. Niet alleen zorgprofessionals vroegen advies, 
maar ook patiënten (zoals bleek uit dit onderzoek) die 
aannemen dat technisch medewerkers onderdeel zijn 
van het team van behandelaars.3 Voor meer details over 
dit onderzoek zie paragraaf ‘Achtergrondinformatie’.

Aansprakelijkheid en informeren patiënt
Het gebrek aan een heldere afbakening van de relatie 
tussen de zorgverlener en de technisch medewerker 

kan leiden tot onduidelijke aansprakelijkheid wanneer 
de patiënt letsel oploopt. Ondanks goede bedoelingen 
van technisch medewerkers is hun motief commercieel 
gedreven.3 Dit in tegenstelling tot het handelen van de 
arts die de eed of gelofte heeft afgelegd. Over het alge-
meen is men zich in een ziekenhuis niet bewust van de 
betrokkenheid en effecten van technisch medewerkers 
op de werkvloer.1 Dat geldt ook voor patiënten. De au-
teurs van een kwalitatief onderzoek uit Canada, waarin 
12 orthopeden en 10 cardiologen werden geïnterviewd 
over hun relatie met technisch medewerkers, benadruk-
ken het belang van een richtlijn over de voorwaarden 
voor een dergelijke relatie.5 Zonder een richtlijn is een 
ziekenhuis bij relaties met technisch medewerkers af-
hankelijk van de inschatting en het verantwoordelijk-
heidsgevoel van betrokken zorgverleners.5 

Wat zegt buitenlands onderzoek over de 
nederlandse situatie?
Het is aannemelijk dat buitenlandse onderzoeksbevin-
dingen ook gelden voor de Nederlandse ziekenhuizen, 
omdat het gaat om bedrijven die internationaal hun hulp-
middelen afzetten. Er is echter geen onderzoek bekend 
naar de daadwerkelijke situatie in Nederland.

Wat kunnen zorgverleners en nederlandse 
ziekenhuizen doen?
Het is belangrijk dat zorgverleners en bestuurders van 
Nederlandse ziekenhuizen zich bewust zijn van de mo-
rele haken en ogen bij samenwerking met de medewer-
kers van commerciële bedrijven. Ook in Nederland zullen 
technisch medewerkers altijd belangenverstrengelingen 
kennen met kostenverhogende risico’s en zijn zorgverle-
ners afhankelijk van de expertise van deze medewerkers. 
Een taakafbakening ontbreekt vaak, zelfs bij het direct 
behandelen van individuele patiënten. Het is aan te be-
velen dat ziekenhuizen rechten en plichten van technisch 
medewerkers vastleggen in contracten met duidelijkheid 
over rolverdeling tussen hen en de zorgverleners en over 
de bijbehorende verantwoordelijkheden. Onbekend is of 
deze contracten in Nederlandse ziekenhuizen bestaan.

Achtergrondinformatie

Percutane coronaire interventie
Percutane coronaire interventie is een methode om de 
bloedtoevoer van arteriën in het hart te verbeteren wan-
neer deze vernauwd of verstopt zijn. Door middel van 
 katheterisatie van de coronaire arteriën wordt de ver-
nauwing zichtbaar gemaakt met contrastvloeistof en kan 
de arts zo nodig overgaan op dotteren, het inbrengen 
van een ballon om de doorbloeding te verbeteren, en 
eventueel stentplaatsing. 

Het onderzoek naar het effect van 
technisch medewerkers op het 
stentgebruik bij percutane coronaire 
interventies
In het Canadese retrospectieve onderzoek  werden de me-
dische gegevens van percutane coronaire  interventies (PCI) 
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bij 1.145 patiënten geanalyseerd over een periode van 1 
jaar.6 In de onderzochte periode zijn ook bezoeken geregi-
streerd van technisch medewerkers van de fabrikanten van 
de hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij PCI. Een dag 
waarop de technisch medewerkers aanwezig waren werd 
gekoppeld aan de dag van operatie, ongeacht of ze daad-
werkelijk aanwezig waren bij de operatie. De uitkomstmaten 
waren het gebruik van de verschillende stent-types bij aan- 
en afwezigheid van de technisch medewerkers en de kosten 
van de hulpmiddelen die per patiënt werden ingezet.

Financiering: The University of Western Ontario 
(UWO) Department of Medicine Program of Experi-
mental Medicine Research Award
Belangenverstrengeling: niet gemeld
onderzoeksopzet: retrospectief cohortonderzoek
dataverzameling: medische gegevens van 1.145 
patiënten met één of meerdere percutane coronaire 
interventie (PCI) in de periode van 1 september 
2008 tot 31 augustus 2009 in een Canadees zie-
kenhuis en aanwezigheid van technisch medewer-
kers op de coronaire katheterisatieafdelingen
Analyse van de resultaten: categorische varia-
belen werden weergegeven in absolute cijfers en 
percentages, de vergelijking werd gemaakt met de 
χ2-test. Continue variabelen werden weergegeven 
als gemiddelde met standaarddeviatie en vergele-
ken met ongepaarde t-test of Wilcoxon-2-steek-
proeftest. Vergelijkingen tussen groepen werden 
uitgevoerd met gegeneraliseerde schattingen om 
aan te passen voor meerdere stents per patiënt.
Patiëntgegevens: 1.145 patiënten ondergingen 
PCI, waarvan uiteindelijk 1.109 werden geïnclu-
deerd voor de analyse. 1.785 stents werden ingezet, 
waarvan 1.086 (60,8%) drug-eluting stents (DES), 
680 (38,1%) bare-metal stents en 19 (1,1%) 
 anti-CD34 antilichamen gecoate stents 

Het onderzoek naar o.a. op commissie 
verkregen vergoedingen door technisch 
medewerkers
In het kwalitatieve onderzoek naar de relatie tussen chi-
rurgen en technisch medewerker werden 15 chirurgen, 
één assistent en drie technisch medewerkers geïnter-
viewd. In de interviews werd gevraagd naar de overtui-
gingen, waarden en perspectieven van de chirurgen.2  

Financiering: beurs van ‘Georgetown University 
Engaged Ethics Initiative’
Belangenverstrengeling: 2 van de 4 (1 werk-
zaam voor bedrijf dat werkt voor industrie, 1 leidt 
project over farmaceutische marketingstrategieën)
onderzoeksopzet: kwalitatief onderzoek gericht 
op het verhelderen van overtuigingen, waarden en 
perspectieven van individuen en van groepen
selectie deelnemers: uit het netwerk van de on-
derzoekers van twee academische centra in 2013 
en 2014
deelnemers: 14 chirurgen verdeeld over 2 focus-
groepen, en interviews met een orthopeed, arts-as-

sistent orthopedie, 2 voormalig en 1 werkzame 
technisch medewerker
dataverzameling: focusgroepen en semigestruc-
tureerde interviews op basis van een lijst van thema's. 
De thema's waren gebaseerd op bestaande litera-
tuur. Sessies en interviews zijn opgenomen, geano-
nimiseerd en uitgeschreven
data-analyse: etnografische narratieve content 
analyse  

Beperkingen van het onderzoek
Er zijn geen observaties op de werkvloer gedaan, de 
interviews zijn verricht met een beperkt aantal artsen 
en zeer beperkt aantal technisch medewerkers. De 
deelnemers waren allen werkzaam in academische 
centra, de resultaten zijn daardoor mogelijk niet re-
presentatief voor perifere ziekenhuizen. De steek-
proef was niet gericht op zoveel mogelijk variatie, 
daarnaast is geen informatie gegeven over deskun-
digheid van interviewers, een goede beschrijving van 
de data-analyse ontbreekt, een beschrijving van de 
diepgang van het uitvragen van de onderwerpen is 
niet gegeven en vragen die zijn gesteld in het inter-
view zijn niet openbaar.

Het onderzoek naar de ervaren dubbelrol 
van technisch medewerkers
De 17 technisch medewerkers die werden geïnter-
viewd over hun rol op de werkvloer waren werkzaam in 
 Amerikaanse ziekenhuizen en hadden tenminste één 
CIED gedeactiveerd.3 Bij een deactivatie van een CIED 
wordt de automatische defibrillator in de pacemaker uit-
gezet, een handeling die wordt ingezet bij een palliatief 
beleid. 

Financiering: beurs van ‘the Mayo Clinic Scholarly 
Opportunity Award’
Belangenverstrengeling: 1 van de 4 auteurs 
(patiëntenvereniging)
onderzoeksopzet: kwalitatief onderzoek
selectie deelnemers: deelnemers waren allen 
aanwezig op de ‘30th Annual Scientific Meeting of 
the Heart Rythm Society’, mei 2009 in Boston
deelnemers: 17 (5 vrouwen, 12 mannen) IEAPs 
werkzaam bij 5 CIED fabrikanten. Allen primair 
werkzaam in de kliniek, ervaring met tenminste één 
deactivatie van een ‘cardiovasculair implantable 
electronic device’(CIED). Mediane leeftijd 43 jaar 
(range 26-59 jaar), mediane tijd werkzaam als IEAP 
10 jaar (range 3-25 jaar), mediane tijd werkzaam bij 
huidig bedrijf 7,25 jaar (range 2-25 jaar)
dataverzameling: 2 sessies met een focusgroep 
van 2 uur, met 9 deelnemers per groep. Sessies 
verliepen volgens een semigestructureerde leidraad 
voor de discussie, ontwikkeld op basis van litera-
tuur. Sessies zijn opgenomen, geanonimiseerd en 
uitgeschreven, transcripten werden gecontroleerd 
op accuraatheid
data-analyse: coderen van data door onafhanke-
lijke onderzoekers. Kwalitatieve content analyse en 
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voor de interpretatie zijn de principes van ‘grounded 
theory’ toegepast. Data werd bediscussieerd bij 
onduidelijkheden

Beperkingen van het onderzoek
De precieze manier van selectie van deelnemers is niet 
beschreven en de dataverzameling is gebaseerd op één 

informatiebron (focusgroepen). Er zijn geen observaties 
of interviews uitgevoerd om de data te verifiëren. De 
steekproef bestond uit een kleine groep deelnemers en 
een precieze beschrijving van de data-analyse ontbreekt.
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