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Wie van u heeft in het verleden direct contact gehad met de 
inspectie?  

 

Wie ivm informatie uitwisseling (melding, vraag)?  

 

Wie ivm een inspectiebezoek?  

 

Wie ivm een handhavende maatregel? 

 

 

 

 

Even voorstellen: 
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• 187 MedTech inspecties: 

  klasse 1 MHM, dentale sector, klinisch onderzoek, Post Market  
  Surveillance, Convenant Veilige Toepassing Medische  
  Technologie, Notified Bodies NL, Joint Assessment Team,  
  internationale  inspecties, cosmetische sector, tilliften); 

• 41 bestuurlijke maatregelen ingezet; 

• 4700 meldingen behandeld; 

• grote projecten als borstimplantaten, essure,  
  bloedglucosemeters, landelijk implantatenregister, register  
  bijwerkingen, . . .; 

• internationale samenwerking op diverse casuïstiek; 

• aanwijzingproces BSI Nederland gestart. 

Wat heeft de IGZ MedTech aan toezicht gedaan in 2016? 



Wat gebeurde tegelijkertijd er in Europa?  
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• expert deelname onderhandelingen in EU 
 
• NL voorzitterschap EU, CAMD, Executive Group 
 
• Invitational conference  PMS + 10 handreikende inspecties 
 
• Invitational conference  KO met MHM 
 
• start projectleiding 3 jarig EU project Market Surveillance 
 
• start deelname 3 jarig EU project KO 
 
• positionering RIVM binnen EU als expertlab 
 
• voorbereiding data analyse meldingen 
 

 
 

Wat deed de IGZ in 2016 ter voorbereiding op de 
nieuwe wetgeving?  
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Eerste bevindingen – Toezicht Post Market Surveillance 

 
Bezocht: 10 fabrikanten: hoog risico producten en >5 werknemers 
 
oFabrikanten zijn zich bewust van het belang van PMS 
 
o Fabrikanten positief over bezoeken 
 
o Veel PMS eisen uit de MDR al aantoonbaar aanwezig 
 
o Bij OBL fabrikant, ontbrak de koppeling met PMS van de OEM  
 
o Nieuwe eisen MDR zijn over het algemeen bekend  
 
o PMCF dient nadere toelichting  
 
o Factsheet met handreikingen  PMS - medio 2017 
 

Vraag: andere uitkomst bij fabrikanten laag risico producten en kleinere 
bedrijven? 
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Aantal meldingen medische hulpmiddelen stijgt 
jaarlijks ruim 10% 

Casus: stijging aantal meldingen 
medische hulpmiddelen 

INSPECTIERAAD 22-11-2016 
Pieter van Dyk | Coördinerend Specialistisch Adviseur | Afdeling Risicodetectie & Ontwikkeling | Inspectie voor de 

Gezondheidszorg 
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• Doel: binnen MDR kader verantwoorde  beleidskeuze voorleggen 
aan de minister. 

 

• Stuurgroep is gevormd (VWS, RIVM, IGZ) en aan het werk. 

 

• Binnen afzienbare termijn zal een eerste gesprek met de 
stakeholders plaatsvinden om procesinformatie te bespreken. 

 

• Onderzoek naar huidige situatie: fabrikanten, zorginstellingen en 
verwerkers zullen worden bevraagd. Resultaat én eerder RIVM 
onderzoek liggen ten grondslag aan mogelijke scenario’s. 

 

• het veld zal goed betrokken worden. We realiseren ons dat er 
tegengestelde belangen zijn.  

 

 

 

 

 

 

Reprocessing 
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• 6 maanden na afroepen van de MDR / IVDR mogen NoBo’s zich 
melden voor een her-aanwijzingsprocedure.  

 

• Als 50 NoBo’s zich gelijktijdig bij de Commissie melden, wie mag 
dan eerst?   

 

• Aanwijzingsprocedure is intensief en tijdrovend. Procedure kan 1 tot 
1,5 jaar duren. 

 

• Joint Assessment Teams  (experts uit verschillende lidstaten) 
moeten beoordelingen uitvoeren.  

 

• Hoeveel experts hebben we in EU verband extra nodig om alle 
NoBo’s tijdig opnieuw aan te wijzen?   
(tijdig is dat NoBo’s nieuwe producten ook nog tijdig kunnen certificeren 
en er geen stagnatie in de markttoelating ontstaat) 

 

 

 

 

 

 

Her-aanwijzing NoBo’s: flessenhalsprobleem 
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• NL heeft Commissie gevraagd met een uitgewerkt plan te komen 
voor de her-aanwijzing van NoBo’s. Dat zal capaciteit vragen van 
de lidstaten. 

 

• IGZ wil in 2017 al extra experts voor her-aanwijzing NoBo’s incl 
aanwijzing BSI aanstellen. Dit om Joint Assessment Teams te 
versterken. NL heeft in de CAMD vergadering oproep gedaan 
hetzelfde te doen. 

 

• capaciteitsvraagstuk NL implementatie en consolidatie MDR / 
IVDR overheid (VWS, RIVM, IGZ en CCMO) is ambtelijk 
geadresseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaciteitsvraagstuk EU / NL 



Implementatie - Perspectief IGZ 

 
Meer toezicht op meer producten 
Toezicht op nieuwe vereisten 
Meer Europees toezicht 
Meer toezicht op notified bodies, Brexit BSI 
Meer toezicht op klinisch onderzoek/ gegevens 
EUDAMED wordt voor iedereen belangrijk 
Lastenverzwaring voor iedereen 

 
    Tijdpad – prioritering 
   Kennisoverdracht – opbouw 
   Financiële en personele implicaties 
   Consultatie- en communicatieproces 
   Verbinding EU implementatie 
   Samenwerking met andere lidstaten 
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VWS 

RIVM 

CCMO 

IGZ 
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• MDR/IVDR implementation taskforce (CAMD Executive Group):  

Samenwerking en afstemming tussen lidstaten  

Samenwerking stakeholders: vragen, risico’s 

 

Producten: 

- Tijdpad op hoofdlijn 

- Lijst met prioriteiten voor de lidstaten 

- EU Stakeholderbijeenkomst 9 maart Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking lidstaten Implementatie 



Y0 Y8 Y6 Y4 Y2 Y1 Y3 Y5 Y7 Y9 

Certificates valid under MDD Can be re-certified under MDD until the night before MDR fully applied (valid for 4 years) 

Devices already 

placed on market 

can be made 

available (1 year) 

Devices placed on EU market must be certified under new 

MDR 

C
A

s
 

Apply for designation 

Begin checking and processing applications for Notified Bodies 

Must begin re-assessing first NBs to be re-designated under MDR (3 years after notification of a Notified Body) 

Need to be able to register Class I devices under the MDR, as Eudamed won’t be ready 

N
B

s
 

Can remain designated 

under MDD 

Notified Bodies need to be re-designated Notified Bodies can request re-designation 

If Eudamed is ready, enter information regarding certificates 

issued, suspended, reinstated, withdrawn or refused 

Estimated time for first 'wave' of NBs to complete re-designation process (if applying on day one) 

E
C

O
N

. 
O

P
S

. 

Manufacturers and Authorised Representatives must recruit a person responsible for 

regulatory compliance (must be in place by the time econ. op. is seeking for conformity under the MDR) 

Before placing on market, manufacturers shall assign a Basic UDI-DI to the device 

and provide it to the UDI database (6 months after OJEU notice published) 

If Eudamed is ready, before placing a device on the market, the 

manufacturer shall enter in Eudamed the information referred 

Implantables and Class III 

devices to be labelled with a UDI 

Class IIa and Class IIb devices 

to be labelled with a UDI 

Class I devices to be 

labelled with a UDI 

C
IO

N
 

Regulations formally adopted, and 

entered into force 20 days later 

Power to adopt delegated acts shall be conferred on the Commission 

Assign an identification 

number to each Notified Body 

Medical Device Coordination Group set up 

Eudamed fully operational 

List of codes and corresponding types of devices drawn up, for the purpose of specifying the scope of the designation of Notified Bodies 

Creation of expert panels for pre-market scrutiny of high-risk novel devices 

By date of application, the Commission shall adopt the necessary Common Specifications 

MDR date of application 



Y8 Y6 Y4 Y2 Y9 Y5 Y3 Y1 Y0 Y10 Y7 

Certificates valid under IVDD 
Can be re-certified under IVDD until 

the night before IVDR fully applied 
(valid for 2 years) 

Devices already 

placed on market 

can be made 

available (1 year) 

Devices placed on EU market must be certified under new IVDR 

C
IO

N
 

Regulations formally adopted, and entered into force 20 days later IVDR date of application 

Power to adopt delegated acts shall be conferred on the Commission 

Medical Device Coordination Group set up 

Commission and MDCG to appoint a joint assessment team who 

will assess conformity assessment activities and types of devices 

The Member States and the Commission shall nominate experts qualified in the assessment of conformity assessment bodies in the field of in vitro diagnostic medical devices 

Eudamed fully operational 

Designation of EU reference laboratories 

C
A

s
 

Apply for designation 

Begin checking and processing applications for Notified Bodies 

Must begin re-assessing first NBs to be re-designated under IVDR (3 years after notification of a Notified Body) 

N
B

s
 

Notified Bodies can request re-designation Notified Bodies need to be re-designated 

If Eudamed is ready, enter information regarding certificates 

issued, suspended, reinstated, withdrawn or refused 

Estimated time for first 'wave' of NBs to complete re-designation process (if applying on day one) 

E
C

O
N

. 
O

P
S

. 

Manufacturers and Authorised Representatives must recruit a person responsible for 

regulatory compliance who possesses the requisite expertise in the field of in vitro 

diagnostic medical devices (be in place by the time econ. op. is seeking for conformity under the IVDR) 

Before placing on market, manufacturers shall assign a Basic UDI-DI to the 

device and provide it to the UDI database (4 months after OJEU notice published) 

Class D devices to be 

labelled with a UDI 

Importers shall verify that the manufacturer or 

AR has put the relevant information on Eudamed 

Class C and B devices 

to be labelled with a UDI 

Class A device 

to be labelled 

with a UDI 
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