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Landelijk Implantatenregister

•Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wkkgz in verband met het 
landelijk implantatenregister dat minister Schippers op 31 mei 
2016 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. 

•De wetswijziging is primair bedoeld als instrument om de 
traceerbaarheid van implantaten te (laten) verbeteren.

•Achterliggende gedachte is dat daarmee voorwaarden worden 
gecreëerd die de patiëntveiligheid vergroten.

•Hiertoe worden een viertal verplichtingen wettelijk verankerd.
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Wettelijke verplichtingen

1. ten eerste wordt de zorgverlener verplicht om van implantatie 
melding te maken in het patiëntendossier op een wijze die 
traceerbaarheid van het implantaat mogelijk maakt; 

2. ten tweede wordt de zorgverlener verplicht om aan de 
betrokken cliënt gegevens over het geïmplanteerde hulpmiddel 
te verstrekken; 

3. ten derde wordt de zorgaanbieder verplicht om gegevens over 
het geïmplanteerde hulpmiddel aan te leveren aan het 
implantatenregister;

4. ten vierde wordt een verplichting voor de Minister van VWS in 
het leven geroepen om een implantatenregister in stand te 
houden.
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Samenwerking

 Zorgverleners en zorgaanbieders intensief betrokken vanaf
start van het project.

 Daarnaast: hele traject in nauwe afstemming met:

 Koepels (oa NVZ);

 Programma’s als registratie aan de bron, VIPP etc.

 VWS ondersteunt het zorgveld in communicatie richting (EPD) -
leveranciers.

 VWS facilitator afspraken koepels en brancheverenigingen over 
eenduidige codering
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Hoe?
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system-to-system

webportal



Het LIR op basis van standaard productinformatie

Leverancier Medische 

Hulpmiddelen

GSDN

Zorgaanbieder
Landelijk Implantaten 

Register
Producten 

database

Producten 

database

1 Legt  met alle collega’s alle actuele productinformatie gestructureerd vast bij:

Leverancier Medische 

Hulpmiddelen

Leverancier/Fabrikant 

Medische Hulpmiddelen

3: Bestelt product X:

patiënt

4: Zorgverlener implanteert 
product X:

Implantate

n databaseEPD

7: Afschrift Implantatie 
product  X:

8 : 
Achterhalen 
productdetail
s

5 : Zorgverlener Scant Barcode en 
Registreert Implantatie product X:

6:  Afschrift Implantatie 
product  X:

2: Levert de verzamelde product informatie on-line real time aan :
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De GS1 Barcode

1.Aanduiding van de Zorgaanbieder ( locatie )
2.Producttype van het implantaat
3.Aanduiding van de Fabrikant van het implantaat
4.Unieke aanduiding van het implantaat ( UDI )
5.Productnaam van het implantaat
6.Lot_nummer (batch) van het implantaat
7.Serienummer van het implantaat
8.Datum implantatie
9.Datum explantatie  van het implantaat
10.Datum overlijden van de cliënt 

Sleutel tot 
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Uitdagingen

 Mapping inclusielijst op GMDN en SNOMED CT codering

 Benodigde Implementatietijd Fabrikanten Hulpmiddelen, 
Zorginstellingen en EPD Leveranciers

 Conversie Fase 1 naar Fase 2 
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Vragen?

?
Dank voor de aandacht
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