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Huisregels

• Microfoon en video uit SVP

• Vragen in de chat, liefst per agendapunt

• Webinar wordt opgenomen
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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, nu NBs ook distance audits lijken te

mogen doen (https://medicaldeviceslegal.com/2021/01/24/finally-

remote-initial-audits-or-not/)

• De geharmoniseerde standaarden komen eraan

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

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


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


Update MDR vragen

• Hebben jullie gemerkt dat MDR bijzonder moeilijk is voor bepaalde 

soorten apparaten?

• Software, rule 21 devices (ingestibles, dispersables, absorbables), 

combinatieproducten (rule 14)

• Apparaten waarvoor een dunne onderbouwing was met klinische 

data en waarvoor niet onder de MDD goede PMCF data 

verzameld is

• De nieuwe devices in scope van de MDR: schoonmaken, 

desinfecteren en steriliseren (artikel 2 (1) MDR en rule 16)

• De devices die door de clinical evaluation assessment procedure 

op EU niveau moeten



QMS

• Voor welke activiteiten binnen de MDR regelgeving is ISO 13485 

wenselijk, dan wel noodzakelijk?

• Voor geen enkele noodzakelijk, artikel 10 (9) MDR is de norm

• Echter: ISO 13485:2016 wordt naar verwachting 

geharmoniseerde norm onder MDR, er daarmee ben je al goed 

onderweg

• Check dan nog TR 17223 voor de gaps tussen MDR en ISO 

13485



QMS – TR 17223 gaps



Overgangsregime

• Aan welke MDR eisen moet een MDD artikel dat voor 26 mei 2021 in de 

handel is gebracht voldoen na 26 mei 2021? Wat betekent dit als je de 

distributeursrol […]

• Het device zelf dat in de supply chain zit moet voor 27 mei 2025 

aan een eindgebruiker verkocht zijn, en verder moet er voldaan 

worden aan de artikel 14 vereisten door de distributeur

• Als een artikel per 26 mei 2021 nog de oude conformiteitsverklaring van 

de MDD heeft moet dit artikel dan na 26 mei 2021 al wel voldoen aan de 

MDR eisen? Zo ja, aan welke? Alle risicoklassen?

• Het artikel zelf blijft onderhevig aan de inhoudelijke MDD 

vereisten (ERs), maar stukken van de MDR gelden al wel en de 

MDD conformiteitsverklaring vervalt als er een signicante

verandering is aan design of intended purpose (artikel 120 (3) 

MDR). Geldt voor alle risicoklassen.



Overgangsregime



Systemen en PPs

• Indien meerdere business units binnen onze organisatie de rol hebben 

van SPPP, vereist de MDR wetgeving dan dat je voor iedere 

afzonderlijke bedrijfsonderdelen een SRN aanvraagt of volstaat het 

aanvragen van 1 SRN voor de gehele organisatie?

• De juridische entiteit die verantwoorlijk is voor de SPPP activiteit 

moet een Basic UDI-DI toekennen en heeft een SRN nodig om te 

kunnen registeren in Eudamed



Systemen en PPs

Indien 2 of meerdere hulpmiddelen met een eigen CE samengevoegd 

worden tot een nieuw pakket met een zelfde specifiek medisch doel en in 

de handel gebracht wordt is er sprake van de rol van SPPP. Indien dit 

pakket rechtstreeks aan een eindgebruiker geleverd wordt, breng je het 

pakket dan ook in de handel? Met andere woorden: Heb je dan ook de rol 

van SPPP?

• Niet noodzakelijk: meta-doel is vereist dat binnen de intended

purposes van de samengevoegde devices valt

• Convenience pack is geen systeem of PP

• Rechtstreeks aan eindgebruiker leveren is ook op de markt 

brengen



Custom made

• De definitie voor custom-made is aangepast. Er zijn guidance

documenten beschikbaar die een 3-deling voorstellen (custom-made, 

patient-matched en adaptable devices). Wat betekent deze 3-deling in 

de praktijk? Moeten adaptable en patient-matched dan ineens wel CE 

certificering krijgen? 

• Dat klopt, adaptable en patient matched zijn gewone devices, dus 

alle uitsluitingen in de MDR voor custom made devices gelden 

niet

• Moet clinical evaluation binnen de EU worden uitgevoerd?

• Nee, maar de klinische data moet wel relevant zijn voor de 

eindgebruiker en patiënt in de EU



Custom made

• In hoeverre is dit guidance en in hoeverre is dit ""wet""?”

• Dit is IMDRF guidance (Personalized Medical Devices -

Regulatory Pathways) – niet bindend, wel gezag want 

onderschreven door EU als IMDRF lid

• MDCG guidance in voorbereiding, verwacht dit jaar (zal veel op 

IMDRF guidance lijken):



Importeurs en distributeurs



Verplichtingen voor importeurs
• Zijn er checklists van FHI?

• FHI heeft de MDR flowchart van MedTech Europe, daar staat al 

heel veel in

• Zie Commissie Fact Sheets (volgende slide)

• Zijn er tools voor bouwen van documenten voor registratie onder MDR?

• Absoluut, er zijn veel consultants die zulke tools verkopen

• Maar als importeur moet je vooral je Eudamed interactie goed

voor elkaar hebben en duidelijke afspraken hebben met de 

fabrikant van de devices

• Als je het zelf niet kunt, regel goede hulp

• Ik ben al AR, wat moet ik nog regelen om importeur te zijn?

• Niets, want je bent het automatisch op grond van artikel 13 MDR

• Maar je moet wel alle importeur activiteiten (incl Eudamed) en

verantwoordelijkheden goed regelen met fabrikant en distributeurs



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



Verplichtingen van distributeurs

• Welke vragen van afnemers moet je beantwoorden?

• Geen enkele op grond van de MDR – geen verplichting behalve

bij aanbesteding of contractuele verplichting

• Wel van andere economic operators en autoriteiten, zie artikelen

13, 14 en 25 MDR

• Welke informatie heeft een andere distributeur nodig om te kunnen

voldoen aan de MDR?

• Moet artikel 14 (2) elementen verifieren (DoC, CE marked, IFU, 

importer marking on label, IFU en andere MFR documentatie, UDI 

assigned?)

• Verder mag een distributeur naar informatie vragen in geval van 

twijfel maar de importeur en fabrikant hoeven dit alleen te geven

in geval van recall of terughaalactie, of wanneer de autoriteiten

erom vragen



Verplichtingen van distributeurs

• Zijn er bij ompakken van grootverpakking naar stuks verpakkingen extra 

eisen waar je aan moet voldoen behalve de distributeurseisen? Zo ja, 

welke zijn dit?

• Ja, mogelijk aan artikel 16 (2) (b) MDR afhankelijk van de 

grootverpakking

• In de MDR regelgeving (Verordeningen, lid 37) staat dat bij 

parallelimport per land specifieke eisen gesteld kunnen worden. Zijn 

deze er voor Nederland en zo ja, welke?

• Dit (recital 37) verwijst naar de Lohmann & Rauscher en 

Servoprax rechtspraak van het HvJEU, geregeld in de MDR in 

artikel 16 (2) – (4).



Verplichtingen van distributeurs

• Wanneer een distributeur ompakt volgens artikel 16 uit de MDR moet 

deze, naast een rits andere verplichtingen, een certificaat van het QMS 

overhandigen uitgegeven door een Notified Body. In dat zelfde artikel 

staat dat de distributeur 28 dagen voor het op de markt zetten van het 

omgepakte artikel, een melding moet doen bij o.a. de autoriteiten, in NL 

IGJ. Is hier een speciaal meldpunt en proces voor? Of moet dat gewoon 

met een mail aan meldpunt@igj.nl? 

• Hier is nog geen speciaal meldpunt voor, houd de IGJ website in 

de gaten. Tot die tijd werken met wat er is.

• Let op: MDCG guidance in de pijplijn: 



Verplichtingen van distributeurs

• Tot op heden hebben Nobo’s nooit certificaten uitgegeven aan 

distributeurs. Nobo’s vormen al een bottleneck in het proces van 

overgang tot MDR, dit wordt hiermee niet minder. Volstaat een ISO-

13485 certificaat met in de scope “ompakken” uitgegeven door een 

geaccrediteerde certificerende instelling niet?”

• Waarschijnlijk niet

• MDR vereist dat het certificaat wordt uitgegeven door een 

‘notified body designated for the type of devices’ (artikel 16 

(4) MDR)

• Certificaat moet afgegeven worden tegen artikel 16 MDR en 

niet tegen ISO 13485 (zie MDCG 2019-6, V.I)

• MDCG guidance onderweg:



Speciaal voor
economic 
operators



Exits

• Brexit – happened 

31/12/20

• Swixit – likely 

26/05/21

• Turkxit – maybe 

26/05/21

23



Handleidingen

• Indien een leverancier van 26 mei geen Nederlandse handleiding 

meelevert, mag het product dan op de markt gebracht worden?

• Regeling Medische Hulpmiddelen artikel 1 (1) en (2): Nederlands, 

tenzij voor gebruik door zorgverlener die Engels adequaat 

beheerst (net als nu dus)

• Moet een product altijd een handleiding fysiek meegeleverd krijgen of 

mag deze ook op de verpakking afgebeeld worden?

• Artikel 10 (11) en Annex I, 23.1 1e alinea MDR : informatie die met 

het device mee verstrekt moet worden mag op het device zelf, op 

de verpakking of in de IFU – en dan daarnaast ook nog op de 

website



Handleidingen

• Geldt de EU taleneis ook voor tekst op de verpakking?

• Artikel 10 (11) MDR – voor zover label informatie op de 

verpakking staat geldt de taaleis ook daarvoor

• Moeten handleidingen standaard in alle EU talen beschikbaar zijn, of 

alleen in de desbetreffende EU landen

• Alleen in de talen van de desbetreffende Unie landen (Unie is niet 

EU, let op) waarin de fabrikant voorziet op de markt te brengen

• Andere landen mag distributeur zelf vertalen volgens de artikel 16 

(2) – (4) MDR procedure



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


UDI

• Moet een UDI verplicht op het artikel zelf vermeld staan indien dit past?

• Algemene regel: Annex VI, part C, 4.1: UDI carrier op device of

verpakking en op hogere verpakkingsniveaus

• Maar dan: hele hoop uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld

• Herbruikbare devices: Annex VI, Part C C, 4.10 en 6.2 – UDI 

carrier op het device zelf, tenzij het niet kan (safety/performance 

issues, technisch niet mogelijk)

• Annex VI, part C, 6: regels voor specifieke hulpmiddelen:

• 6.1 implantanten

• 6.2 herbruikbare devices die gereinigd moeten worden

• 6.3 systemen en PPs

• 6.4 configureerbare devices

• 6.5 software



Kwalificatie en classificatie

• Is er een handige manier, of website waar makkelijk een check gedaan 

kan worden of iets een medisch hulpmiddel is en in welke risicoklasse 

deze zich bevindt?

• Externe websites zijn natuurlijk altijd een tool en geen autoriteit, 

moet ook zelf beredeneren in technische documentatie

• Heeft u alle MDCG guidance al goed bekeken?

• Bijvoorbeeld MDCG 2019-11 over software

• Beware for garbage in garbage out – eerst zelf het intended

purpose en classificatie regels echt goed snappen

• Zo heel veel is er niet veranderd ten opzichte van AIMDD en 

MDD

• Er zijn verschillende websites met wel of niet ondersteunende 

diensten, maar van heel verschillende kwaliteit

• MDCG guidance in de pijplijn:



eIFU

• Mag je op grond van MDR en Verordening 207/2012 een beperkte 

handleiding + regulatorisch verplichte informatie aanleveren en de klant 

verder verwijzen naar een uitgebreidere instructie online?

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

vervangen

• Een beperkte papieren handleiding bij het device met een 

uitgebreide handleiding online is niet toegestaan op grond van 

Verordening 207/2012 – online en offline moet hetzelfde zijn (zie 

artikel 1 Vo. 207/2012)

• Er zijn wel richtlijnen waar dit wel kan (EMC richtlijn) maar voor de 

MDR en MDD mag het niet



If we have time left



Thanks for your attention!
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