
Waarom is er nieuw beleid voor Medische Hulpmiddelen?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe regelgeving?
1. Nieuwe artikelen zijn toegevoegd als medisch hulpmiddel;
2. Wijzigingen in risicoclassificatie bij bepaalde medische hulpmiddelen;
3. Strengere wettelijke vereisten aan de gebruikersinstructies en productie van de artikelen.
4. Verbeterde transparantie en traceerbaarheid met de invoering van een Europese databank voor medische

hulpmiddelen;
5. Overgangstermijnen vastgesteld voor bestaande certificering.

Meer informatie over nieuwe wetgeving: 
Medische Hulpmiddelen

Raadpleeg bij twijfel een ‘Medical Device Expert’, deze kan controleren
of je voldoet, en indien noodzakelijk begeleiden om te voldoen aan

de wettelijke vereisten.

Op 26 mei 2021 is de nieuwe regelgeving voor medische hulpmiddelen ingegaan. Als je producten in
de EU verkoopt, die medische hulpmiddelen zijn of kunnen zijn (met inbegrip van toebehoren van
medische hulpmiddelen), moet je voldoen aan de MDR 2017/745.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/11/29/eudamed-european-databank-on-medical-devices
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN


Waarom is er nieuw beleid voor Medische Hulpmiddelen?

1. WELKE ARTIKELEN ZIJN TOEGEVOEGD ALS MEDISCH HULPMIDDEL?
Een belangrijke wijziging is dat esthetische producten zijn nu ook onder de MDR gereguleerd zijn. Deze artikelen moeten
dus ook een risicoclassificatie krijgen en moeten voldoen aan de bijbehorende verplichtingen voor verkoop.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Contactlenzen of andere artikelen die in het oog moeten worden ingebracht of erop moeten worden aangebracht.
• Apparatuur bedoeld om te worden gebruikt voor de vermindering, verwijdering of vernietiging van vetweefsel, zoals

apparatuur voor lipolyse of liposuctie.
• Apparatuur met elektromagnetische straling met hoge intensiteit, bijvoorbeeld lasers en apparatuur met intens

gepulseerd licht, voor huidvernieuwing, tatoeage, ontharing of andere vormen van huidbehandeling.
• Uitrusting voor hersenstimulatie met elektrische stromen of magnetische of elektromagnetische velden die de

schedel binnendringen om neuronale activiteit in de hersenen te wijzigen.

2. WELKE WIJZIGINGEN IN RISICOCLASSIFICATIE ZIJN ER?
Elk medisch hulpmiddel is gekoppeld aan een risicoclassificatie. De classificatieregels worden gewijzigd bij Verordening 
2017/745.

Volg deze stappen om dit te controleren:

1. Let goed op of jouw producten in een hogere klasse terecht zijn gekomen. Dit zal de fabrikant/leverancier zelf
weten, en op deze pagina is meer informatie.
• Geen verhoging in de risicoklasse à ga naar stap 3.
• Wel verhoging naar een risicoklasse Is/m/r, IIa, IIb of III à Ga naar stap 2.

2. Het is noodzakelijk dat elke fabrikant de nieuwe classificatie van zijn hulpmiddel heeft gecontroleerd
overeenkomstig artikel 51 van de verordening en bijlage VIII. Deze verhoging van risicoklasse heeft gevolgen op de
zelf certificering van het product. Deze moeten namelijk door een aangemelde instantie gecertificeerd worden als
medische hulpmiddel. Meer informatie op de volgende slide.

3. Controleer of het product en bijbehorende risicoklasse duidelijk is, en voldoet aan de huidige eisen van die klasse.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medische-hulpmiddelen/documenten/publicaties/2017/12/12/handreiking-medische-hulpmiddelen
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0745-20200424


Het belangrijkste gevolg is dat sommige hulpmiddelen in een hogere risicoklasse worden ingedeeld. Dit betreft alle
soorten hulpmiddelen. Een voorbeeld van een getroffen productgroep is software geleverd met een medisch
hulpmiddelen. Deze krijgen een verhoging in risico (waarvan de meeste ten minste klasse IIa zullen zijn). Hier is meer
informatie over medische software.

Hulpmiddelen die tot klasse Is/m/r, IIa, IIb of III behoren, moeten door een aangemelde instantie worden beoordeeld.
Voor reeds bestaande medische hulpmiddelen van klasse I, die op grond van de MDR in een hogere risicoklasse
terechtkomen, is een overgangsperiode (gestart in 2017) ingevoerd voor het verkrijgen van het conformiteitscertificaat
door de aangemelde instantie (notified body). Dit zal voor 26 mei 2024 afgerond moeten zijn.

Zie op deze pagina’s informatie over de officiële goedgekeurde aangemelde instanties binnen:
• Europa
• Nederland
• België

3. WELKE VEREISTEN ZIJN BELANGRIJK VOOR JOU ALS PARTNER?
Elke verkooppartner moet zorgen dat hun producten, productopslag en registratie voldoet aan de wetgeving. Een aantal
belangrijke eisen als distributeur zijn:
• Algemene veiligheids- en prestatie-eisen: Het medisch hulpmiddel moet voldoen aan de algemene veiligheids- en

prestatie-eisen opgesomd in bijlage I van de MDR-2017/745 (inclusief de vereisten qua etikettering en
gebruiksaanwijzing), deze verklaring komt o.a. terug in conformiteitsverklaring.

• Technische documentatie: In bijlage II van de Verordening 2017/745 worden de vereisten en de structuur van
de technische documenten beschreven.

• Conformiteitsverklaring: In bijlage IV van de Verordening 2017/745 wordt de structuur van de conformiteitsverklaring
beschreven.

4. HOE WORDT ER OP EUROPEES NIVEAU GEZORGD DAT MEDISCHE HULPMIDDELEN TRACEERBAAR WORDEN?
Dit zal gebeurden door middel van:
• Een databank genaamd EUDAMED;
• De toevoeging van een unieke identificatiecode (UDI) op product niveau;
• Een SRN-nummer is op het niveau van de fabrikant, Europese vertegenwoordiger of importeur.
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https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/md_sector/docs/md_mdcg_2021_mdsw_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=13
https://www.igj.nl/zorgsectoren/medische-technologie/markttoelating/rol-notified-body
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=EPOS_55053&body_type=NB
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN


WAT IS DE UDI (UNIQUE DEVICE IDENTIFICATION) VOOR MEDISCHE HULPMIDDELEN?
Hulpmiddelen die in de handel worden gebracht overeenkomstig Verordening 2017/745, moeten de UDI-regels
volgen. De UDI is een unieke numerieke of alfanumerieke code aan de hand waarvan een hulpmiddel kan worden
geïdentificeerd.

• Een EAN wordt bij ons gezien als een UDI-DI
• UDI-PI is verplicht indien het product ook aangeboden wordt aan zorginstellingen.

UDI’s worden toegekend door de fabrikant. Voor ondersteuning bij het toekennen van UDI, zie: GS1 AISBL. Om de nodige
informatie te verkrijgen, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met een van deze geautoriseerde entiteit. Er is ook
een Europese helpdesk opzet, voor meer informatie zie EU UDI Zendesk.

WAT IS HET SRN NUMMER?
Het uniek registratienummer (SRN) wordt toegekend, na registratie in de EUDAMED, aan:
• Fabrikanten
• Gemachtigden (gemachtigde vertegenwoordigers),
• Assembleurs van systemen en behandelingspakketten
• Importeurs

5. HOEVEEL TIJD IS ER OM TE ZORGEN DAT JE VOLDOET AAN DEZE NIEUWE WETGEVING?
Bij de ontwikkeling van de nieuwe wetgeving is een overgangstermijn voor bestaande certificeringen bepaald. Alle
medische hulpmiddelen moeten opnieuw worden gekeurd. Op voorwaarde dat er geen significante wijzigingen zijn in
het ontwerp en beoogde doeleind van het medisch hulpmiddel, kan de huidige CE-certificering geldig blijven tot mei
2024.

Op dit moment is het nog onzeker wat de harde deadline wordt voor elke klasse medisch hulpmiddel toevoegen aan
EUDAMED. Op dit moment is EUDAMED nog niet volledig functioneel. De deadline staat 24 maanden nadat EUDAMED
volledig functioneel is.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN
https://www.gs1.org/industries/healthcare/udi
https://www.gs1.org/industries/healthcare/udi
https://eu-udi.zendesk.com/hc/en-150

