
Sinds 25 mei 2017 Medical Device Regulation (Verordening Medische 

hulpmiddelen) van kracht. Grote veranderingen voor de keten van 

Medische Hulpmiddelen de Notified Bodies. 



• Strengere controle van apparaten met een hoger risico

• Meer producten via Notified Bodies

• Strengere eisen aan software

• Strengere eisen aan documentatie

• Identification of ‘person responsible for regulatory compliance’

• Opname Unique Device Identification nr tbv betere traceability en recall

• Geen “grandfathering”

• Strengere criteria en controle van de Notified Bodies

• Verschillende niet medische hulpmiddelen, zoals bepaalde cosmetische 

hulpmiddelen, komen onder de nieuwe verordening vallen

• Meer transparantie door het in gebruik nemen van een EU-brede database 

met alle medische hulpmiddelen, waardoor de herleidbaarheid verbetert

• Verzwaring van de eisen die aan klinische data worden gesteld

• Verzwaring van de post-market toezicht

• Een verbeterde coördinatie tussen EU lidstaten

Belangrijkste veranderingen





• Continuïteit/beschikbaarheid hulpmiddelen

De kosten en inspanningen voor fabrikanten zijn erg hoog. Fabrikanten 

halen nu al producten van de markt (te weinig marge, te laag volume, te 

complex)

• Continuïteit/beschikbaarheid weeshulpmiddelen

• Voortbestaan kleine innovatieve bedrijven

• Onvoldoende capaciteit bij Notified Bodies – NoBo nog niet klaar, minder 

NoBo’s (nu al 30%), meer producten, te weinig gekwalificeerd personeel

Knelpunten/risico’s



Onder de nieuwe Medical Device 

Regulation (MDR) worden aanvullende 

eisen aan PMS gesteld. 

Onder leiding van het Ministerie van VWS 

is een praktisch document samengesteld: 

“Vormgeven PMS onder de MDR”. 

Doel van dit document is inzicht te geven 

in welke informatiebronnen gebruikt 

kunnen worden voor PMS. 

Dit document kan, voor wat betreft het 

verzamelen van data, tevens als basis 

dienen voor afspraken tussen bedrijven en 

zorginstellingen.



De Europese Commissie biedt een reeks 

begeleidingsdocumenten (guidance) om die behulpzaam 

kunnen zijn bij de uitvoering van de Verordening. Deze 

wettelijk niet-bindende richtsnoeren, zijn vastgesteld door 

de coördinatiegroep voor medische hulpmiddelen (MDCG) 

en hebben tot doel een uniforme toepassing van de 

regelgeving te waarborgen.

Deze guidance zijn terug te vinden op:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-

regulations/guidance_en

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations/guidance_en


Dinsdag 26 november 13:30 uur 

FHI themabijeenkomst over de nieuwe 

Medical Device Regulation. 

Deelnemers worden voorafgaand aan de 

workshop in de gelegenheid gesteld om 

vragen in te dienen. 


