


Medical Device Regulation

• 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



• Toepassing Verordening uitgesteld naar 26 mei 2021
• De EC werken aan de Europese database Eudamed. Lidstaten en EC overeengekomen dat de 

verschillende modules van Eudamed stapsgewijs beschikbaar komen, zodat afzonderlijke
modules in gebruik kunnen worden genomen zodra ze klaar zijn. 

• De eerste module, de actor registratie module, zal uiterlijk 1 december 2020 in gebruik. 
In deze module worden marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs
en gemachtigden) geregistreerd. Lidstaten zullen deze module op vrijwillige basis in 
gebruik nemen en marktdeelnemers nadrukkelijk oproepen om zich te registreren. 

• In Q4 2020 mogelijk om SRN’s aan te vragen via CIBG
• Position paper over het gebruik van de actoren module door lidstaten is in aantocht
• Na actoren module volgt devices en certificatenmodule. 
• Filmpje governance Eudamed:

https://www.youtube.com/watch?v=qlArqmx-s2g&feature=youtu.be
• Verwachting EC: Eudamed volledig live mei 2022
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Notified Bodies designated under the
EU MDR (2017/745)

3EC International (Slovakia) 
BSI (Netherlands
BSI (UK)
CE Certiso (Hungary)
DARE!!! Services (Netherlands)
DEKRA Certification (Germany)
DEKRA Certification (Netherlands)
DNV GL Presafe (Norway) 
DQS Medizinprodukte
GMED (France) 
IMQ (Italy
Intertek IMNB (Sweden) 
MDC Medical Device Certification (Germany)
MEDCERT (Germany) 
NSAI (Ireland) 
TÜV Rheinland LGA (Germany) 
TÜV SÜD (Germany)



• Wetsvoorstel meldplicht voor incidenten met medische hulpmiddelen door 
zorgverleners.  Vanwege uitstel MDR wordt de nieuwe wet medische hulpmiddelen 
ook uitgesteld. Meldplicht voor zorgverleners ook vertraagd.

• Werkgroep software document in de maak

• Willen meer duidelijkheid over kader van handhaving IGJ, hoe om te gaan, onsite
/online audits/assesments van NB’s in het kader van certificering, Annex XVI etc.
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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/health/md_sector/new_regulations/guidance_en
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Eind november 2020 
FHI online themabijeenkomst over de nieuwe Medical Device 

Regulation. 

Deelnemers worden voorafgaand aan de workshop in de 
gelegenheid gesteld om vragen in te dienen. 


