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Wat is een medisch hulpmiddel?

 Een instrument, toestel of apparaat, software, implantaat, reagens, materiaal of 
ander artikel dat of die door de fabrikant is bestemd om alleen of in combinatie te 
worden gebruikt bij de mens voor een of meer van de volgende specifieke 
medische doeleinden:

 diagnose, preventie, monitoring, voorspelling, prognose, behandeling of verlichting van 
ziekte

 diagnose, monitoring, behandeling, verlichting of compensatie van een letsel of een 
beperking

 onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch of 
pathologisch proces of een fysiologische of pathologische toestand

 informatieverstrekking via in vitro-onderzoek van specimens afkomstig van het menselijk 
lichaam, waaronder orgaan-, bloed- en weefseldonaties

waarbij de belangrijkste beoogde werking in of op het menselijk lichaam niet 
met farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt 
bereikt, maar wel door die middelen kan worden ondersteund.

 Voorbeelden reiken van verbandmateriaal via kunstheupen tot pacemakers.



Hoe worden medische hulpmiddelen 
ingedeeld? (2)



Doelstelling nieuwe verordening



Wettelijk kader

 Herziening van de Europese wetgeving van de medische 
hulpmiddelen
 Richtlijn 90/385/EEC voor actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

 Richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen

Verordening EU 2017/745 voor medische hulpmiddelen (05 mei 2017)

 Vanaf wanneer is de verordening van toepassing?

 Inwerking vanaf 25 mei 2017 (overgangsperiode 3 jaar)

 Van toepassing 26 mei 2020

 Reprocessing van single use maakt deel uit van de nieuwe 
verordening (artikel 17)



Voorziening van medische hulpmiddelen

 Verduidelijking van de verplichtingen van de verschillende 
actoren: fabrikant, gemachtigde, invoerder, verdeler

 Voor fabrikanten gelden duidelijkere en striktere verplichtingen 
voor het monitoren van de kwaliteit, de prestaties en de veiligheid 
van hulpmiddelen
 Systeem voor kwaliteitsmanagement en toezicht na het in de handel 
brengen

 Fabrikant van een implanteerbaar hulpmiddel is verplicht om 
ook een implantatenkaart te verstrekken (serienummer, 
lotnummer, naam fabrikant, UDI, naam,…)

 Fabrikanten moeten zien dat ze in orde zijn met de nodige 
conformiteitsverklaringen (EU, CE,…)

 Verduidelijking van de verplichtingen voor zorginstellingen voor de 
vervaardigde medische hulpmiddelen

 Mogelijkheid voor reprocessing



Identificatie & Tracering (1)

 Opzetting van Unique Device Identifier (UDI) zodat de medische 
hulpmiddelen in de hele toeleveringsketen getraceerd kunnen worden

 firma’s worden verzocht om te streven naar universeel leesbare 
codes

 Verplichte registratie in een centrale database (Eudamed) door 
fabrikanten, gemachtigden en invoerders; uitzondering voor de 
distributeurs

 Sneller maatregelen in geval van problemen

 Transparantie naar het grote publiek

 Zorginstellingen zorgen voor het opslaan en bewaren, bij voorkeur 
elektronisch, van de UDI van de hulpmiddelen welke behoren tot 
de implanteerbare hulpmiddelen van klasse III



Identificatie & Tracering (2)



Reprocessing single use: definities & 
symbolen

Single Use: Indicates a medical device that 
is intended for one use, or for use on a 
single patient during a single procedure (ISO 
15223-1:2012(E), 2012)

Do not resterilize: Indicates a medical 
device that is not to be resterilized (ISO 
15223-1:2012(E), 2012)



Huidige situatie
 Hersteriliseren of hergebruiken kan gevaarlijk zijn:

 besmetting 

 aantasting van de fysieke en functionele integriteit van MH

 toxiciteit

 Het hergebruik na reprocessing van een MH bedoeld door de fabrikant 
voor eenmalig gebruik (disposable of wegwerpmateriaal) wordt door 
de vigerende Belgische wetgeving niet geregeld (FOD, 2011).

 Elk gebruik van het MH dat niet conform is met de door de fabrikant 
toegekende bestemming wordt niet door het K.B. van 18/03/1999 
gedekt. 

 De fabrikant is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit en de 
werking van het MH als het gebruikt wordt conform met de door hem 
toegekende bestemming.



Toekomstige situatie (1)

 Elke natuurlijke of rechtspersoon die een hulpmiddel voor eenmalig 
gebruik herverwerkt om het geschikt te maken voor verder gebruik in
de Europese Unie, wordt beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel.

 Artikel 17 van de verordening EU 2017/745 voorziet een mogelijkheid 
tot afwijking mits men ervoor zorgt dat de veiligheid en de prestaties 
van het herwerkte hulpmiddel gelijkwaardig zijn aan die van het 
oorspronkelijke hulpmiddel

 Herverwerking en verder gebruik van hulpmiddelen voor eenmalig 
gebruik is alleen mogelijk als dat in het nationale recht is 
toegestaan

 Lidstaten krijgen de mogelijkheid om te kiezen tussen 4 opties

 Werkgroep werd opgestart eind 2017 door het FAGG om een keuze te 
maken tussen de 4 opties



Toekomstige situatie (2)

 Reprocessing verbieden

 Reprocessing toelaten door het basisprincipe toe te passen 
zonder de uitzondering voor gezondheidsinstellingen toe te 
passen.

 De herverwerking toelaten door het basisprincipe en de 
uitzondering toe te passen voorzien voor de 
gezondheidsinstellingen.

 gemeenschappelijke specificaties (GS)

 De herverwerking toelaten door het basisprincipe en de 
uitzondering toe te passen voorzien voor de 
gezondheidsinstellingen en externe verwerkers
 herverwerkt hulpmiddelen moet wel in zijn geheel terug bezorgd 
worden aan de zorginstelling, externe partner moet voldoen aan alle 
eisen



Gemeenschappelijke specificaties (GS)

 De herverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met 
GS, met nadere uitwerking van de vereisten voor:

 risicomanagement

 de validering van procedures voor het volledige proces

 de vrijgave van het product en de prestatietests

 het kwaliteitsmanagementsysteem

 Het melden van incidenten

 de traceerbaarheid

 Aanmoedigen/voorschrijven dat zorginstellingen aan patiënten
informatie geven over gebruik van herverwerkte medische
hulpmiddelen



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!!!

ZIJN ER NOG VRAGEN???
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