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Huisregels

• Microfoon en video uit SVP

• Vragen in de chat, liefst per agendapunt

• Webinar wordt opgenomen



Agenda

• Update MDR

• Vragen

• Overgangsregime

• Custom made devices

• Verplichtingen economic operators (importeurs en distributeurs)

• Handleidingen

• Eudamed

• UDI

• NANDO

• Labeling



Update MDR

• Nederlandse wetgeving is klaar behalve de nieuwe boeterichtlijnen

• Er moet nog een hoop administratief duidelijk worden

• Eudamed gaat niet in zijn geheel klaar zijn voor de MDR DoA op 26 mei

2021

• De MDR wordt niet weer uitgesteld

• Nederlandse NBs mogen ook distance audits doen

(https://medicaldeviceslegal.com/2021/01/24/finally-remote-initial-audits-

or-not/)

• De geharmoniseerde standaarden komen eraan – nog een maandje

• Brexit/Swixit/Turxit – bent u er klaar voor?

https://medicaldeviceslegal.com/2021/01/24/finally-remote-initial-audits-or-not/


Update MDR

• Nieuwe MDCG guidance over 

• Custom made devices (MDCG 2021-3)

• Guidance on harmonised administrative practices and alternative

technical solutions until EUDAMED is fully functional (MDCG 

2021-1)

• Guidance on standardisation for medical devices (2021-5)



Update MDR

• Nog steeds veel vragen rondom

• economic operators

• Wat is een distributeur?

• Wat is een importeur?

• Wat is een SPPP?

• Wat moeten ze allemaal?

• overgangsregime

• Wat moet wanneer?



Update MDR

• Waar haal ik mijn informatie vandaan?

• Houd de updates op de devices website van DG Santé in de 

gaten

• Houd de MDCG guidance in de gaten, want er komt een heel 

stuwmeer aan

• https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/g

uidance_en

• en het Rolling Plan en de Ongoing Guidance 

• Volg de juiste mensen op LinkedIn, zoals Maartje van de Avert 

van VWS en Mario Gabrielli Cossellu van DG Santé

• Woon webinars van notified bodies en consultants bij

• Volg publicaties van notified bodies

• Stakeholder bijeenkomsten van VWS

• Bijeenkomsten van FHI en NEN

https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_en


Overgangsregime

• Onze stelling is: alle klasse I niet steriele medische hulpmiddelen 

moeten vanaf 26 mei a.s. voldoen aan de MDR.

• Nee, alleen degenen die in een hogere risicoklasse vallen onder 

de MDR. De niet steriele hulpmiddelen die wel in een hogere 

risicoklasse vallen, zoals bijvoorbeeld de meest software, mag 

nog door op een geldige voor 26 mei 2021 afgegeven 

conformiteitsverklaring (zie artikel 120 (3) MDR zoals gewijzigd in 

2019)



Overgangsregime



• Wat zijn de voorwaarden om te voldoen aan een ‘’Hulpmiddel naar maat 

gemaakt’’?

• Zie artikel 2 (3) MDR: ‘custom-made device’ means any device 

specifically made in accordance with a written prescription of any

person authorised by national law by virtue of that person's

professional qualifications which gives, under that person's

responsibility, specific design characteristics, and is intended for

the sole use of a particular patient exclusively to meet their

individual conditions and needs.

• Zie MDCG 2021-3 Questions and Answers on Custom-Made 

Devices & considerations on Adaptable medical devices and

Patient-matched medical devices

Custom made devices



Importeurs en distributeurs



https://ec.europa.eu/health/md_newregulations/getting_ready_en



Speciaal voor
economic 
operators



Economic operators

• Wat is de definitie van een Economic operator?

• Zie definities in artikel 2 (35) MDR: “‘economic operator’ means a 

manufacturer, an authorised representative, an importer, a 

distributor or the person referred to in Article 22(1) and 22(3);”

• Een bedrijf in z’n geheel of is dit bv opgedeeld in landen/afdelingen? 

Kunnen hiermee een Economic operator en een Manufacturer eenzelfde 

zijn?

• Is opgedeeld in fysieke personen of rechtspersonen



Economic operators

• Op welke wijze is een tussenpartij verantwoordelijk voor een correcte 

certificering door de fabrikant? 

Bijvoorbeeld. Fabrikant levert via tussenpartij x een product aan dealer 

y, welke aan de eindgebruiker verkoop/verhuurt.

• Als de tussenpartij een status heeft als importeur of distributeur 

heeft hij de bijbehorende verantwoordelijkheden. Zie ook nog de 

Market Surveillance Regulation die 16 juli 2021 in werking treedt.

• In hoeverre moeten we als distributeur de informatie over CE markering 

en EU-conformiteitsverklaring controleren? En hoe kun je deze 

controleren en hoe weet je of dit juist is?

• Verificatie is het criterium - “It is a process that is used to evaluate

whether a product, service, or system complies with regulations, 

specifications, or conditions imposed.”



Economic operators

• Moeten we voor alle medische hulpmiddelen de 

conformiteitsverklaringen als distributeur beschikbaar hebben?

• Nee, verificatie of dit gebeurd is door de fabrikant. Gemachtigde / 

fabrikant moeten conformiteitsverklaringen beschikbaar hebben

voor autoriteiten.



Economic operators

• Hoe controleer je als distributeur of een importeur van wie het product 

wordt gekocht aan de eisen voldoen? Wat als de fabrikant niet 

meewerkt? Wat te doen in geval een fabrikant of leverancier niet voldoet 

aan de MDR, of zij leveren ons onvoldoende of geen informatie aan uit 

hun artikelbestand?

• Door middel van verificatie op basis van een procedure.

• Dan kun je geen compliance vaststellen en moet je het product 

niet meer doorleveren.

• Indien leveranciers geen of geen volledige artikeldata verstrekken (die 

nodig is om de MDR functie die Onemed heeft naar behoren uit te 

voeren), mogen wij producten dan vervangen door een in functie 

gelijkwaardig product van andere leveranciers?

• Onemed?

• Hangt af van je distributieovereenkomst. Maar in ieder geval mag 

je het niet meer doorleveren.



Economic operators

• Is een leverancier verplicht om de gevraagde artikeldata aan te leveren 

aan Onemed, ondanks dat er geen inkooprelatie is met betreffende 

leverancier.

• Onemed?

• Verplichtingen mbt Eudamed gelden onafhankelijk van relatie met 

leverancier.

• Distributeurs mogen via steekproeven toetsen of producten aan deze 

eisen voldoen, dit geldt voor de producten die fysiek het magazijn 

binnenkomen?

• Nee, dit geldt voor alle hulpmiddelen die de distributeur 

beschikbaar maakt.



Economic operators

• Vanuit fabrikanten krijgen we verzoeken 

om contracten te ondertekenen en 

daarmee zeg je als distributeur o.a. aan 

de MDR te houden.

• Ja dus?

• Fabrikanten proberen normaal 

gezien de samenwerking 

aspecten van MDR supply chain 

te regelen

• Goed opletten dat je geen dingen 

belooft die je op grond van de 

wet moet want dan kun je ook 

aangesproken worden voor niet 

nakoming van het contract door 

de fabrikant

Je moet mijn

nieuwe MDR 

contract tekenen
Ja dus?



Economic operators

Als leverancier van hulpmiddelen aan particuliere klanten, moeten wij 

regelmatig in kleinere hoeveelheden leveren, aangezien de voorschrijving 

dit aangeeft (en gerelateerd aan de verplichtingen vanuit de contracten met 

de zorgverzekeraars). Wij vragen de leveranciers om de hulpmiddelen 

zoveel mogelijk aan te bieden in stuksverpakkingen. Echter, dit is niet altijd 

mogelijk en vragen wij daarom om toestemming van de leverancier om de 

hulpmiddelen per stuk uit te kunnen leveren. Verder bevat een 

omverpakking niet het aantal IFU’s behorend bij het aantal losse producten 

in de omverpakking. Hulpmiddelen die uit een omverpakking worden 

gehaald bevatten wellicht geen etikettering met daarop de gegevens van 

de fabrikant. 

• [zie volgende slide voor antwoorden]



Economic operators

Concrete vragen hierover stuksverpakkingen:

a. Moeten wij de IFU’s zelf dupliceren en bijvoegen bij de order van de

particuliere klant?

• Niet noodzakelijk, je kunt afspraken met een instelling maken (Annex I, 

23.1 (e) MDR (“Where multiple devices are supplied to a single user 

and/or location, a single copy of the instructions for use may be provided

if so agreed by the purchaser who in any case may request further

copies to be provided free of charge.”

b. In hoeverre is dit nodig voor hulpmiddelen die aan particuliere klanten

wordt geleverd?

• Daar moet altijd een IFU bij tenzij IFU niet nodig is omdat gebruik 

obvious (moet fabrikant bepalen)



Economic operators

c. Moet een leverancier toestemming geven voor het open maken van een

omverpakking en het uitleveren van stuks artikelen?

• Nee, maar het kan wel zijn dat de activiteit onder artikel 16 (2) – (4) 

MDR valt en dan heeft de fabrikant wel een rol (net als notified body en 

autoriteit).



Economic operators

d. Moeten alle individuele artikelen die in een zogenaamd “startpakket”

worden aangeboden, voldoen aan de MDR.

• Absoluut

e. Is het samenstellen van een “startpakket” een ompakactiviteit en moet

deze daarom voldoen aan de ompakvoorwaarden zoals beschreven in de

MDR?

• Dat hangt ervan af – artikel 16 (2) (b) MDR vereist dat "the repackaging

is necessary in order to market the device in the relevant Member 

State”. Kan bijvoorbeeld als het hulpmiddel alleen vergoed wordt in 

stuks verpakking. Niet direct evident bij startpakket.



Economic operators
• Economic operators hebben een incidenten meldingsplicht richting 

fabrikanten. Economic operators moeten een klachtenregistratie voeren. 

Zodra er een incident bij de fabrikant gemeld is en hij gaat ermee aan de 

slag, is de zaak voor de importeur/distributeur (behoudens benodigde 

communicatie van resultaten naar een klant) voldoende afgehandeld?

• Nee, hangt ervan af. Als er staat dat de distributeur ook bij de 

autoriteiten moet melden, moet de distributeur dus ook bij de 

autoriteiten melden, bijv:

• Serious risk of falsified device (artikel 14 (2) laatste 

alinea en 14 (4))

• Autoriteit mag altijd gegevens vragen van distributeur 

(artikel 14 (6) MDR en artikel 5:20 Awb) – distributeur is 

alleen klaar als fabrikant of gemachtigde de informatie 

geeft

• Distributeurs moeten meewerken met autoriteiten en 

samples / toegang regelen (artikel 14 (6) MDR en artikel 

5:20 Awb)



Nando

• Wat zijn de functionaliteiten van NANDO?

• Zie 5.3.3 Blue Guide

• “For information purposes, the Commission

makes the lists of notified bodies (and other

categories of conformity assessment bodies

such as User Inspectorates and Recognised

Third Party Organisations) publicly available on 

the NANDO website on its Europa server. The 

lists are updated as and when the notifications

are published, and the website is refreshed daily

to keep it up-to-date.”

• Heeft u NANDO al wel eens geprobeerd?



Eudamed status

• Eudamed status

• Zie DG Santé Eudamed website: 

https://ec.europa.eu/health/md_eudamed/overview_en

• Kijk ook onder de actor registration tab op die website, dat bevat 

de FAQ en guidance over specifiek actor registration

https://ec.europa.eu/health/md_eudamed/overview_en




Eudamed

Wat is de status van de Eudamed Database? Wanneer is de Eudamed in 

gebruik? 

• Zie Commissie site over Eudamed – sinds december vorig jar

Dienen importeurs en fabrikanten hier per 26 mei in geregistreerd te zijn? 

Welke data kun je als distributeur uit deze database halen?

• Ja, per 26 mei 2021 moet dat. Als distributeur kun je de openbare data 

uit Eudamed halen.

Zal de EUDAMED openbaar zijn? Zo ja, welke partijen kunnen hier 

allemaal bij?

• Gedeeltelijk openbaar, voor iedereen.



Eudamed

• Hoe werkt de procedure om zaken in te dienen, is dit bv via een digitaal 

portaal waarin je ook statussen van ingediende registraties ziet staan?

• Dat werkt dus via Eudamed. Je maakt een actor aan, die krijgt 

een SRN toegewezen en dan kun je aan de slag.

• Bestaat er een deadline wanneer een systeem geregistreerd moet staan 

in de EUDAMED?

• Yes, samen met de devices op ‘Eudamed is Ready’ notice plus 24 

maanden



Eudamed

• Ben je als manufacturer verplicht om alle systemen (excl custom-made) 

te registreren in EUDAMED? 

• Nee, want een systeem heeft geen manufacturer, alleen een 

SPPP (tenzij het systeem zelf een device is). De SPPP registeert

het systeem en de manufacturers de devices in het systeem.

• Producten zijn gepubliceerd in de GS1 datasource healthcare (GDSN). 

Hoe krijgen we nu de producten gepubliceerd naar Eudamed? Is 

publicatie naar Eudamed al mogelijk of pas na 26 mei?

• Door middel van toekenning van een UDI op basis van de GTIN in 

de GDSN.

• Op dit moment kunnen alleen nog actoren in Eudamed worden 

gezet.



Eudamed

• Op dit moment zijn niet alle fabrikanten al aangemeld in Eudamed. 

Importeurs hebben de verplichting om koppelingen te vermelden met 

fabrikanten voor de producten die zij importeren. Wat moet een 

importeur doen om in het geval een fabrikant niet is aangemeld, de 

koppeling te maken?

• Article 13 (4) : Importers shall verify that the device is registered in 

the electronic system in accordance with Article 29. Aks niet 

aangemeld dan niet compliant, en niet op de markt brengen 

(artikel 13 (2) MDR).



UDI

• Vanaf wanneer is het verplicht de UDI code te vermelden op producten 

in klasse I?



UDI

• Een product krijgt een UDI-DI + PI . Bij transport komt er een doos 

omheen. Deze doos + product heeft ook een eigen unieke identificatie. 

Moet de sticker op de doos ook aangeven zijn welk product er in de 

doos zit inclusief de PI’s van het product of is alleen de vermelding van 

het soort product (productnaam en artikelnummer) genoeg.

• Artikel 27 (4) MDR: UDI carriers shall be placed on the label of the

device and on all higher levels of packaging. Higher levels of 

packaging shall not be understood to include shipping containers.

• Annex VI, part C, 3.1 : A UDI shall be assigned to the device itself or 

its packaging. Higher levels of packaging shall have their own UDI.

• Niet nodig om alle PI’s apart te vermelden op een 

verzamelverpakking want dat wordt duidelijk uit Eudamed



Labeling

Niet alle hulpmiddelen zijn voorzien van een losse bijsluiter in het product 

met daarin gebruikersinstructies. Er zijn gevallen bekend waarbij de 

instructie voor het gebruik van het product aan de buitenzijde van de 

verpakking staat afgedrukt/afgebeeld. Het gaat hier vaak om de 

beschrijving hoe het product te openen, te behandelen (wasvoorschrift 

bijv.) etc. Volstaat het (internationale) symbool voor een 

gebruikersinstructie als deze is afgebeeld op het product en de distributeur 

dus de controle hierop kan uitvoeren? (ter voorkoming dat er verwarring 

ontstaat tussen de fabrikant en de distributeur).

• Er is het label en er is de IFU (artikel 2 (13) MDR: ‘label’ means the

written, printed or graphic information appearing either on the device 

itself, or on the packaging of each unit or on the packaging of multiple 

devices;)

• Annex I, 23.1 (d) “Instructions for use shall be provided together with

devices.”



eIFU

• Is een verwijzing naar een online IFU op de verpakking (bijv. QR-code) 

toegestaan volgens de MDR, zonder dat er een papieren versie wordt 

bijgevoegd bij het product?

• Hangt af van het device (zie Verordening 207/2012; die regels 

gelden ook verder)

• Annex I, 23.1 (f) “Instructions for use may be provided to the

user in non-paper format (e.g. electronic) to the extent, and

only under the conditions, set out in Regulation (EU) No 

207/2012 or in any subsequent implementing rules adopted

pursuant to this Regulation.”

• Er komt een implementing act aan die Verordening 207/2012 gaat 

vervangen



If we have time left



Thanks for your attention!
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