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Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat om medische of
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Medisch
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cosmetische
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pacemakers, bekken- en liesbreukbodemmatjes, heup- en knieimplantaten, borstprothesen, ooglenzen en kaakimplantaten.
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Bedrijfsinspectie
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CE
certificaat
moet hij aantonen

dat zijn implantaat veilig

en effectief is. Daarvoor moet hij een klinische evaluatie uitvoeren. Dat houdt in dat hij met verschillende

Voorbereiding door fabrikant

CE-certificering

Toegang tot de Europese markt

wetenschappelijke bronnen moet laten zien dat
hulpmiddel
doorzijn
notified
body veilig is en doet wat het belooft. 

gebeurt er wordt
na markttoelating?
Bij implantaten is een klinische studie, waarinWat
het implantaat
getest in gezonde en/of zieke mensen, altijd onderdeel van deze
klinische evaluatie. In deze studie wordt dus door (of in opdracht van) de fabrikant wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Uit dat
Fabrikant

Medisch specialisten

Inspectie Gezondheids-

Wet- en

onderzoek moetNotified
blijken body
dat het implantaatenook
echt werkt, of het veilig is enPatiënten
wat de mogelijke gezondheidsvoordelenen risico’s zijn regelgeving
zorgaanbieders
zorg en Jeugd
van het implantaat. Er komt Europese Regelgeving (de MDR en IVDR) die strengere eisen stelt aan klinische studies en klinische evaluaties.
Zo stelt deze regelgeving bijvoorbeeld strengere eisen aan de hoeveelheid klinisch bewijs dat beschikbaar moet zijn.
Voordat een klinische studie mag starten, moet het onderzoeksvoorstel vooraf akkoord bevonden worden door een onafhankelijke
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commissie van deskundigen.
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eerst een technisch dossier nodig.

Het technisch dossier geeft inzicht in het ontwerp, het fabricageproces en de werking van een implantaat.
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Ook moet een risicoanalyse zijn opgenomen in het dossier. Daarin beschrijft de fabrikant welke risico’s er aan het gebruik van

Wat gebeurt
na markttoelating?
het implantaat zitten en welke maatregelen
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Medisch specialisten
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bodymoet ook een beschrijving van de productontwikkeling,
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dossier
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zorg en Jeugd

Fabrikant

Wet- en
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een systeem voor post-market surveillance zitten. Verder geldt voor implantaten dat fabrikanten de wettelijke verplichting hebben
om gebruik te maken van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft onder
andere hoe de fabrikant continu en structureel de kwaliteit van zijn productie- en distributieproces monitort en beoordeelt.
Verder beschrijft het kwaliteitsmanagementsysteem hoe de fabrikant plannen maakt die bijdragen aan kwaliteitsverbetering
De fabrikant blijft
verantwoordelijk
voor de veiligheid.

van zijn implantaten.
Daartoe behoort bijvoorbeeld
de keuze voor geschikteBijmiddelen,
zoals machines, materialen,
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De beroepsgroepen
complicaties kan de
De IGJ ziet onder andere

Ieder implantaat
krijgt zijn eigen
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De juiste
procedures zorgen voor een juiste beoordeling van de kwaliteitseisen, de verificatie, validatie,
De notified body
heeft een controlerende

Zorgverleners en

taak na markttoelating.
bewaking en keuring
van het implantaat. Zozorgaanbieders
moeten fabrikanten die buiten de Europese Unie gevestigd zijn een Europees
zijn verplicht
implantaatgegevens
in hetpatiëntendossier
op te nemen, te delen
met de patiënt en
te registreren.

gemachtigde aanwijzen. Dit is een persoon of organisatie die namens de fabrikant een aantal taken kan uitvoeren zoals
In de toekomst kan

met een uniek
het doorgeven van klachten en meldingen over de hulpmiddelenernummer
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implantaten) aan de fabrikant.
v an het
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het kwaliteitsmanagementsysteem van de fabrikant. De notified
body controleert de fabrikant op de locatie van de fabrikant, de
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CE-certificaat

Wat gebeurt er na markttoelating?
Alle medische hulpmiddelen die op de markt zijn, moeten voldoen
Fabrikant

Medisch Europese
specialistenwet- en regelgeving. Of een implantaat Inspectie Gezondheidsaan specifieke
Patiënten

Notified body

en zorgaanbieders

daaraan voldoet, wordt beoordeeld door een notified body. Pas als een

zorg en Jeugd

Wet- en
regelgeving

notified body oordeelt dat een implantaat voldoet aan alle eisen die de
Europese wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen stelt aan
de kwaliteit en veiligheid, geeft het een CE-certificaat af. De fabrikant
mag vanaf dat moment een CE-markering op het implantaat
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Toegang tot de Europese markt
Wat gebeurt er na markttoelating?

Fabrikant

Notified body

Medisch
specialisten
Inspectie GezondheidsNadat een
notified
body een CE-certificaat heeft
afgegeven, mag de
Patiënten
en zorgaanbieders

zorg en Jeugd

fabrikant het implantaat op de markt brengen. Distributeurs die implantaten

Wet- en
regelgeving

verspreiden naar ziekenhuizen, instellingen of instanties, moeten
controleren of er inderdaad een geldig CE-certificaat is afgegeven.
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Ontwikkeling 
van een implantaat

Klinische
evaluatie

Technisch
dossier

Fabrikant
Bedrijfsinspectie

CE
certificaat

De fabrikant blijft altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van het implantaat, o
 ok als het al is ingebracht bij de patiënt.
Voorbereiding door fabrikant

CE-certificering
door notified body

Toegang tot de Europese markt

Ieder implantaat krijgt verplicht een uniek nummer van de fabrikant. Met dit nummer kan het implantaat

gebeurt er na
snel worden teruggevonden alsWat
er (onverhoopt)
ietsmarkttoelating?
mis is en kunnen patiënten worden geïnformeerd.

Fabrikant

Medisch specialisten

Inspectie Gezondheids-

Notified bodyworden door de fabrikant actief gevolgd via post-market
Patiënten surveillance. Dit betekent dat zij niet
De implantaten
en zorgaanbieders
zorg en Jeugd

Wet- en
regelgeving

alleen klachten en meldingen over het implantaat behandelen, maar ook dat zij actief moeten nagaan welke
gebruikservaring patiënten en artsen hebben. Zo kan de fabrikant sneller ingrijpen als dat nodig is. De informatie
over de prestaties en de gebruikerservaringen van het implantaat moeten fabrikanten gebruiken om het implantaat
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Nadat het implantaat op de markt gebracht is, houdt de notified body toezicht op de fabrikant en het implantaat. Als er toch iets mis is

met de veiligheid of de effectiviteit van het implantaat, kan de notified body passende maatregelen nemen. Voorbeelden daarvan zijn:
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• toezicht op maatregelen die de fabrikant moet nemen als er toch meldingen binnen komen.
De controlerende taken van een notified body na markttoelating zijn onder andere:
• het jaarlijks controleren van de resultaten en de vervolgacties van de fabrikant als gevolg van 	
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Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg zijn medisch specialisten en zorgverleners sinds 1 januari 2019
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Wat gebeurt er na markttoelating?
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onverwachte gebeurtenis die tot de dood of een ernstig gevolg voor de patiënt heeft geleid.
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melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit betreft elk slecht functioneren
of elke verslechtering van de kenmerken of prestaties van een medisch hulpmiddel
(zoals een implantaat), dat mogelijk heeft geleid tot gezondheidsschade.
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Wanneer patiënten te maken hebben met complicaties die veroorzaakt worden door een

implantaat, kan een patiënt altijd terecht bij zijn of haar huisarts of behandelend specialist.
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Zij zullen vervolgens de klachten onderzoeken.
Fabrikant

Medisch specialisten
Inspectie GezondheidsPatiënten
en zorgaanbieders
zorg en Jeugd
Patiënten kunnen bij
het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI)

Notified body

Wet- en
regelgeving

melding doen van gezondheidsklachten bij (een behandeling met) een implantaat.
Deze meldingen kunnen leiden tot een bericht met waarschuwingen of nieuwe
bijwerkingen van implantaten. Voor hulp bij het invullen van de vragenlijst kunnen
patiënten contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).
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Patiënten kunnen met een identificatienummer in de toekomst ook via een
Europese database (Eudamed) informatie over het implantaat opzoeken.
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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.
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Nieuwe Europese regels

Wat gebeurt er na markttoelating?

Vanaf mei 2020 treden er nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) in werking. Deze regels
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hebben als doel de veiligheid van onder andere implantaten op verschillende manieren te waarborgen.
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Wet medische hulpmiddelen
De Eerste Kamer heeft de Wet medische hulpmiddelen aangenomen. Dit wetsvoorstel is ingediend
om Europese regelgeving (waaronder de MDR) verder uit te werken in Nederlandse wetgeving.
Daarom treedt de Wet medische hulpmiddelen tegelijkertijd met de MDR vanaf mei 2020 in werking.
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Op 1 januari 2019 is het Landelijk Implantaten Register (LIR) gestart. In dit register moeten alle implantaten staan.
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