
FHI UDI WORKSHOP

FHI UDI workshop
12 maart 2018

Erik Vollebregt
www.axonadvocaten.nl



Agenda

Codering, registratie en identificatie

• Nieuwe verplichtingen in de MDR

Vragen

• Scope MDR

• UDI voor welke devices?

• UDI voor behandelpaketten?

• UDI in de Benelux

• Verantwoordelijkheden distributeurs

• EU vs US UDI



Codering, registratie, identificatie



Nieuw regime

• Chapter III MDR – new obligations and responsibiliies

• Registation of devices – UDI / Eudamed

• Identification in supply chain - traceability

• Registration of economic operators 

• Summary of Safety and Performance

• Eudamed



Division of responsibilities



Supply chain obligations

• Each link in the supply chain gets the responsibility to check compliance 

of the previous one

• Review autonomous general obligations of importers and distributors 

(articles 13-14 MDR / IVDR), e.g. 

• verify compliance of the device, 

• inform competent authority of non-compliance of the device

• implement corrective action

• amend contracts accordingly



Obligations economic operators



Supply chain controls: chapter II

Manufacturer Importer Distributor

End

User
Post market surveillance and vigilance

Regulatory compliance of device

Verify compliance Verify compliance

Supplier

Unannounced NB 

inspections

Overlap Overlap

Authorised

Representative



• Name on device

• CE +DOC

• GSPR

• UDI

• PRRC

• Name on device

• Check Eudamed

• Register of 

complaints

• Check DoC + cert

• Assist with corr. 

action.

• Safeguard storage 

conditions

• Assist authorities

• Not make available if 

conformity 

compromised

• Forward complaints

• Safeguard storage 

conditions

• Assist with corr. 

action.

• Assist authorities

• Not make available 

if conformity 

compromised

Authorised 

Representative

Verify compliance:

• CE +DoC

• AR assigned

• Labeling

• UDI

Verify compliance:

• CE +DoC

• IFU present

• Importer details 

added

• UDI

Manufacturer Importer Distributor



Major overlaps in EO obligations for 
example in PMS and vigilance

• Account for overlaps in your supply, distribution, agency, etc. agreements

Post-Market Surveillance (PMS) & Vigilance EU MFR Non-EU 

MFR

AR Importer Distributor

Complaint communication within supply chain

Keep register of complaints, non-conforming

devices complaints, recalls, withdrawals

Inform manufacturer, AR, importer about device

non-conformity

Vigilance System

Vigilance Reporting2

Provide documentation demonstrating device

compliance to Competent Authority (CA)

Provide product samples free of charge to CA

Provide information on serious risks of device

to authorities

Provide Notified Body with information on

serious risk devices

Implement FSCAs

Cooperation with authorities on FSCAs



Overlaps in comformity
obligations

Device conformity MFR Non-EU 

MFR

AR Importer Distributor

QMS pursuant to MDR / IVDR (Article 10 (9))

Person responsible for regulatory compliance

QMS according to Article 16 (3) 2nd

subparagraph as applicable

Ensure proper device storage and transport

Conformity assessment including CE-certificate

Verification of appropriate conformity

assessment procedure

Verify CE-marking

Keep copy of CE-certificate

UDI assignment

Verify UDI assignment

Draw up Technical Documentation and keep it

available 10/15 years

Verification of Technical Documentation

availability

Keep copy of Technical Documentation

Draw up of Declaration of Conformity and keep it

available 10/15 years

Verification of availability of Declaration of

Conformity

Keep Declaration of Conformity available

• More sets of overlaps like this, e.g. in labeling, UDI 

and (product) liability 



SS&P

• Class III and implantable device only

• Public in Eudamed and understandable to the intended end user

• Draft in conformity assessment application

• Must include at least:



UDI

• UDI (article 27) – linked to registration of EOs and devices (article 29 and 

31)

• QMS dependency – UDI is QMS controlled activity

• UDI is used for vigilance (reporting and FSCAs)

• Annex VI

• Part A – information for registration of the device and EO

• Part B – Core data elements

• Part C – description of the system



Eudamed



MDR and Eudamed

• Eudamed will contain integrated electronic systems on

• European UDI

• Registration of devices and economic operators

• Scrutiny applications (possibly other conformity assessments)

• Certificates issued by notified bodies

• Clinical investigations

• Vigilance

• Market surveillance activities

• Registration of subsidiaries and subcontractors of notified bodies

• A large part of the information in Eudamed will become publicly available 

in accordance with the provisions regarding each part of the electronic 

system

• Plan for interaction strategy with Eudamed and national authorities (latter 

for obtaining manufacturer and economic operator SRNs)



March 16, 2018

Eudamed: current roadmap
Date Event

15 March 2018 MDCG accepts the functional specifications of the first set of modules (actors, 

UDI/Devices, Notified Body/Certificates)

May 2018 The first functional testing starts – actors module is first (because best defined in 

MDR), devices module next shortly after

25 May 2018 MDCG accepts all functional specifications (as per article 34 (1) MDR)

Autumn 2018 Eudamed WG comes with detailed functional specs for Eudamed so companies can 

develop interfaces 

Q1 2019 Further functional testing

May 2019 Public site

September 

2019

Eudamed is ready for the formal audit (article 34 (2) MDR)

March 2020 Eudamed goes live and notice in OJ (article 34 (1) MDR)



March 16, 2018

• SRNs - have to be issued on member state level and this will be an effort

• unknown when what member state starts and what the process looks like

• Thus: SRN is critical gating issue for crucial MDR items for company to in 

obtain MDR certificate:

• necessary to communicate with Eudamed (article 29), 

• necessary to apply to notified body for MDR conformity assessment 

(article 29) 

• SNR must be used in UDI

Eudamed: bottlenecks



March 16, 2018

• Some parts of MDR work without SRN - “SRN, if already issued” e.g. 

• SS&P (article 32), 

• Vigilance (article 89 (8) re vigilance ), 

• DOC (Annex IV), 

• certificates (Annex XII chapter 2)

• In those cases prepare to add SRN later

• But in other cases its use is mandatory 

Eudamed bottlenecks



March 16, 2018

• Basically no room to pivot after end May 2018 if turns out that the Eudamed

specs do not suffice (e.g. unlikely combinations have been overlooked)

• There is no timing yet for the “internationally recognised medical devices

nomenclature” required for use with Eduamed (article 26)

• ome countries require UDI in advance of Eudamed

• Netherlands for example – GS1 imposed on hospitals as of July 2018

• This means local transitioning issues between local UDI and Eudamed

Eudamed: bottlenecks



• CAMD will roll out its Roadmap:

What’s next in Eudamed and 
UDI? (1)



What’s next in Eudamed and 
UDI? (2)



Vragen



Scope van de MDR

Wij zijn zeer benieuwd of er genoeg duidelijk gegeven kan worden/ hoe er 

duidelijk wordt welke medische hulpmiddelen onder deze nieuwe 

wetgeving gaat vallen.

Zie artikel 1 MDR:

• Devices (medical devices + accessories – zie artikel 2)

• Non-medical devices

• Onderdelen die performance veranderen (artikel 23)

Artikel 1 lid 6 – maar niet

• IVDs, geneesmiddelen, ATMPs, blood, weefsel, cosmetic, levend 

weefsel of organismen en voedsel

Artikel 1 lid 7 – 10

• Combinatieproducten



Online tool voor MDR definities?

De definitie van Medische hulpmiddelen is volgens de wet een zeer ruim

begrip. Deze wetstekst lezende dwaal je snel af van de toepasbaarheid

naar het assortiment wat wij verkopen. Is er wellicht een (online) tool 

beschikbaar waarbij je een item makkelijker kunt herleiden naar wel of niet

medische hulpmiddel?

• Nee – wellicht dat de Eudamed MDN (artikel 26) kan helpen

• Wel online documentatie van de Commission – Borderline and 

Classification Manual



Welke devices UDI?

Welke zaken moeten worden geregistreerd: eindproducten? detachable

parts? spare parts?  

• Eindproducten die een device zijn en niet custom-made (artikel 29 (1))

• Spare parts als ze een device zijn (artikel 23 – performance 

veranderende parts)

• Detachable parts als ze een apart device zijn



UDI voor niet medische 
hulpmiddelen?
Wij produceren scopendroogkasten. Deze zijn geen Medisch Hulpmiddel. 

De adapters om de scopen aan te sluiten in de droogkast zijn o.i. ook geen 

Medisch Hulpmiddel. Wij hebben wel regelmatig vragen gehad over deze 

codering dus wij vragen ons af of dit van toepassing is. Daar zouden wij 

o.a. antwoord op willen krijgen. 

• Als het geen devices zijn is er op grond van de MDR geen UDI 

verplichting

• MAAR - toevoeging aan artikel 2 maakt dit mogelijk wel een hulpmiddel:

“The following products shall also be deemed to be medical

devices:

- products specifically intended for the cleaning, disinfection or 

sterilisation of devices as referred to in Article 1(4) and of those

referred to in the first paragraph of this point.”



UDI voor behandelpakketten (1)

Moeten behandelpakketten die zijn samengesteld uit onderdelen die elk 

afzonderlijk CE gemarkeerd zijn, ook voorzien worden van een "UDI"?

• Artikel 29 (2) behandelpakket moet eigen UDI



UDI voor behandelpakketten (2)

En moet op het label van die behandelpakketten (die zijn samengesteld uit

onderdelen die elk afzonderlijk CE gemarkeerd zijn), ook alle informatie

van die onderdelen vermeld worden?

• Artikel 22 (5) – op het behandelpakket moeten:

• Details van samenvoeger

• Gebruiksaanwijzing van het pakket



UDI voor behandelpakketten (3)

Wij brengen jaarlijks ongeveer 80.000 van die behandelpakketten op de 

markt. Moeten die allemaal een "UDI" krijgen? Dus moeten er jaarlijks

80.000 unieke nummers op de labels gedrukt worden die ook allemaal in 

een administratie opgenomen moeten worden? 

• Ja, en in de UDI database

• Geen nummers maar UDI-DI

• En op de individuele devices in het packet

• Behalve voor SUDs die niet buiten pakket gebruikt worden



UDI in de Benelux

Getinge is geinteresseerd in de identificatie medische hulpmiddelen voor 

zowel Nederland, Belgie en Luxemburg. 

• Tot MDR DoA mag iedereen doen wat ie wil zolang het niet ingaat tegen 

de MDR en vrij verkeer

• Dus NL UDI bijvoorbeeld voor ziekenhuizen

• Daarna geldt overal MDR



Verantwoordelijkheden 
distributeurs
Wat moet je als distributeur van medische hulpmiddel regelen? Welke 

verantwoordelijkheid ligt bij de leverancier en Welke bij de distributeur?

Zie volgende slide voor fabrikant 

verantwoordelijkheden



Manufacturer 
obligations



EU en US UDI (1)

We hebben enkele producten geregistreerd volgens de richtlijnen van 

HIBCC en volgen GS1 op initiatief van klanten. Zijn er verschillen tussen 

de FDA richtlijnen en die voor Europa? In de aanmelding van de 

bijeenkomst staat met name informatie over implanteerbare producten en 

medicijnen. Heeft het zin om de bijeenkomst bij te wonen als onze 

producten vallen onder klasse I, IIa en b? De implementatie zal dan later 

plaatsvinden dan de door u genoemde deadline. 

• Er zijn verschillen

• UDI is van toepassing op alle risicoklassen, maar op de hoog-risico 

devices als eerste



EU en US UDI (2)

Verschillen en overeenkomsten tussen EU en FDA UDI? Welke keuzes zijn 

van belang om met 1 systeem in beide Regulatory gebieden compatibel te 

zijn? Verschillen tussen bijvoorbeeld EAN 12 en 13. Als de klant voor CM 

activiteiten een andere codering verlangt dan intern wordt gebruikt hoe kan 

dit zodanig worden opgelost dat er geen problemen later in de logistieke 

keten op gaan treden? Is het verplicht om combinatie codes te gebruiken 

met bijvoorbeeld AI (01), (10) en (17) of kan dit ook met losse barcodes? 

Welke combinaties van 1D en 2D codes mogen worden gebruikt? (voor 

zowel EU als FDA).

• De hele keten moet met dezelfde UDI standaard voor de EU markt 

werken



EU en US UDI (3)

Wij hebben een product dat in Amerika wordt verkocht. Dit op verzoek van 

een locale partner, we hebben op hun verzoek een aantal aanpassingen 

gedaan aan het product. En zij hebben aagegeven wat zij op het label 

willen hebben.  Alle handeling worden echter door ons/ onze producent 

gedaan. Wij hebben de Amerikaanse opdrachtgever als labeler 

gedefinieerd en zijn hebben in Amerika de UDI geregeld en wij volgen de 

instructies. Is dit straks in Europa hetzelfde? en wat zijn de gevolgen voor 

de aanmelding/registraties van ons/ onze opdrachtgever en wie draagt dan 

de eindverantwoordelijkheid voor het opvolgen van het UDI protocol?  Bij 

OBL constructies zijn daar twijfels over. Daarom zou ik graag meer 

helderheid hebben op dit grijze gebied. 

• Dit is niet hetzelfde in Europa
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