
Interesse of vragen?

Contacteer ons via  
info@bemedtech.be  
of 02 257 05 90 

Meer info over  
onze werking op:  
www.bemedtech.be

beMedTech verenigt de Belgische fabrikanten en verdelers van de medische 
hulpmiddelen, inclusief In-Vitro Diagnostica (IVD), die onder het Europese 
wettelijke kader vallen (CE markering).

Zo behartigt beMedTech de belangen van bijna 200 bedrijven die patiënten en zorgverleners 
helpen door innovatieve, kwaliteitsvolle en hoogtechnologische hulpmiddelen ter beschikking 
te stellen. In België vertegenwoordigen zij meer dan een half miljoen medische technologieën 
en 17.000 banen.

De leden van beMedTech zijn actief in één of meerdere hoofdproductgroepen:

1    Implantaten en overige Invasieve Medische Hulpmiddelen: dit zijn die hulpmiddelen die 
gedeeltelijk of volledig in het lichaam binnendringen, hetzij door een lichaamsopening, 
hetzij door het lichaamsoppervlak.

2    Medische Verbruiksgoederen (Medical Consumables) zijn technologieën die een (bijna) 
dagelijks gebruik kennen. Sommige verbruiksgoederen zijn specifiek voor het ziekenhuis, 
heel wat producten worden ook gebruikt in de ambulante sector.

3    Medische Apparatuur en Systemen (Medical Equipment and Systems - MES): medische 
beeldvorming, radiotherapie en elektro-medische toestellen. De producten in deze groep 
hebben een minimum afschrijftermijn van 5 jaar en worden ook wel investeringsgoederen 
genoemd.

4    In-Vitro Diagnostica (IVD) zijn medische hulpmiddelen die gebruikt worden om 
informatie te geven over de gezondheidstoestand van de patiënt: klinische biologie, 
pathologische anatomie en genetische onderzoeken (gecentraliseerde testen, near-
patient testen, zelftesten). Ook diabetes producten horen thuis in deze hoofdgroep.

5    Services & Technologies Home Assistance: Dienstverlening voor de installatie, het 
onderhoud, de verwijdering en de opleiding tot het juist gebruik van medische 
hulpmiddelen in de thuisomgeving (ambulant).

6    Digital MedTech: Deze medische hulpmiddelen zijn gebaseerd op een digitale technologie 
en faciliteren vaak telegeneeskunde of ondersteunen de arts in het stellen van zijn/haar 
diagnose.
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  Romeinsesteenweg 468  
1853 Strombeek-Bever 

 02 257 05 90

 www.beMedTech.be

 info@beMedTech.be

 twitter.com/bemedtechtweet

beMedTech  Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën

LIDMAATSCHAP
UW VOORDELEN 
OP EEN RIJTJE
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INFORMATIE

1    beMedTech biedt u via verschillende communicatiekanalen toegang tot haar expertise 
onder meer op vlak van wetgeving, administratieve verplichtingen, ethiek en terugbetaling 
en tot up to date marktgegevens.

2    beMedTech biedt ook individuele ondersteuning. Onze experten beantwoorden graag uw 
vragen rond een waaier aan thema’s zoals bestaande en toekomstige wetgeving, rechten 
en plichten tegenover de bevoegde overheidsdiensten, verplichtingen bij het FAGG en 
terugbetaling van medische hulpmiddelen.

3    beMedTech organiseert een ruim aanbod opleidingen vanuit de beMedTech Academy. Dit 
aanbod speelt met thema’s als openbare aanbestedingen, de nieuwe MDR & IVDR 
regelgeving, financiering ziekenhuizen & gezondheidseconomie in op de actualiteit in de 
gezondheidsector als geheel en de sector van de medische hulpmiddelen in het bijzonder. 
Als lid geniet u voor opleidingen steeds van een voorkeurstarief.

4    Als lid kan u een abonnement nemen op exclusieve diensten voor leden: 

  De Health Data Library geeft u toegang tot alle mogelijke marktgegevens, 
nomenclatuurgegevens, gemiddelde kost van pathologieën en informatie op maat.

  De personaliseerbare e-Tool Overheidsopdrachten geeft u dagelijks een op 
maat gemaakt overzicht van alle relevante Belgische en Europese gepubliceerde 
openbare aanbestedingen. 

 5    beMedTech werd door het NBN (Normalisatie Bureau) aangesteld als Sectorale Operator 
voor de medische hulpmiddelen. Met een abonnement op het Platform Normalisatie  
(ISO & CEN) bent u als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en trends 
op vlak van normen. Zo kan u bovendien actief deelnemen aan de ontwikkeling van de 
normen.

IMPACT

1    Als belangenvertegenwoordiger van de medische technologie sector is beMedTech de 
gesprekspartner en informatiebron bij uitstek voor alle bevoegde beleidsmakers en 
overheidsdiensten zodat zij rekening kunnen houden met de specifieke kenmerken van 
de sector bij het nemen van hun beslissingen. Zo wordt er voortdurend samen gewerkt 
aan innovatieve, duurzame en kwalitatieve zorg. 

2    beMedTech vertegenwoordigt en behartigt de belangen van haar leden via een rechtstreekse 
communicatielijn met onder meer beleidsmakers & overheidsdiensten, gezondheids-
zorgorganisaties en -experten, verenigingen van zorgverleners, industriepartners, 
patiëntenverenigingen en de Europese sectorvereniging MedTech Europe. 

3    Binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) vertegenwoordigt beMedTech de sector in het Raadgevend comité, het 
Doorzichtigheidscomité en het Auditcomité. Er is een continue dialoog tussen het FAGG 
en beMedTech rond onderwerpen zoals de MDR, de IVDR, Brexit en de COVID-19 crisis.

4    beMedTech zetelt in verschillende commissies zoals de Commissie Tegemoetkoming 
Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen (CTIIMH), de Commissie voor 
terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen (CTFPV), de 
Prijzencommissie voor de Farmaceutische specialiteiten en de 3 regionale commissies 
voor mensen met een beperking (VSB, AViQ & Iriscare). beMedtech vertegenwoordigt hier 
de sector en informeert zijn leden ook over de ontwikkelingen binnen deze commissies.

5    beMedTech is zowel organisator als gastspreker van symposia, ronde-tafels en 
workshops waarbij de visie van de sector gedeeld wordt met zorgprofessionals, 
beleidsmakers en andere stakeholders. 

6    beMedTech is al meer dan 10 jaar de sectorale operator voor wat betreft normalisatie 
voor de sector van de medische hulpmiddelen. beMedTech is dus nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van normen op internationaal niveau.

beMedTech biedt de ultieme combinatie van INFORMATIE en IMPACT.  
Als lid krijgt u niet alleen toegang tot informatie die uitermate relevant is voor uw bedrijf,  

maar heeft u ook de mogelijkheid om impact te hebben op het beleid.


