Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen
Grotere veiligheid?
Peter H.Th.J. Slee
Nr 5 | 2020 (54) | Pagina 45-51 | Thema-artikel | doi: 10.35351/gebu.nl.2020.5.8 | 20-05-2020

Tags
medische hulpmiddelen

veiligheid

MDR

Notified Bodies

wetgeving

wet- en regelgeving

hulpmiddelenregister

Op 26 mei 2020 zou de nieuwe Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen van toepassing worden. Deze
wetgeving is vastgelegd in de zogeheten ‘Medical Device Regulation’ (MDR), die op 26 mei 2017 in werking is getreden.
In verband met het coronavirus heeft de Europese Commissie echter voorgesteld de invoering met een jaar uit te stellen.
Na de invoering volgt nog een tweede overgangsperiode tot 2025. De ‘implant files’ van het International Consortium of
Investigative Journalists hebben diverse veiligheidsproblemen aangetoond, ontstaan door zwaktes in de oude
regelgeving (www.icij.org). De nieuwe eisen in de MDR zijn nog steeds minder streng dan de eisen die aan
geneesmiddelen worden gesteld, maar aanscherping moet garanderen dat de risico’s bij het gebruik van medische
hulpmiddelen omlaaggaan. De nieuwe regelgeving zal gefaseerd worden toegepast. De regels kunnen daardoor in de
praktijk worden gebracht in een overgangsperiode tot 2025. Ondanks deze voorbereidingstijd is het onzeker of de in de
nieuwe wetgeving genoemde deadlines gehaald zullen worden.
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In het verleden is veel misgegaan rondom medische hulpmiddelen. In de nieuwe wet
zitten meer veiligheidsborgen. Onduidelijk is hoe deze in de praktijk gaan uitpakken.
Er moet in een korte periode een grote inhaalslag plaatsvinden en het is de vraag of
betrokkenen in het veld voldoende zijn voorbereid op alle veranderingen.

Veranderingen in de nieuwe wetgeving

Hoe verloopt de implementatie?

Achtergrondinformatie

1/2

Literatuurreferenties
Auteurs
Slee, dr

Gerelateerde artikelen
(On)zichtbare invloed hulpmiddelenindustrie in ziekenhuizen
04-10-2019 | Sanne van der Heijden

Gezondheidsapps voor natuurlijke anticonceptie: oude wijn in nieuwe zakken
04-06-2019 | Hajo I. Wildschut

Bekkenbodemmeshes bij de transvaginale behandeling van een prolaps
28-04-2017 | dr P.H.Th.J. Slee en dr H.I.J. Wildschut

Medische hulpmiddelen: de wetenschappelijk onderbouwde toepassing van primaire heup- en knieprothesen
26-02-2015 | dr P.H.Th.J. Slee, onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie

Medische hulpmiddelen
04-07-2013 | dr P.H.Th.J. Slee

Veiligheid van de thiazolidinedionderivaten pioglitazon en rosiglitazon
01-10-2007 | dr D. Bijl

Copyright © 2023 Ge-Bu. Alle rechten voorbehouden. | https://www.ge-bu.nl

2/2

