
Dit stappenplan is een bijlage bij het rapport ‘Waardevolle AI voor gezondheid’ van 
het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) in opdracht van het 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Routekaart HTA onderzoek
Deze routekaart geeft een beknopt overzicht van de kosten en financieringsbronnen van HTA 

onderzoek van AI applicaties. 

a) Mijn product levert kosten en baten op de langere termijn.
b) Mijn product levert baten op buiten de inkopende instelling.
c) Mijn product levert vooral gezondheidswinst en geen kostenbesparingen op.
d) Vergoeding van mijn product vanuit de basisverzekering is gewenst en daarom is beoordeling 

door Zorginstituut Nederland nodig.

Hoe kan ik de meerwaarde van mijn product inzichtelijk maken?

Voor eigen inzicht, niet
voor extern gebruik

Wat is het doel van de HTA en wat zijn de (geschatte) kosten van een HTA?

Informeren van externen
(bv. zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars)

Vergoedingsaanvraag
(nationaal of 

internationaal)

€10.000 – €30.000 €30.000 – €100.000 > €100.000

Kosten voor stappen ‘Voer de kosteneffectiviteitsanalyse uit’ en ‘Rapporteer resultaten’ uit bijlage
‘Stappenplan voor het uitvoeren van een economische evaluatie’ 

ZonMw heeft de volgende subsidies voor HTA onderzoek: Doelmatigheidsonderzoek / BeNeFIT / 
Subsidieregeling veelbelovende zorg / Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg / HTA methodologie 
2021-2024 (mits methodologische vernieuwende component aanwezig).

Wat zijn publieke financieringsbronnen voor HTA in Nederland?

Topsector Life Science & Health (Health Holland)
‘Round table service’ Health Innovation Netherlands
Nederlandse universitaire HTA groepen (https://www.nvtag.nl/hta-in-nederland/) 

Wat zijn relevante publieke/private partnerships voor HTA in Nederland?

Voor de uitvoering van de HTA en de daarbij betrokken keuzen verwijzen we naar de bijlage 
‘Stappenplan voor het uitvoeren van een economische evaluatie’

Het is nuttig om een
HTA uit te voeren*

Ja

Een business 
case volstaat

Nee *Een HTA biedt een objectieve 
analyse van de meerwaarde van 
een interventie, maar een 
positieve HTA is geen garantie 
voor gebruik van een AI 
toepassing in de praktijk.


