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Het doel van de Benchmark Medische Technologie is om de integrale kosten en prestaties van medische 

technologie voor de deelnemende ziekenhuizen in kaart te brengen én te vergelijken. De inzet is om 

daarbij maximaal van elkaar te leren en zodoende ‘best practices’ te achterhalen, onder meer gericht 

op verlaging van kosten en verhoging van kwaliteit. In een platform met collega ziekenhuizen verkrijgt 

u deze inzichten.

Ziekenhuizen willen met de Benchmark Medische Technologie: 

1 zicht krijgen op (de kosten van) medische technologie bij ziekenhuizen, zowel voor het eigen 

ziekenhuis als in vergelijking met andere ziekenhuizen; 

2 zicht krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening in relatie tot de kosten, zowel voor het eigen 

ziekenhuis als in vergelijking met andere ziekenhuizen; 

3 deel uitmaken van een platform waarin verbetering van de medische technologische functie van een 

ziekenhuis centraal staat. 

Deelname Benchmark Medische Technologie 

Sinds 2012 zijn 23 van de huidige 69 ziekenhuisorganisaties in Nederland u voorgegaan met hun 

deelname aan de Benchmark Medische Technologie van M&I/Partners. Waarvan 15 Samenwerkende 

Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ), en 8 algemene ziekenhuizen. Al deze gegevens vormen een 

schat aan gegevens, waar u van kunt leren! Daarnaast doet de helft van de deelnemers meer dan een 

keer mee aan de Benchmark Medische Technologie. Voor deze groep deelnemers is het mogelijk om op 

basis van maatwerk specifieke vergelijkingen te maken met eerdere jaargangen.  

Deelnemer HagaZiekenhuis: “Het invullen van de benchmark kost veel tijd en effort, 
maar we zijn wel blij dat we meegedaan hebben. De informatie die je eruit terug 
krijgt heeft absoluut meerwaarde; het maakt concreet wat je denkt te weten.” 
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Ontwikkeling geïnvesteerd vermogen 

Het Brancherapport algemene ziekenhuizen 

2018 (NVZ) doet de observatie dat 

ziekenhuizen sinds 2016 minder investeren 

in vaste materiële activa. Het (relatieve) 

geïnvesteerd vermogen daalt in de 

Benchmark al sinds 2012, mede dankzij een 

stijgende omzet.   

Personeelskosten 

Personeelskosten (als percentage van 

het geïnvesteerd vermogen) zijn over 

de jaren stabiel gebleven. De 

relatieve onderhoudskosten van 

benchmarkdeelnemers, met onder 

andere vaste contractkosten en 

variabele materiaalkosten, laten een 

grilliger verloop zien richting een 

daling van de kosten.  

Kwaliteitsconvenant 

Sinds de introductie van het 

kwaliteitsconvenant zien we een constante 

stijging in score op het kwaliteitsconvenant. 

Deelnemers aan de benchmark lijken hiermee 

steeds beter ‘in control’ te komen van hun 

processen. 

De inschrijving voor deelname aan de Benchmark Medische Technologie is geopend! Aanmelden kan 

hier. Voor vragen, neem contact op met Kirsten of Sjoerd. 

Kirsten Sparnaaij 
kirsten.sparnaaij@mxi.nl 
06 12 66 37 93 

Sjoerd Heijnders 
sjoerd.heijnders@mxi.nl 

06 13 01 95 71 
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Deelnemer Zuyderland: “De Benchmark Medische Technologie heeft ons veel 
inzichten gegeven in de prijs en prestaties van onze afdeling Medische 

Techniek. Tijdens ons afdelingsoverleg hebben we de belangrijkste uitkomsten 
gedeeld en zijn er actieplannen gemaakt naar aanleiding van de uitkomsten.” 
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