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Van product ontwikkeling naar een regulatoir kader

Introductie
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In 2009 afgestuurd als 
product ontwikkelaar

Van stagiair in 2009 
naar directeur in 2022

Als voorzitter en 
commissielid betrokken 
bij de ontwikkeling van 
(veld) normen



Wat zou er gaan veranderen?

• Eudamed

• Klasse I producten

• ‘Naar maat’ en de verschuiving van de rol van 

fabrikant

• Compatibele onderdelen

• Herverwerking in relatie tot herverstrekkingen en 

hergebruik

• Software als Medisch hulpmiddel

• UDI-DI in relatie tot traceerbaarheid

• Post Market Surveillance & Vigilantie

Het lijkt alweer even geleden....

De MDR
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• De aanmeldmodule voor fabrikanten is actief. De database nog 

niet inzichtelijk voor de markt.

• Fabrikanten van Klasse I hulpmiddelen dienen te voldoen aan de 

MDR. Toezicht hierop is ingericht door de IGJ

• Deze complexe dialoog loopt nog steeds, de eerste orthesen zijn 

inmiddels CE gemarkeerd. Dit scheelt een hoop administratie

• Fabrikanten trekken meer en meer naar zich toe, dit komt het 

gebruik niet ten goede. De dialoog wordt scherper.

• Steeds meer discussie over maximale levensduur van 

hulpmiddel.

• Steeds meer innovatieve producten raken dit domein. Er zijn 

onvoldoende Notified Bodies. Stagneert de markt?

• UDI: Het is (nog) niet eenduidig, maar de meeste fabrikanten 

hebben dit wel.

• De eerste marktstandaarden zijn ontwikkeld.

Wat is er van terecht gekomen?

De MDR
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En nu?
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Onder druk van MDR worden 

productnormen inhoudelijk strikter. 

Gedreven vanuit onderzoeken en 

aansprakelijkheid voor de fabrikant.

• Deel actief kennis

• Neem zitting in commissies

• Domeinen:

• Zorgbedden & Anti-Decubitus

• Tilliften en toilethulpmiddelen

• Rolstoelen

Regeldruk neemt toe, de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Productnormen

Innovatie is goed, standaardisatie is 

beter?

• Harmonisatie van regelgevingen is 

een must. Denk aan:

• Zorg en Dwang i.r.t. MDR

• Gehandicaptenvoertuigen i.r.t. 

wegenverkeerswetgeving

Hoe meer we dezelfde taal spreken 

en producten hier op aan laten 

sluiten hoe meer we bereiken.

Standaardisatie

Europees wordt er gesproken over 

MVO wetgeving. De CO2 footprint 

wordt steeds belangrijker. Dat vraagt 

om sustainable producten.

• Verder terug de keten in sourcen

• Compatibiliteit en 

uitwisselbaarheid worden 

belangrijker

• Optimaal benutten van 

grondstoffen; het product van nu 

als de grondstof van later.

Wij lanceerden met Etac de eerste 

circulaire rolstoel!

Circulariteit

Producten worden slimmer. Hoe 

gaan we om met data?

• Awareness bespreken met elkaar

• Afspraken maken

• Innovatie niet blokkeren

• Nieuwe NEN7510

• Ontwikkeling ISO27001

Privacy



• Werk vanuit risico beheersing

• Stem wederzijdse verwachtingen af

• Sluit aan op de productketen van de fabrikant, 

hierdoor wordt input leveren makkelijk

• Beperk administratieve lasten door te 

standaardiseren

• Ga niet op de stoel van fabrikant zitten, maar stem 

met elkaar de behoefte af. Er kan meer dan we 

denken binnen de regels.

• CE is de norm, Naar maat de uitzondering.

Door processen op elkaar af te stemmen wordt de keten efficiënter

Kansen benutten
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Voor levering en onderhoud van uw zorghulpmiddelen.

Als u ze efficiënter en duurzamer wilt inzetten. Of als u het totale

hulpmiddelenbeheer wilt uitbesteden. Maar ook om u te adviseren over

de mogelijkheden van innovatieve technologieën. HartingBank is er voor

u en realiseert samen mogelijkheden.

Uw partner.

HartingBank B.V.

Reactorweg 160

3542 AD, Utrecht

The Netherlands

HartingBank.nl


