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I. STERILISATIE HERBRUIKBARE MH

A. CRUCIALE VERPLICHTINGEN ZIEKENHUISAPOTHEKER
IVM STERILISATIE (KB 4 maart 1991 normen 
ziekenhuisapotheek)

- Artikel 12: de ziekenhuisapotheker dient de dagelijkse activiteiten rond 
de centrale sterilisatie kwalitatief te waarborgen door :

1° het verstrekken van advies omtrent de keuze van de apparatuur en van 
de sterilisatiemethodes;

2° de validatie van de sterilisatieprocedures;
3° het toezicht op de verschillende stappen voorafgaand aan de 

sterilisatie: reiniging, desinfectie, verpakking vh te steriliseren materiaal;
4° het toezicht op de bewaringsmodaliteiten van steriel materiaal.

- Artikel 23: in het kader van een samenwerkingsverband of van een 
groepering van ziekenhuizen kan een samenwerking worden tot stand 
gebracht tussen verschillende ziekenhuizen met het oog op een meer 
efficiënte werking van de ziekenhuisapotheek op het gebied van onder 
andere de sterilisatie van medisch materiaal. Dit moet dan geregeld 
worden in de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst
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B. GEBRUIK EN DISTRIBUTIE VAN MH BINNEN 

VERZORGINGSINSTELLINGEN (KB van 30 september 2020 – BS
24 december 2020 – in werking 3 januari 2021)

- Artikel 20: de sterilisatie van MH “dient te gebeuren” in overeenstemming met 
de beginselen en richtsnoeren voor de sterilisatie van MH zoals opgenomen in 
Bijlagen IIa en IIb

• Bijlage II a: Goede Gebruiken voor de Sterilisatie v Herbruikbare MH: 
o basisprincipes: onderverdeling MH in niet-kritieke MH, semi-kritieke 

MH en kritieke MH
o praktische organisatie: 

▪ centralisatie van de sterilisatie-activiteiten in het ziekenhuis 

▪ personeel: ziekenhuisapotheker, hoofdverpleegkundige, 
sterilisatiemedewerkers, sterilisatiedeskundige die toezicht houdt, technisch 
personeel voor onderhoud en herstellingswerken

o flow: vermijden van het kruisen van verschillende flows via 
verschillende maatregelen (verschillende zones met toegangsprocedures 
met scheiding vd behandeling van bevuilde, reine en steriele MH; 
principe van de voorwaartse flow; toegang beperken tot bevoegde 
personen; elementaire hygiëneregels voor personeel en bezoekers,…) 

o procesbeheersing (validatie, kwaliteitsmanagementsysteem, risico-
analyse)
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o reiniging & desinfectie (beheer v bevuild MH, methoden v reiniging en 
desinfectie) 

o conditionering (controle & onderhoud MH, vervanging MH, 
samenstelling sets, verpakking, etikettering)

o sterilisatieprocessen:

▪ sterilisatie met gefractioneerd vacuüm en verzadigde stoom

▪ sterilisatie met waterstofperoxide (H2O2)

o bewaaromstandigheden steriele MH: transport, opslaglokalen en –
uitrustingen, bewaaromstandigheden

o leensets: overeenkomst volgens model KB 18 maart 1999 moet worden 
afgesloten tussen leverancier en ziekenhuis, met opsomming van 
verplichtingen leverancier/ziekenhuis (sterilisatie in CSA- cf. vereisten 
MH eigendom van ziekenhuis)

o traceersysteem: elke verzorgingsinstelling moet geïnformatiseerd 
traceersysteem instellen als onderdeel van kwaliteitssysteem om zo het 
MH in alle fasen van behandeling en gebruik op te volgen + proactief 
sturen van de gewenste processen

≈ wettelijke verankering + actualisering van de Aanbevelingen voor 
Sterilisatie van de Hoge Gezondheidsraad (van 1993, herzien in mei 2006)
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• Bijlage IIb: Goede gebruiken inzake het onderhoud van flexibel 
warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van 
infecties

o procedure voor de reiniging en desinfectie van endoscopen

o producten gebruikt bij de reiniging en desinfectie van flexibele 
warmtegevoelige endoscopen

o kwaliteitsbewaking en controles
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- Artikel 17: de sterilisatie van MH: in beginsel in de verzorgingsinstelling -
onder de verantwoordelijkheid vd ziekenhuisapotheker

Uitzonderingen: 

• uitbesteding (artikel 22)

• geformaliseerd samenwerkingsverband tussen zorginstellingen (artikel 23)

- Artikel 22: uitbesteding (treedt pas in werking op 1 januari 2026 nav KB 23 dec 
2021)

• De ziekenhuisapotheker kan de sterilisatie van MH uitbesteden aan:
1° een andere ziekenhuisapotheker van een ziekenhuisapotheek, waarvan de 

installatie en uitrusting voldoen aan de beginselen en richtsnoeren voor de 
sterilisatie van MH (Bijlagen IIa en IIb); OF

2° een titularis van een bereidingsvergunning zoals bedoeld in artikel 12, § 1/1 
van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, waarvan de vergunning 
geldig is voor de verrichting van sterilisatie van MH
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• De uitbestedende ziekenhuisapotheker en de ziekenhuisapotheker of de titularis 
vd bereidingsvergunning aan wie de sterilisatie van MH wordt uitbesteed, 
stellen een samenwerkingsovereenkomst op die ten minste de volgende 
elementen bevat:

1° passende maatregelen voor de technische en organisatorische 
maatregelen mbt de beveiliging van de patiëntgegevens die in het kader van de 
uitbesteding worden overgedragen;

2° een nauwkeurige beschrijving van ieders taken en verantwoordelijkheden;

3° een clausule dat de ziekenhuisapotheker of de titularis van de 
bereidingsvergunning aan wie wordt uitbesteed, slechts handelt in opdracht vd
uitbestedende ziekenhuisapotheker en, in zijn hoedanigheid van 
gegevensverwerker, uitsluitend handelt op instructie vd verantwoordelijke voor 
de verwerking en uitsluitend gegevens kan verwerken voor de doeleinden 
waarover hij werd geïnformeerd en geen gegevens kan verstrekken aan derden.
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• De uitbestedende ziekenhuisapotheker deelt minstens de volgende gegevens 
mee aan de ziekenhuisapotheker of aan de verantwoordelijke persoon van de 
titularis van de bereidingsvergunning aan wie hij de sterilisatie van MH vraagt:

1° de naam van de ziekenhuisapotheker die de uitbesteding aanvraagt, het 
adres en telefoonnummer van de ziekenhuisapotheek;

2° de datum van de aanvraag;

3° aanduiding van het type van sterilisatie.
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• De ziekenhuisapotheker of de verantwoordelijke persoon van de titularis van de 

bereidingsvergunning aan wie de sterilisatie van MH uitbesteed wordt, maakt een 
protocol op in twee exemplaren. 

Een kopie van het door hem ondertekende protocol wordt samen met het resultaat van 
zijn werk bezorgd aan de ziekenhuisapotheker die de uitbesteding heeft gevraagd.

Dit protocol vermeldt minstens de volgende gegevens:

1° de naam van de ziekenhuisapotheker of van de verantwoordelijke persoon van de 
titularis van de bereidingsvergunning die de sterilisatie uitvoert + adres en 
telefoonnummer van de ziekenhuisapotheek of van de vergunninghouder;

2° de datum van de sterilisatie;

3° de aanduiding van het type van sterilisatie;

4° de uitgevoerde controles alsook de beschikbare gegevens inzake de vervaldatum;

5° de te nemen voorzorgsmaatregelen, inzonderheid maatregelen voor bewaring, 
manipulatie, gebruik en transport.
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- Artikel 23: geformaliseerd samenwerkingsverband tussen zorginstellingen

Indien de ziekenhuisfunctie wordt gedeeld op grond van een geformaliseerd 
samenwerkingsverband tussen zorginstellingen op grond vd toepasselijke wetgeving, zijn 
de volgende bepalingen van toepassing:

1° de gedeelde ziekenhuisapotheek valt onder de registratieplicht (bij het FAGG);

2° iedere ziekenhuisapotheker-titularis blijft verantwoordelijk ten aanzien v zijn eigen 
verzorgingsinstelling en ten aanzien van derden voor de verrichtingen uitgevoerd ih kader 
vh geformaliseerd samenwerkingsverband voor wat hun verzorgingsinstelling betreft;

3° er wordt één ziekenhuisapotheker-titularis aangeduid die verantwoordelijk is voor de 
gedeelde ziekenhuisapotheek;

4° de verrichtingen uitgevoerd ih kader vh geformaliseerd samenwerkingsverband 
gebeuren in overeenstemming met de bepalingen v dit KB en Bijlagen I, IIa, IIb en III;

5° de in het kader vh geformaliseerd samenwerkingsverband gesteriliseerde MH mogen 
enkel worden afgeleverd ten behoeve van personen die in het kader van een behandeling, 
profylaxie of een diagnostisch onderzoek beroep doen op een verzorgingsinstelling die deel 
uitmaakt vh geformaliseerd samenwerkingsverband.
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Binnen één jaar na de inwerkingtreding van het KB van 30 september 
2020 (= tegen 3 januari 2022): elke ziekenhuisapotheker-titularis moet 
een actieplan hebben opgesteld met het oog op de toepassing vh KB, en 
ter beschikking houden in de lokalen vd ziekenhuisapotheek, ter inzage 
op eenvoudig verzoek door de inspecteurs van het FAGG. 

Voor wat de samenwerkingsverbanden bedoeld in artikel 23 betreft: de 
ziekenhuisapothekers-titularissen moeten een actieplan voor het 
samenwerkingsverband in zijn geheel indienen bij de daartoe bevoegde 
overheden.
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C. VERVAARDIGING (EN STERILISATIE) VAN EIGEN MH BINNEN 
ZORGINSTELLING

- Artikel 5 ev MDR (Verordening 2017/745 – v toepassing sinds 26 mei 2021): 
voor elk MH dat in gebruik wordt genomen: CE-markering + naleving algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften uit Bijlage I bij MDR

- Maar indien MH in een zorginstelling zelf wordt vervaardigd én gebruikt (vb. een 
gebruiksvoorwerp zonder beoogd medisch doeleind zoals tandenstoker, knoop… 
wordt “vervaardigd” tot MH) 

→ MDR moet niet worden nageleefd (dus geen CE-markering nodig) – behalve 
de algemene veiligheids- en prestatievoorschriften uit Bijlage I bij MDR           
(let wel: sterilisatieregels uit KB v 30 september 2020 moeten dan wél nageleefd 
worden want het blijft een MH)

INDIEN ook de volgende voorwaarden worden nageleefd:

a) de MH worden niet overgedragen aan een andere rechtspersoon;

b) de MH worden vervaardigd en gebruikt met inachtneming van een passend 
kwaliteitsmanagementsysteem;
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c) de zorginstelling rechtvaardigt in haar documentatie dat aan de specifieke 
behoeften vd patiëntendoelgroep niet kan worden voldaan, of dat daaraan niet 
op een passend prestatieniveau kan worden voldaan, door een op de markt 
beschikbaar gelijkwaardig MH

d) de zorginstelling verstrekt haar bevoegde autoriteit op verzoek informatie 
over het gebruik van de bedoelde MH, waaronder een rechtvaardiging voor de 
vervaardiging, de wijziging en het gebruik ervan;

e) de zorginstelling stelt een verklaring op, die ze openbaar maakt en die de 
volgende elementen bevat:

i) naam en adres van de vervaardigende zorginstelling,

ii) gegevens ter identificatie van de MH,

iii) een verklaring waaruit blijkt dat de MH voldoen aan de algemene veiligheids- en 
prestatie-eisen van Bijlage I bij de MDR en, indien van toepassing, informatie over 
vereisten waaraan niet helemaal wordt voldaan, met een met redenen omklede 
rechtvaardiging daarvoor;

f) de zorginstelling stelt documentatie op met uitleg over de productiefaciliteit 
en het productieproces, het ontwerp en de prestatiegegevens van de MH, met 
inbegrip van het beoogde doeleind, die voldoende gedetailleerd is om de 
bevoegde autoriteit in staat te stellen te beoordelen of er wordt voldaan aan de 
algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR;
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g) de zorginstelling neemt alle maatregelen die nodig zijn om te garanderen 
dat alle MH in overeenstemming met de onder f) bedoelde documentatie 
worden vervaardigd; en

h) de zorginstelling evalueert de ervaring die is opgedaan met het klinisch 
gebruik van de MH en onderneemt alle vereiste corrigerende acties

+ extra voorwaarden kunnen door Lidstaten opgelegd worden: vb. artikel 7 
Wet van 22 december 2020:

▪ ernstige incidenten moeten aan het FAGG gemeld worden

▪ Koning kan eisen dat zorginstellingen relevante en noodzakelijke 
informatie aan het FAGG verstrekken teneinde de conformiteit te 
controleren en de vigilantie uit te oefenen

▪ verbiedt de vervaardiging en het gebruik in zorginstellingen van 
implanteerbare MH + MH die ioniserende straling uitzenden

OPM: deze uitzondering geldt niet voor MH die op industriële schaal 
worden vervaardigd: volume en productieproces mogen niet routine-
based/standaard zijn…



I. STERILISATIE HERBRUIKBARE MH: 
BESLUIT

- Ziekenhuisapotheker heeft centrale rol bij sterilisatie MH in zorginstelling

- KB 30 september 2020 (incl Bijlagen IIa en IIb: Goede Praktijken voor 
Sterilisatie) moeten nageleefd worden bij sterilisatie MH

- Sterilisatie moet gebeuren in zorginstelling – onder verantwoordelijkheid 
ziekenhuisapotheker, tenzij:

• uitbesteding 

• of in het kader van een geformaliseerd samenwerkingsverband

- Bij vervaardiging MH in zorginstelling: 

• zelfde sterilisatieregels uit KB 30 september 2020 & Bijlagen naleven

• maar onder bepaalde voorwaarden (geen overdracht aan andere rechtspersoon; 

geen beschikbaar alternatief; passend kwaliteitsmanagementsysteem; enzoverder): 
MDR moet niet nageleefd worden, met uitzondering van de algemene 
veiligheids- en prestatie-eisen uit Bijlage I MDR (dus geen CE-markering)
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II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

A. DEFINITIES vastgelegd in de MDR (Verordening 2017/745 – van 
toepassing sinds 26 mei 2021)

- Hulpmiddel voor eenmalig gebruik = een hulpmiddel dat is bestemd om te 
worden gebruikt bij één individu tijdens één ingreep

- Herverwerking = een op een gebruikt hulpmiddel uitgevoerd proces om het 
veilige hergebruik ervan mogelijk te maken, inclusief reiniging, ontsmetting, 
sterilisatie en bijbehorende procedures, alsook de uitvoering van tests en het 
herstel van de technische en functionele veiligheid van het gebruikte 
hulpmiddel



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

B. HERVERWERKING = TOEGELATEN (artikel 17 MDR):

- Herverwerking en verder gebruik van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik = 
enkel toegelaten indien in het nationale recht toegestaan + mits naleving artikel 
17 MDR

→ Belgisch recht: Wet van 22 december 2020 (artikel 12): herverwerking van 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik is toegestaan indien het hergebruik is 
toegelaten overeenkomstig de toepasselijke afvalstoffenwetgeving + mits 
naleven voorwaarden uit artikel 17 MDR



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

- Artikel 17, 2 MDR: 

• herverwerker wordt beschouwd als fabrikant vh herverwerkte hulpmiddel 
→ moet verplichtingen MDR voor fabrikanten naleven (vb. verplichtingen 
mbt de traceerbaarheid van het herverwerkte hulpmiddel - hoofdstuk III 
MDR, verplichtingen uit artikel 10 MDR: risicomanagementsysteem, 
klinische evaluatie, EU-conformiteitsverklaring, UDI-systeem, 
enzoverder)

• de herverwerker = producent in de zin van Richtlijn 85/374/EEG, artikel 3, 
lid 1 (productaansprakelijkheid voor gebrekkig product!)



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

- Uitzondering (artikel 17, 3 MDR): niet verplichte naleving vd verplichtingen 
voor fabrikanten indien 
• herverwerking in een zorginstelling of door een externe herverwerker namens 

de zorginstelling met terugbezorging vh herverwerkte hulpmiddel aan de 
zorginstelling + het herverwerkte MH wordt in de zorginstelling gebruikt EN 

• de veiligheid en de prestaties vh herverwerkte hulpmiddel = gelijkwaardig aan 
die vh oorspronkelijke hulpmiddel (cf. Bijlage I MDR)

+ er is voldaan aan de vereisten v artikel 5, lid 5, a), b), d), e), f), g) en h) MDR:

a) de hulpmiddelen worden niet overgedragen aan een andere rechtspersoon;

b) de hulpmiddelen worden vervaardigd en gebruikt met inachtneming van 
een passend kwaliteitsmanagementsysteem;

d) de zorginstelling verstrekt haar bevoegde autoriteit op verzoek informatie 
over het gebruik van de bedoelde hulpmiddelen, waaronder een 
rechtvaardiging voor de vervaardiging, de wijziging en het gebruik ervan;



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

e) de zorginstelling stelt een verklaring op, die ze openbaar maakt en die de 
volgende elementen bevat:

i) naam en adres van de vervaardigende zorginstelling,

ii) gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen,

iii) een verklaring waaruit blijkt dat de hulpmiddelen voldoen aan de algemene 
veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij deze verordening en, indien van 
toepassing, informatie over vereisten waaraan niet helemaal wordt voldaan, met 
een met redenen omklede rechtvaardiging daarvoor

f) de zorginstelling stelt documentatie op met uitleg over de productiefaciliteit en het 
productieproces, het ontwerp en de prestatiegegevens van de hulpmiddelen, met 
inbegrip van het beoogde doeleind, die voldoende gedetailleerd is om de bevoegde 
autoriteit in staat te stellen te beoordelen of er wordt voldaan aan de algemene 
veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR;

g) de zorginstelling neemt alle maatregelen die nodig zijn om te garanderen dat alle 
hulpmiddelen in overeenstemming met de onder f) bedoelde documentatie worden 
vervaardigd; en

h) de zorginstelling evalueert de ervaring die is opgedaan met het klinisch gebruik 
van de hulpmiddelen en onderneemt alle vereiste corrigerende acties; EN



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

• de herverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Gemeenschappelijke 

Specificaties (vastgelegd in de Uitvoeringsverordening 2020/1207 van 19 augustus 

2020) = nadere uitwerking vd vereisten voor:

o risicomanagement, met inbegrip van de analyse van de vervaardiging en het materiaal, 
de desbetreffende kenmerken van het hulpmiddel (reverse engineering) en procedures 
voor het opsporen van wijzigingen in het ontwerp van het oorspronkelijke hulpmiddel 
en van de geplande toepassing ervan na herverwerking,

o de validering van procedures voor het volledige proces, met inbegrip vd
reinigingsstappen,

o de vrijgave van het product en de prestatietests,

o het kwaliteitsmanagementsysteem,

o het melden van incidenten met hulpmiddelen die zijn herverwerkt, en

o de traceerbaarheid van herverwerkte hulpmiddelen.

+ zorginstelling moet aan patiënten informatie verstrekken over het gebruik v deze 

herverwerkte hulpmiddelen en, in voorkomend geval, elke andere relevante 

informatie over de herverwerkte hulpmiddelen waarmee de patiënten worden 

behandeld (artikel 17, 3 MDR + artikel 12 Wet v 22 december 2020 – inhoud en vorm 

vd te verstrekken informatie kunnen nog verder worden uitgewerkt via KB)



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

- Artikel 12 Wet van 20 december 2020 (in werking sinds 26 mei 2021): de 
zorginstellingen die MH herverwerken en binnen hun instelling herverwerkte MH 
gebruiken, moeten zich melden op de website van het FAGG                                        
+ de volgende informatie meedelen (zie KB van 12 mei 2021 – in werking sinds 26 
mei 2021): 

1) hun naam en adres;
2) de contactgegevens van een contactpersoon;
3) in voorkomend geval, de naam, het adres en de contactgegevens van een contactpersoon 
van de externe herverwerker die de hulpmiddelen herverwerkt op verzoek van de 
zorginstelling;
4) de oorspronkelijke UDI-DI van het hulpmiddel, indien van toepassing;
5) de naam van de oorspronkelijke fabrikant;
6) de oorspronkelijke handelsnaam van het hulpmiddel;
7) de beschrijving van het hulpmiddel;
8) de conformiteitsverklaring bedoeld in artikel 5, lid 5, e) MDR (de verklaring die de 
zorginstelling moet opmaken en openbaar maken met vermelding vd naam en adres van de 
zorginstelling / gegevens ter identificatie vd hulpmiddelen / verklaring ivm het voldaan 
zijn aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van Bijlage 1 MDR)                             
+ het certificaat afgegeven door de aangemelde instantie, waaruit blijkt dat voldaan is aan 
de Gemeenschappelijke Specificaties voor het herverwerken (cf. artikel 17, lid 5 MDR).



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

- Herverwerking is enkel toegestaan voor hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die 
overeenkomstig de MDR of overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG in de handel 
zijn gebracht (artikel 17, 6 MDR)

- Herverwerking is verboden (KB v 12 mei 2021 in uitvoering v artikel 17, 9 
MDR):

1. Hulpmiddelen die straling uitzenden en hulpmiddelen die nodig zijn voor hun 
toediening;
2. Hulpmiddelen die worden gebruikt voor de toediening van cytostatica of 
radiofarmaca;
3. Hulpmiddelen waarin geneeskrachtige substanties zijn opgenomen;
4. Hulpmiddelen die een risico inhouden van overdracht van spongiforme
encefalopathie;
5. Implanteerbare hulpmiddelen;
6. Hulpmiddelen die werken met batterijen of accu's die niet kunnen worden 
vervangen of die een risico van storingen inhouden na herverwerking;
7. Hulpmiddelen met een intern geheugen dat nodig is voor het gebruik ervan en dat 
niet kan worden vervangen of dat een risico van storingen inhoudt na herverwerking.



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK

- Artikel 17, 8 MDR: op etiket + evt gebruiksaanwijzing vh herverwerkte
hulpmiddel: 

• de naam en het adres van de herverwerker

• alle gegevens die conform punt 23 van Bijlage I MDR op het etiket/de 
gebruiksaanwijzing moeten vermeld worden en relevant zijn, waaronder: 

o een vermelding dat het hulpmiddel in kwestie een hulpmiddel voor 
eenmalig gebruik is dat herverwerkt is;

o het aantal herverwerkingscycli dat het hulpmiddel doorlopen heeft alsook 
elke beperking van het aantal herverwerkingscycli.

De naam en het adres van de fabrikant van het oorspronkelijke hulpmiddel voor 
eenmalig gebruik komen: niet meer op het etiket - wel in de gebruiksaanwijzing 
van het herverwerkte hulpmiddel.



II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN 
VOOR EENMALIG GEBRUIK: BESLUIT

- MDR en Wet van 22 december 2020 laten herverwerking van voor eenmalig 
gebruik bestemde hulpmiddelen toe, mits naleving artikel 17 MDR

- Herverwerker = fabrikant en producent

Uitzondering op deze regel bij herverwerking in zorginstelling indien

• veiligheid en prestatie van herverwerkt hulpmiddel gelijkwaardig aan die van 
oorspronkelijk hulpmiddel

• naleving extra voorwaarden (niet overdragen aan derden; passend 
kwaliteitsmanagementsysteem; documentatie; enzoverder)

• naleving Gemeenschappelijke Specificaties 

• informatie aan patiënt over herverwerking in zorginstelling

- Zorginstelling die aan herverwerking doet: zich melden op website FAGG

- Herverwerking is verboden voor bepaalde MH

- Op etiket en gebruiksaanwijzing: informatie over de herverwerker en over de 
herverwerking opnemen



OVERZICHT

I. STERILISATIE VAN HERBRUIKBARE MH

II. HERVERWERKING VAN HULPMIDDELEN VOOR 
EENMALIG GEBRUIK

III. PRODUCTEN VOOR REINIGEN, ONTSMETTEN OF 
STERILISEREN MH



III. PRODUCTEN VOOR REINIGEN, 
ONTSMETTEN OF STERILISEREN MH

- Artikel 2 (1) MDR: producten die speciaal bestemd zijn voor het reinigen, ontsmetten 
of steriliseren van MH (incl actieve MH) = MH 
→ het in de handel brengen van die producten betekent dat men fabrikant van een MH 
wordt!

- Classificatieregel 16 (Bijlage VIII, Hoofdstuk 3):  

Alle hulpmiddelen die specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren of steriliseren 
van MH behoren tot klasse IIa, behalve:

o indien het gaat om desinfectieoplossingen of desinfecterende wasmachines die
specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren van invasieve hulpmiddelen als
eindpunt van de bewerking; in dat geval behoren zij tot klasse IIb

o hulpmiddelen die specifiek bestemd zijn voor het desinfecteren, reinigen, spoelen,
of, waar passend, hydrateren van contactlenzen behoren tot klasse IIb

Deze regel is niet van toepassing op hulpmiddelen die bestemd zijn voor het
schoonmaken -van andere hulpmiddelen dan contactlenzen- uitsluitend door middel
van fysieke actie



Nog vragen?




