VRAAG
& ANTWOORD:

Wat betekent de
Medical Device Regulation
voor zorgaanbieders in de
langdurige zorg?

INLEIDING

V

anaf 26 mei 2021 gelden nieuwe Europese regels die de veiligheid
van medische hulpmiddelen moeten waarborgen. Deze nieuwe
regels staan beschreven in de Europese verordening Medical Device
Regulation (MDR; Verordening (EU) 2017/745).
Deze handreiking van Vilans heeft tot doel om de MDR toe te
lichten voor zorgaanbieders die actief zijn in de langdurige zorg in
Nederland. Aan de hand van 18 vragen bieden we zorgaanbieders
inzichten over het belang van de MDR, evenals aanknopingspunten
en handvatten voor omgang met de MDR in de praktijk.
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Algemene uitleg
1
 . Wat is de MDR en wat is hier
nieuw aan?
De MDR (Medical Device Regulation) schetst een vernieuwd kader
voor de kwaliteit van medische hulpmiddelen met als doel het
waarborgen van de veiligheid bij gebruik. Daarnaast is het waardevol
dat patiënten/cliënten en zorgprofessionals dankzij de nieuwe
regelgeving eenvoudig toegang krijgen tot adequate informatie over
de hulpmiddelen zodat ze een goed gefundeerde beslissing kunnen
nemen over de inzet en het gebruik van hulpmiddelen. De MDR is de
opvolger van de MDD (Medical Device Directive). Alle bestaande eisen uit
de MDD zijn opgenomen in de MDR, maar in de MDR zijn ook nieuwe
eisen toegevoegd. Wat onder de MDR als medisch hulpmiddel wordt
beschouwd (kwalificatie) wordt uitgelegd onder vraag 2. Binnen de MDR
wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende risicoklassen van
medische hulpmiddelen. Hoe hoger het risico voor de patiënt/cliënt
als het medisch hulpmiddel faalt, hoe hoger de risicoklasse van het
hulpmiddel, en des te strenger zijn de eisen die vanuit de MDR aan dit
hulpmiddel worden gesteld voor én na markttoetreding. Dit wordt
verder uitgelegd onder vraag 3.

Verder wordt het met de komst van de MDR mogelijk om via
raadpleging van de nieuwe Europese databank EUDAMED (naar
verwachting volledig functioneel vanaf het jaar 2023) informatie
te vinden over medische hulpmiddelen die zijn toegelaten
op de Europese markt. Zo kunnen cliënten, mantelzorgers,
zorgprofessionals en zorgaanbieders bijvoorbeeld een beter
geïnformeerde keuze maken voor een hulpmiddel (zie ook vraag 9).
Ook wordt het UDI (Uniek Identificatiecode) systeem geïmplementeerd.
De identificatie en de traceerbaarheid van hulpmiddelen wordt
hiermee verbeterd en de effectiviteit van veiligheid gerelateerde
activiteiten na het in de handel brengen verhoogd (zie ook vraag 10).

2
 . Wanneer kwalificeert een
product zich als een medisch
hulpmiddel?

De MDR stelt ook strengere eisen aan de zogenaamde aangemelde
instanties (notified bodies). Dit zijn de instanties die medische
hulpmiddelen beoordelen voordat deze op de Europese markt in de
handel worden gebracht, met uitzondering van bepaalde medische
hulpmiddelen in de laagste risicoklasse die door fabrikanten zelf
worden geëvalueerd (zie ook vraag 6).

De definitie van een medisch hulpmiddel is ruim geformuleerd.
Een medisch hulpmiddel is een instrument, apparaat, software,
toepassing, implantaat, materiaal of ander artikel dat als doel
heeft om alleen, of in combinatie met andere artikelen, te worden
gebruikt voor één of meerdere medische doeleinden. Bij medische
doeleinden kan je denken aan het diagnosticeren, monitoren,
voorspellen of behandelen van een ziekte, letsel of beperking.
Een hulpmiddel is ook van medische aard als deze probeert een
ziekte, blessure of beperking te voorkomen (preventie). Producten
die specifiek bedoeld zijn voor het schoonmaken, desinfecteren of
steriliseren van medische hulpmiddelen worden ook beschouwd
als medische hulpmiddelen. Er zijn nog andere medische
doeleinden die onder de MDR vallen, maar deze zijn voor de
langdurige zorg minder relevant. Voor een volledig overzicht kunt
u artikel 2 van de MDR raadplegen.
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Door de MDR moeten fabrikanten, importeurs en distributeurs van
medische hulpmiddelen aan strengere eisen voldoen (zie ook vraag 5).
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MEDISCHE HULPMIDDELEN IN DE LANGDURIGE ZORG
De doeleinden die zorgaanbieders/zorgverleners binnen
de langdurige zorg nastreven - al dan niet met behulp van
hulpmiddelen - gaan veelal om 'zorg en ondersteuning’ en
hebben minder betrekking op het proces van ‘genezen’.
Terwijl binnen de MDR expliciet wordt gesproken over
‘medische’ doeleinden, kan het echter ook gaan om
doeleinden die niet puur medisch van aard zijn, maar meer
zijn gerelateerd aan ‘zorg en ondersteuning’. De definitie van
wat de MDR onder een medisch hulpmiddel verstaat is leidend
en deze definitie is ruim geformuleerd. Veel hulpmiddelen
die worden toegepast in de langdurige zorg dragen wel
degelijk bij aan diagnosticeren, monitoren, voorspellen,
behandelen of voorkomen van een beperking. Daarom moet
ook bij het gebruik van hulpmiddelen binnen de langdurige
zorg zorgvuldig worden nagegaan of er sprake is van een
zogenaamd ‘medisch hulpmiddel’.
Of een product als medisch hulpmiddel wordt beschouwd, is
afhankelijk van het “beoogd doeleind” (intended use). Dit is het gebruik
waarvoor een hulpmiddel is bestemd volgens de gegevens die door
de fabrikant zijn verstrekt op het etiket, in de gebruiksaanwijzing,
in reclame- of verkoopmateriaal of verklaringen zoals die door de
fabrikant in de klinische evaluatie zijn beschreven. Afhankelijk
van het beoogd doeleind kan een grote variëteit aan producten, van
pleisters en rolstoelen tot hartkleppen, zich dus kwalificeren als een
medisch hulpmiddel.

VOORBEELD: Een horloge met mobiele app die de hartslag, activiteit en
het slaappatroon van de gebruiker meet, hoeft geen medisch hulpmiddel
te zijn. Het beoogd gebruik zoals vastgesteld door de fabrikant kan

De definitie van een medisch hulpmiddel is in de MDR verandert ten
opzichte van haar voorloper, de MDD. In de MDD wordt bijvoorbeeld
niet gesproken over voorspelling van een ziekte, in de MDR wel.
Daarom wordt een app die op basis van DNA-informatie een
voorspelling doet van de kans op een ziekte onder de nieuwe definitie
gezien als een medisch hulpmiddel.
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bijvoorbeeld zijn om sportprestaties te volgen. Dan is het geen medisch
hulpmiddel. Maar als het beoogd gebruik bijvoorbeeld is om vast te
stellen dat er sprake is van een slaap- of hartstoornis, dan is het wel een
medisch hulpmiddel. Een hulpmiddel dat volgens de fabrikant niet
bedoeld is als medisch hulpmiddel mag niet als zodanig worden ingezet.
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3
 . Wat betekenen de verschillende
risicoklassen van medische
hulpmiddelen?
Binnen de reikwijdte van de MDR wordt onderscheid gemaakt tussen
verschillende risicoklassen. Klasse I (1) wordt gezien als een laag
risico, klasse IIa (2a) en IIb (2b) als een matig risico en klasse III (3)
als een hoog risico voor de patiënt. De classificatie wordt gedaan op
basis van een inschatting van het risico voor de patiënt/cliënt op
basis van het beoogd doeleind van het hulpmiddel zoals omschreven
door de fabrikant (zie ook vraag 2). Daarnaast wordt gekeken naar de
inschatting van veiligheid, prestatie, risico’s en baten.
De classificatieregels voor medische hulpmiddelen zijn onder de MDR
strikter geworden dan ze onder de MDD waren. Bepaalde producten die
onder de MDD onder een lagere klasse vielen, vallen in het kader van de
MDR onder een hogere risicoklasse waardoor er strengere eisen gaan gelden voor het desbetreffende hulpmiddel. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld
medische software die onder de MDR vaak in een hogere klasse valt.

importeurs en distributeurs en niet bij zorgaanbieders. Fabrikanten
bepalen dit aan de hand van het beoogd doeleind van medische
hulpmiddelen. Het kan voor zorgaanbieders, als (beoogd) gebruiker
van medische hulpmiddelen, wel relevant zijn om na (of mee) te
denken over risicoklassen. Aan de hand van gebruikersbehoeften,
co-design en het daadwerkelijk gebruik van hulpmiddelen in de
praktijk, kunnen fabrikanten vaststellen of het beoogd doeleind
(nog steeds) aansluit bij de praktijk. Verder hebben zorgaanbieders
wel de verantwoordelijkheid om na te gaan of het door de fabrikant
beschreven beoogd gebruik overeenkomt met het (beoogd) gebruik
door de zorgaanbieder (zie ook vraag 7).

4
 . Wat zijn de voornaamste
gevolgen voor zorgaanbieders?

Voor de markering van middelen die onder de hogere klassen vallen,
is een procedure via een zogenaamde aangemelde instantie (zie vraag 6)
benodigd die na het succesvol doorlopen van een uitgebreid controleproces een certificaat (CE markering) afgeeft.

De MDR heeft ook gevolgen voor zorgaanbieders, zorgverleners
en (indirect) voor cliënten. De gevolgen voor cliënten hebben
met name betrekking op de hogere veiligheid en kwaliteit
van (inzet van) medische hulpmiddelen en een verbeterde
informatievoorziening. De MDR heeft voor zorgaanbieders wel
gevolgen voor het selectie- en inkoopproces. Daar gaan we in het
hoofdstuk ‘Selectie en inkoop’ verder op in. Daarnaast wordt
vanuit de MDR nieuwe eisen gesteld (aan fabrikanten) ten aanzien
van toezicht op medische hulpmiddelen na markttoetreding
(ook wel post market surveillance of PMS). Dit vraagt ook iets van
zorgaanbieders, omdat voor effectief toezicht na markttoetreding
een rechtstreekse en doeltreffende samenwerking nodig is tussen
zorgverleners en zorgaanbieders, fabrikanten en de voor medische
hulpmiddelen bevoegde nationale autoriteiten. Dit lichten we
verder toe onder het hoofdstuk ‘Gebruik en monitoring’.

De verantwoordelijkheid om over de classificatie van medische
hulpmiddelen na te denken ligt bij fabrikanten, hun gemachtigden,

De MDR geldt ook voor hulpmiddelen die zorgaanbieders en
zorgverleners intern maken en gebruiken (zie ook vraag 12). Als
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In bijlage 8 van de MDR worden de 22 regels beschreven die een
producent moet langslopen om te bepalen binnen welke klasse
het hulpmiddel valt. Er wordt onder meer gekeken naar hoe het
hulpmiddel gebruikt dient te worden (komt deze bijvoorbeeld in het
lichaam?), de tijdsduur van blootstelling aan het hulpmiddel, en hoe
groot de risico’s zijn indien het hulpmiddel niet naar behoren werkt.
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deze hulpmiddelen (die zelf worden vervaardigd en gebruikt)
voldoen aan de voorwaarden uit artikel 5 lid 5 MDR of IVDR en
de veiligheids- en prestatie-eisen uit bijlage 1 van de MDR , dan
hoeven zij niet aan de overige regels uit de MDR te voldoen. Het
vervaardigen van hulpmiddelen door zorgaanbieders mag alleen
dan plaatsvinden wanneer er op de markt geen commercieel
gelijkwaardig product beschikbaar is en onder de nadrukkelijke
voorwaarde dat het intern ontwikkelde hulpmiddel niet wordt
overgedragen aan een andere rechtspersoon.
Verder zijn mogelijke neveneffecten van de MDR een veranderend
aanbod van medische hulpmiddelen en een remmende werking
op innovatie door het grotere eisenpakket waarmee fabrikanten
voor én na het in de handel brengen van hun producten worden
geconfronteerd. Dit raakt vanzelfsprekend ook zorgaanbieders als
gebruiker van innovaties.

5. Wat zijn de voornaamste
gevolgen voor fabrikanten?
Een fabrikant mag een medisch hulpmiddel pas in de handel
brengen als het aan de wettelijke eisen voldoet. Dat was voorheen
al zo, maar sinds de MDR op 26 mei 2021 in werking is getreden,
gelden er op dit gebied strengere regels. Zo verandert voor sommige
hulpmiddelen mogelijk de risicoklasse. Hoe hoger de risicoklasse
van een medisch hulpmiddel, hoe hoger de eisen aan het klinisch
bewijs waaruit moet blijken dat het hulpmiddel veilig en doelmatig
is. Alle producten in een risicoklasse hoger dan 1 moeten fabrikanten
eerst laten toetsen door een aangemelde instantie (op deze regel
gelden een aantal uitzonderingen, zie hiervoor: mdcg_2021-24_

aanstellen die verantwoordelijk is voor de naleving van de wet- en
regelgeving. Daarnaast moeten fabrikanten als onderdeel van hun
kwaliteitsmanagementsysteem een plan opstellen en uitvoeren
voor actieve post-market surveillance (toezicht na het in de handel
brengen). Dat betekent dat zij niet alleen klachten en meldingen
over het product behandelen, maar ook actief data over hun product
moeten opvragen bij gebruikers, zodat zij bij incidenten sneller
kunnen ingrijpen en op basis van feedback hun producten kunnen
verbeteren. Meer daarover lees je in het hoofdstuk ‘Gebruik en
monitoring’ van deze handreiking (zie o.a. vraag 13). Verder moeten
fabrikanten er voor zorgen dat op alle medische hulpmiddelen een
Unieke Identificatiecode (UDI) komt te staan. Deze code zorgt voor
betere traceerbaarheid / vindbaarheid van hulpmiddelen, zodat
gebruikers daar eerder informatie over krijgen als zich een probleem
voordoet.
Terwijl de MDR in eerste instantie vooral gevolgen heeft voor
fabrikanten van medische hulpmiddelen, gaan wij slechts kort
in op deze gevolgen, omdat deze handreiking is bestemd voor
zorgaanbieders in de langdurige zorg.

6. Wat is de rol van aangemelde
instanties?

instanties). Alle fabrikanten moeten volgens de MDR ook een persoon

De zogenaamde ‘aangemelde instanties’ (notified bodies) beoordelen
medische hulpmiddelen voordat deze op de Europese markt komen.
Een verandering door de MDR is dat er meer controle en monitoring
is op de aangemelde instanties. Een aangemelde instantie geeft na
een positieve beoordeling een certificaat af, waarna de fabrikant
een conformiteitsverklaring opstelt en een CE-markering mag
aanbrengen. CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent dat
het product in overeenstemming is met de Europese regelgeving. Een
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en.pdf (europa.eu) (zie vraag 6 voor meer informatie over de aangemelde
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Beoordeling van
medische hulpmiddelen
Certificering
via aangemelde
instantie
Door
fabrikanten
zelf gecertificeerd

Klasse I
Laag risico

Klasse
Is / Im / Ir
Laag /
Matig risico

Klasse IIa

Klasse IIb

Klasse III

Matig risico

Matig /
Hoog risico

Hoog risico

hulpmiddel kan alleen in de handel worden gebracht als het product
een geldige CE markering heeft conform de MDR (en tijdelijk conform
de MDD in het kader van de overgangsregeling). Zonder markering
mag het hulpmiddel niet aan gebruikers worden aangeboden.
Indien er sprake is van een medisch hulpmiddel met risicoklasse I,
dient de fabrikant het middel zelf te evalueren om uiteindelijk ook
zelf een EU-conformiteitsverklaring op te stellen. Voor bepaalde
producten die onder risicoklasse I vallen (hulpmiddelen die
steriel worden geleverd (Is), een meetfunctie hebben (Im), of een
herbruikbaar chirurgisch instrument zijn (Ir)) én voor alle producten
van risicoklasse IIa en hoger moet een aangemelde instantie een
conformiteitsbeoordeling (artikel 56 MDR) uitvoeren. Bij positieve
beoordeling geeft de aangemelde instantie vervolgens een certificaat
af. De fabrikant stelt vervolgens een EU-conformiteitsverklaring op
(artikel 10 lid 6 MDR) en de fabrikant voorziet het hulpmiddel van een
CE-markering (artikel 20 MDR).

17

De risicoklasse bepaalt ook wat bij een aangemelde instantie
aangeleverd dient te worden. In ieder geval is het van belang dat de
fabrikant documentatie aanlevert over de technische aspecten van
het hulpmiddel. Daarnaast wordt ook het kwaliteitsmanagement
systeem geëvalueerd. Hierin beschrijft de fabrikant onder
andere welke activiteiten zij ondernemen om het hulpmiddel te
ontwikkelen, produceren of verkopen. Ook als er sprake is van
zelfevaluatie omdat het hulpmiddel tot risicoklasse I behoort,
maakt de fabrikant gebruik van de documentatie over de technische
aspecten en het kwaliteitsmanagementsysteem.

Inhoudsopgave
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Selectie en inkoop
7
 . Wat betekent de MDR voor de
organisatie van selectie en inkoop
van medische hulpmiddelen ?
Ten eerste geldt dat zorgaanbieders er verstandig aan doen om alleen
hulpmiddelen in te kopen die over de juiste CE markering beschikken
(dus ook passend bij het beoogd doeleind zoals de instelling dat
ziet). Een dergelijke markering betekent namelijk dat het product is
goedgekeurd voor de Europese markt. Ten tweede is er door de MDR
een verhoogd belang en urgentie voor zorgaanbieders om de inkoop
van nieuwe medische hulpmiddelen volgens bepaalde richtlijnen
te organiseren. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van
aandachtsgebieden op dit gebied.
Voor ieder medisch hulpmiddel - ook voor software - dat gebruikt
wordt of waarvan het de bedoeling is om het in de toekomst te
gaan gebruiken, is het bijvoorbeeld verstandig om vast te stellen
en te documenteren voor welk doel het desbetreffende hulpmiddel
gebruikt wordt of gaat worden, of dat doel aansluit bij het ‘beoogd
doeleind’ zoals vastgesteld door de fabrikant, en hoe en waar het
middel ingezet wordt of gaat worden.

hulpmiddelen te staken. Bijvoorbeeld omdat onder de MDR een
hulpmiddel in een hogere risicoklasse valt en de fabrikant de kosten
om aan de eisen van die hogere markering te voldoen niet kan of
wil dragen. Of omdat een fabrikant andere materialen moet gaan
gebruiken voor de productie van een hulpmiddel. Of omdat het
productieproces verandert. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde
medische hulpmiddelen waarvoor niet op tijd certificaten worden
verkregen, tijdelijk niet beschikbaar zullen zijn. Het is raadzaam om als
fabrikant mogelijke, toekomstige leveringsproblemen tijdig aan te geven.
Hierboven geven we een greep uit de stappen die zorgaanbieders - en
meer specifiek bijvoorbeeld de inkoopafdelingen - kunnen zetten om
zich te conformeren aan de MDR. In een aparte handreiking gaan we
binnenkort dieper in op de stappen die zorgaanbieders op dit gebied
kunnen (of moeten) nemen.

8. Wat betekent de overgangsregeling van de MDD naar de
MDR voor de inkoop?

Ook is het van meerwaarde om als zorgaanbieder inzicht te hebben
in de hulpmiddelen die op voorraad zijn en om te bekijken wat het
verwachte gebruik zal zijn. Mogelijk verandert door de MDR namelijk
ook de markt voor (of met andere woorden de beschikbaarheid
van) medische hulpmiddelen. Zorgaanbieders en medewerkers die
hulpmiddelen inkopen of in gebruik nemen, kunnen er rekening
mee houden dat fabrikanten besluiten de productie van bepaalde

De MDR is de opvolger van de MDD (Medical Device Directive). Alle
bestaande eisen uit de MDD zijn opgenomen in de MDR, maar in
de MDR zijn ook nieuwe eisen toegevoegd. Omdat de MDR op 26
mei 2021 in werking is getreden en hier meerdere nieuwe eisen in
zijn opgenomen, mogen fabrikanten van medische hulpmiddelen
sindsdien alleen nog nieuwe producten in de handel brengen die
voldoen aan de nieuwe regels. Hulpmiddelen die voldeden aan de
MDD en voor de invoering van de MDR op 26 mei 2021 op de markt
waren, mogen tot 26 mei 2025 (artikel 120, MDR) in de handel worden
gebracht. Dus heeft een zorgaanbieder voor 26 mei 2021 hulpmiddelen
ingekocht en nog op voorraad liggen? Dan kunnen deze gebruikt
blijven worden tot de vervaldatum.

19

Inhoudsopgave

Medical Device Regulation in de langdurige zorg

20

Tot 27 mei 2025 zullen bepaalde hulpmiddelen die eerder conform de
MDD-richtlijn in de handel zijn gebracht, én bepaalde hulpmiddelen
die conform de nieuwe MDR-verordening in de handel zijn gebracht,
naast elkaar bestaan op de markt. Beide typen hulpmiddelen hebben
een gelijke wettelijke status en bij openbare aanbestedingen mag
geen onderscheid worden gemaakt voor zover de levering van de
hulpmiddelen plaatsvindt voordat de overgangsregeling voorbij is.
Vanaf 26 mei 2025 is de overgangsregeling voorbij en is alleen de MDR
nog van toepassing. Na deze datum mogen de producten die onder
de overgangsregeling vielen en die niet voldoen aan de eisen die de
MDR stelt niet meer in de handel worden gebracht, en ook niet meer
worden gebruikt door zorgaanbieders.

9
 . Wat voor informatie over
medische hulpmiddelen vind ik in
EUDAMED?
Op dit moment is een openbare Europese databank in ontwikkeling
voor medische hulpmiddelen, de European Database on Medical
Devices (EUDAMED). Een deel van EUDAMED is reeds in gebruik en
het streven van de Europese Commissie is om in 2023 de gehele
database functioneel te hebben. Zodra de database gereed is, zal
hierin alle relevante informatie beschikbaar komen over de medische
hulpmiddelen op de Europese markt. Hierin worden dan onder
andere de CE-certificaten bewaard. Ook zal de database informatie
bevatten over klinische studies met de medische hulpmiddelen en
wordt informatie verzameld omtrent serieuze incidenten met de
medische hulpmiddelen. Deze informatie komt van de melding
die een producent moet doen wanneer er zich een serieus incident
voordoet. Verder wordt in de database de informatie verzameld over
het toezicht (post market surveillance) op medische hulpmiddelen
in de praktijk (zie ook vraag 13). Meer informatie over EUDAMED en het
gebruik van de database kan worden gevonden via deze website.
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10. Wat houdt het Uniek
Identificatiecode (UDI) systeem in?
In de MDR staat ook een zogenaamd UDI-systeem beschreven. Dit
is een systeem voor unieke hulpmiddelen identificatie en is van
toepassing op alle hulpmiddelen binnen de EU. De UDI is een barcode,
QR-code of andere machinaal leesbare code. De code wordt op
individuele basis en per verpakkingseenheid aangebracht of, in het
geval van herbruikbare hulpmiddelen, door middel van een directe
markering van het hulpmiddel zelf. De op de etiketten aangebrachte
UDI's worden tot 2025 op basis van de risicoclassificatie van het
hulpmiddel gefaseerd ingevoerd. Hierdoor wordt de identificatie
en de traceerbaarheid van hulpmiddelen verbeterd en wordt de
effectiviteit van veiligheid gerelateerde activiteiten na het in de
handel brengen verhoogd doordat beter kan worden getraceerd
waar de hulpmiddelen zich bevinden. Alle zorgaanbieders of
zorgverleners waaraan rechtstreeks een hulpmiddel wordt geleverd
moeten zo kunnen worden geïdentificeerd. Het UDI-systeem is
ook bedoeld om bij te dragen aan afname van het aantal medische
fouten en het tegengaan van vervalsing van hulpmiddelen. Voor
andere hulpmiddelen dan implanteerbare hulpmiddelen van klasse
III moedigen de EU lidstaten aan dat zorgaanbieders de UDI van de
hulpmiddelen die aan hen zijn geleverd, opslaan en bewaren, bij
voorkeur met elektronische middelen.
Het MDR systeem zorgt er ook voor dat de etikettering van medische
hulpmiddelen wordt verbeterd. Door de nieuwe voorschriften wordt
het niet alleen gemakkelijker om producten te identificeren, maar
ook om de gebruiksaanwijzing te vinden en informatie te verkrijgen
over de veiligheid en prestaties van hulpmiddelen. In het algemeen
moet elk hulpmiddel vergezeld gaan met de informatie die nodig is
om het hulpmiddel en de fabrikant ervan te kunnen identificeren, en
met gegevens over de veiligheid en de prestaties die relevant zijn voor
de gebruiker. Die informatie kan zijn aangebracht op het hulpmiddel
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zelf of op de verpakking, of staan vermeld in de gebruiksaanwijzing.
Indien de fabrikant een website heeft, moet deze informatie ook hier
beschikbaar worden gesteld en worden geactualiseerd.

11. Wat betekent de MDR voor
hulpmiddelen die op maat worden
ontwikkeld?
Een "hulpmiddel naar maat" is een hulpmiddel dat speciaal is
vervaardigd voor gebruik bij, of door een bepaalde patiënt om
tegemoet te komen aan diens individuele situatie en behoeften. De
procedure voor hulpmiddelen naar maat wordt beschreven in artikel
52, lid 8, van en bijlage 13 bij de MDR. Een hulpmiddel is vrijgesteld
van andere specifieke bepalingen van de MDR als het (1) aantoonbaar
bestemd is om uitsluitend door een bepaalde patiënt/cliënt volgens
een schriftelijk voorschrift te worden gebruikt, (2) overeenkomstig de
veiligheidsbepalingen van bijlage 1 bij de MDR is vervaardigd en wordt
gebruikt en (3) naar behoren is gedocumenteerd. Een voorbeeld
hiervan is een 3D-geprinte prothese die exact past bij de lengte en
lichaamsbouw van de ontvanger van deze prothese.

12. Wat betekent de MDR voor
hulpmiddelen die in-huis worden
ontwikkeld?
Zorgaanbieders kunnen onder bepaalde voorwaarden van de MDR
intern hulpmiddelen "op niet-industriële schaal" vervaardigen,
aanpassen en gebruiken indien er op de markt geen commercieel
gelijkwaardig hulpmiddel beschikbaar is (artikel 5.5 MDR). Dit geldt ook
voor zorgverleners die software zoals eHealth apps ontwikkelen (voor
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zover deze onder de definitie van een medisch hulpmiddel vallen).
Intern vervaardigde hulpmiddelen moeten voldoen aan alle algemene
veiligheids-en prestatie-eisen van bijlage 1 van de MDR zo lang zij
niet worden overgedragen aan een andere rechtspersoon. Voor de
overige eisen geldt in dat geval een vrijstelling maar de zorgaanbieders
moeten wel een passend kwaliteitsmanagementsysteem toepassen en
documentatie samenstellen over het productieproces, het ontwerp
en de prestatiegegevens van de hulpmiddelen, met inbegrip van
het beoogde doeleinde. Ook dienen ze de ervaring te evalueren die
is opgedaan met het gebruik van de hulpmiddelen en aan de hand
daarvan alle vereiste corrigerende acties ondernemen. Deze informatie
moet op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde
autoriteiten en bovendien moet de zorgaanbieder een verklaring
opstellen die ze openbaar maakt en de volgende elementen bevat:

• n
 aam en adres van de vervaardigende zorgaanbieder;
• gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen;
• een verklaring waaruit blijkt dat de hulpmiddelen voldoen aan de
algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage 1 van de MDR
en, indien van toepassing, informatie over vereisten waaraan
niet helemaal wordt voldaan, met een met redenen omklede
rechtvaardiging daarvoor.
Indien een zorgaanbieder medische hulpmiddelen in eigen huis
vervaardigt, wijzigt of gebruikt, dan is het verstandig om een expert
te raadplegen om na te gaan of aan alle eisen wordt voldaan die de
MDR stelt.
Als de zorgorganisatie besluit om het hulpmiddel over te dragen
aan een andere rechtspersoon, dan zal zij moeten voldoen aan
alle verplichtingen die gelden voor fabrikanten. Dus ook aan de
beoordeling van het hulpmiddel door de aangewezen instantie
(notified body) en het aanstellen van een persoon die verantwoordelijk
is voor de naleving van de MDR (Person Responsible for Regulatory
Compliance).
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Gebruik en monitoring

13. Welke (nieuwe) eisen worden
onder de MDR gesteld omtrent
toezicht op gebruik van een
hulpmiddel?
De MDR stelt eisen aan het actief monitoren van het hulpmiddel
nadat het in de handel is gebracht. Dit proces wordt in de MDR
post-market surveillance genoemd. Post-market surveillance (of
PMS) houdt in dat fabrikanten verplicht zijn het functioneren van
de hulpmiddelen die zij in de handel hebben gebracht systematisch
en proactief te monitoren. De verzamelde informatie wordt door
hen geëvalueerd om te kunnen vaststellen of er onmiddellijk
corrigerende dan wel preventieve maatregelen nodig zijn.
Vigilantie is een belangrijk onderdeel van PMS. Tot vigilantie
behoort onder meer het opsporen en melden van ernstige incidenten
en het nemen van correctieve maatregelen op veiligheidsgebied.
Een fabrikant of diens gemachtigde is wettelijk verplicht ernstige
incidenten en herstelacties (correctieve acties) met medische
hulpmiddelen te melden. Een voorbeeld van een correctieve actie is
het terugroepen van een medisch hulpmiddel.
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14. Wat betekenen de nieuwe eisen
voor PMS voor zorgaanbieders?
In principe zijn de verplichtingen op het gebied van post-market
surveillance (PMS) van toepassing op fabrikanten, en niet op
gebruikers (zorgaanbieders). Om doeltreffend te kunnen zijn, vereist
PMS echter rechtstreekse samenwerking tussen zorgverleners en
zorgaanbieders, fabrikanten en de voor medische hulpmiddelen
bevoegde nationale autoriteiten. Zorgaanbieders beschikken over
relatief veel informatie of data die zinvol zijn voor de fabrikant.
Het is geen directe verplichting om deze data aan de fabrikant te
leveren, maar de zorgaanbieder/gebruiker heeft tegelijkertijd
wel een belang bij het delen van data ten behoeve van PMS; dit
proces is immers bedoeld om de effectiviteit en veiligheid van het
hulpmiddel te blijven garanderen gedurende de levensduur van het
hulpmiddel.
Voor het verzamelen van de gebruikerservaringen zijn de fabrikanten
dus (deels) afhankelijk van informatie over gebruikerservaringen. Om
te voorkomen dat er een te grote administratieve last op de schouders
van de zorg komt te liggen, wordt in 2022 door verschillende
betrokken brancheorganisaties nagedacht hoe deze informatie op een
eenvoudige manier kan worden gedeeld om de administratieve lasten
voor de zorgaanbieders zoveel mogelijk te beperken.

15. Wat moet een zorgaanbieder
doen als zich een incident met een
medisch hulpmiddel voordoet?

heeft de zorgaanbieder – ook op basis van de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg - de verplichting om incidenten met medische
hulpmiddelen direct te melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ). De melding bij de IGJ vindt plaats door een MIR-formulier
in te vullen). Dit formulier met eventuele bijlagen dient te worden
toegestuurd aan meldpunt@igj.nl.

16. Hoe gaat PMS er uit zien?
Wat voor data gaan fabrikanten bij
zorgaanbieders opvragen, en hoe?

Indien zich een incident met een hulpmiddel voordoet, dient de
zorgaanbieder dit onverwijld te melden aan de fabrikant. Daarnaast

Fabrikanten kunnen op verschillende manieren data verzamelen
voor post-market surveillance (PMS). Ze zijn verplicht om voor ieder
medisch hulpmiddel dat zij aanbieden een PMS plan op te stellen (en
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na te volgen) dat past bij het product in kwestie. Hierin staat het doel
en de plan van aanpak vermeld. Hoe vaak er data wordt opgehaald,
geanalyseerd en gerapporteerd hangt af van het hulpmiddel en
de risicoklasse. Er zijn vijf informatiebronnen waar een fabrikant
uit kan putten: (directe) feedback van (professionele) gebruikers,
databases, klachten/incidenten gemeld vanuit gebruikers, klinische
feedback, sociale media en internet. Zorgaanbieders zullen
voornamelijk te maken krijgen met de eerste vorm van input,
namelijk de (directe) feedback van de (professionele) gebruiker. Deze
kan op veel verschillende manieren opgehaald worden, bijvoorbeeld
bij fysieke bijeenkomsten tussen de fabrikant en de zorgaanbieder,
zoals de installatie van een hulpmiddel, of via de helpdesk, door de
klachten en suggesties die daar binnenkomen.
Meer informatie over hoe PMS van medische hulpmiddelen onder
de MDR er uit kan gaan zien, is te vinden in dit document. Let wel
dat het doel van dit document is om inzicht te geven in welke
informatiebronnen fabrikanten kunnen gebruiken voor PMS, met
name toegespitst op het gebruik van al beschikbare informatie bij
zorgaanbieders.
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Afsluitend
17. Welke stappen kunnen of
moeten zorgaanbieders zetten om
aan de MDR te conformeren?
Een aantal voorbeelden van stappen hiervan staan in deze
handreiking toegelicht. Zo kunnen zorgaanbieders onder andere:

• Nadenken (of meedenken) over het beoogd gebruik zoals de
zorgaanbieder dat ziet in relatie tot het beoogd gebruik zoals de
fabrikant het heeft verwoord en dat in relatie tot de risicoklassen
van medische hulpmiddelen. Ook al ligt de verantwoordelijkheid
om over de classificatie van medische hulpmiddelen na te denken
bij de fabrikanten.
• De inkoop en het gebruik van (nieuwe) medische hulpmiddelen
volgens bepaalde richtlijnen organiseren. Onder vraag 7 worden een
aantal voorbeelden gegeven van aandachtspunten. Daarnaast gaan
we in een binnenkort te publiceren handreiking dieper in op de
stappen die zorgaanbieders op dit gebied kunnen (of moeten) nemen.
• Samenwerken met fabrikanten en de voor medische hulpmiddelen
bevoegde nationale autoriteiten om bij te dragen aan doeltreffende
post-market surveillance. Zorgaanbieders beschikken over relatief
veel informatie of data die zinvol zijn voor de fabrikant. Met
uitzondering van het melden van ernstige incidenten is het geen
directe verplichting om deze data aan de fabrikant te leveren, maar
de zorgaanbieder/gebruiker kent wel een belang bij het delen van
data ten behoeve van PMS. Het is immers bedoeld om de effectiviteit
en veiligheid van het hulpmiddel te blijven garanderen gedurende
de levensduur van het hulpmiddel, wat ook in het belang is van de
zorgaanbieder/gebruiker en dus in het belang van de cliënt.
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• Gebruik maken van EUDAMED en het UDI (Uniek Identificatiecode)
systeem. De Europese database EUDAMED is ervoor bedoeld om
gemakkelijk informatie te vinden over hulpmiddelen en het
UDI-systeem moet bijdragen aan het gemakkelijk identificeren /
traceren van producten. Ook ondersteunt het UDI-systeem betere
vindbaarheid van de gebruiksaanwijzing en levert EUDAMED
informatie over de veiligheid en prestaties van hulpmiddelen.

18. Hoe kunnen zorgaanbieders
m
 eer van elkaar gaan leren over
de gevolgen en implementatie
van de MDR?
Vilans blijft zorgaanbieders de komende tijd informeren over de
nieuwe wetgeving en hoe zij hier mee om kunnen gaan. Houdt voor
meer informatie onze (online) kanalen in de gaten. Vilans gaat in
2022 samen met verschillende betrokken brancheorganisaties ook
nadenken hoe de benodigde informatie voor post-market surveillance
op een eenvoudige manier kan worden gedeeld om de administratieve
lasten voor de zorgaanbieders zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor
is ook betrokkenheid van zorgaanbieders gewenst. Interesse om mee
te denken? Of heeft u andere vragen of opmerkingen? Laat het ons
weten!
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CONTACT:
Dirk Lukkien
d.lukkien@vilans.nl

Henk Herman Nap
h.nap@vilans.nl

Sta eve

zorg e
DISCLAIMER
Vilans en andere betrokkenen hebben uiterste zorgvuldigheid betracht
bij het opstellen van dit document. We kunnen daar niet voor instaan
en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuist- of
onvolkomenheden. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van
de individuele zorgaanbieder om de MDR zo te implementeren dat
wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Deze handreiking is slechts
ondersteunend in dit proces.

www.vilans.nl

