
 
 

Voorstel van richtsnoeren betreffende de goede distributiepraktijken voor 
distributeurs van medische hulpmiddelen met een CE markering.  

 

Introductie 
Daar er geen richtlijnen bestaan voor de distributeurs van medische hulpmiddelen zal er een voorstel 
uitgeschreven worden vertrekkende van de legale basis en de aanbevelingen. Dit voorstel werd 
opgesteld teneinde de regels van artikel 10 bis van het KB van 18 maart 1999 en het artikel 11 van het 
KB van 15 juli 1997 te verduidelijken, in het bijzonder de regels betreffende de voorschriften voor 
aangepaste lokalen voor opslag en de beschrijving van een kwaliteitssysteem. 

 

Het doel van dit document is het handhaven van een hoog kwaliteitsniveau in het hele 
distributienetwerk van medische hulpmiddelen en het harmoniseren van de procedures van inspectie 
van de distributeurs aan beide zijden van de taalgrens.  

 

De opmaak van deze richtlijnen is sterk gebaseerd op Annex V van het KB van 14 december 2006, 
betreffende richtlijnen voor goede distributie praktijken voor geneesmiddelen, en de aanbevelingen 
opgesteld door EUCOMED. De norm EN ISO 13485 “Medische Hulpmiddelen – 
Kwaliteitsmanagementsysteem” werd ook in rekening gebracht. 

Deze richtlijnen moeten worden aangepast aan de omvang van het bedrijf. 

 

 

Toepassingsgebied 
Deze richtlijnen zijn bestemd voor alle personen of vennootschappen die medische hulpmiddelen en/of 
actief implanteerbare medische hulpmiddelen verdelen en/of exporteren. Deze richtlijnen zijn eveneens 
bestemd voor elke persoon of firma die medische hulpmiddelen opslaat, ook wanneer dit slechts een 
tijdelijke opslag betreft. 

 

 

Definities 
- Distributie : het ter beschikking stellen tegen betaling of kosteloos van een medisch hulpmiddel met 

het oog op de verdeling en/of het gebruik ervan op de Belgische markt of naar de Lidstaten van de 
Europese Unie of de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte uitgaande van 
het Belgisch grondgebied, ongeacht of het gaat om een nieuw of om een vernieuwd hulpmiddel. 

- Distributeur : elke persoon of vennootschap die medische hulpmiddelen verkoopt. Een distributeur 
kan ook een fabrikant, een invoerder of een gemachtigde voor de Europese markt zijn. 

- Uitvoer : het ter beschikking stellen tegen betaling of kosteloos van een medisch hulpmiddel met 
het oog op de distributie en/of het gebruik ervan buiten de communautaire markt. 
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- Uitvoerder : elke persoon of vennootschap die medische hulpmiddelen buiten de communautaire 
markt verkoopt.  

- Kwaliteitswaarborging : het geheel van maatregelen die het behoud van de kwaliteit van de medische 
hulpmiddelen moet waarborgen tijdens de opslag en de distributie. De kwaliteitswaarborging omvat 
o.a. de goede distributie praktijken.  

 
 

Wettelijke bepalingen en reglementeringen betreffende de medische hulpmiddelen 
en de actief implanteerbare medische hulpmiddelen. 

 

Notificatie als distributeur van medische hulpmiddelen: 

Conform het KB van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen en het KB van 15 juli 1997 
betreffende de actief implanteerbare medische hulpmiddelen, is elke distributeur verplicht zich te 
notificeren bij de bevoegde overheid :  

- « Art 10bis van het KB van 18 maart 1999 : ieder persoon die de activiteit hetzij van distributeur 
van medische hulpmiddelen bedoeld in bijlage XIII, punt 1, hetzij van uitvoer van medische 
hulpmiddelen bedoeld in bijlage XIII, punt 1, wenst uit te oefenen, notificeert aan de Minister die 
Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft ...» 

- « Art 11 van het KB van 15 juli 1999: ieder persoon die de activiteit, hetzij van distributie van 
medische hulpmiddelen bedoeld in dit besluit, hetzij van uitvoer van medische hulpmiddelen 
bedoeld in dit besluit wenst uit te oefenen, notificeert bij de Minister die Volksgezondheid onder zijn 
bevoegdheid heeft ...». 

 
 

En om elke wijziging van de verschafte inlichtingen te melden aan de bevoegde overheid :  

-  « Art.10bis van het KB van 18 maart 1999: dat hij zich ertoe verbindt om iedere wijziging aan de 
verschafte inlichtingen bedoeld onder de drie eerste streepjes van dit lid te melden binnen 15 
werkdagen aan de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft … ». 

- « Art. 11 van het KB van 15 juli 1997: dat hij zich ertoe verbindt om iedere wijziging aan de 
verschafte inlichtingen bedoeld onder de drie eerste streepjes van dit lid te melden binnen 15 
werkdagen aan de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft ». 
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De bevoegde overheid in België voor de medische hulpmiddelen en de actief implanteerbare medische 
hulpmiddelen is:  

 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  

Dienst Medische Hulpmiddelen  

Eurostation II 

Victor Hortaplein 40 b 40 

B-1060 Brussel 

 

Tel : 02/524.83.22 / 81.12 / 81.17/ 81.18 

Fax : 02/524.81.20 

E-mail : meddev@fagg.be  

 
De controlebevoegdheden betreffende de medische hulpmiddelen worden verdeeld zoals 
aangegeven in bijlage XIII van het KB van 18 maart 1999: 
 

- Het FAGG is bevoegd voor de controle op medische hulpmiddelen uit categorie 1. 
- De besturen Energie, Kwaliteit en Veiligheid & Controle en Bemiddeling van de FOD 

Economie zijn bevoegd voor de controle op medische hulpmiddelen uit categorie 2. 
 

FOD Economie 

Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel 

Tel.: 0800/120.33 
Fax: 0800/120.57 

Email: info.eco@economie.fgov.be 
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- Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is bevoegd voor de controle op medische 
hulpmiddelen uit categorie 3. 

 
FANC 

Ravensteinstraat 36 
1000 Brussel 

Tel.: 02/289.21.11 
Fax: 02/289.21.12 

Email: info@fanc.fgov.be 
 

Verantwoordelijkheid  
De distributeurs en de uitvoerders hebben de volgende verantwoordelijkheden:  

 Het bijhouden van een elektronisch of schriftelijk register waardoor de traceerbaarheid van de 
medische hulpmiddelen verzekerd is 

 Correcte bewaaromstandigheden verzekeren, inclusief tijdens transport, om zo de kwaliteit en de 
efficaciteit van de medische hulpmiddelen te waarborgen 

 Rotatie van de stock (FIFO of FEFO) 
 

De distributeurs moeten ook kennis genomen hebben van de wetgeving betreffende de producten die ze 
verschaffen: 

o Kennis van de Koninklijke Besluiten betreffende de medische hulpmiddelen 

o Kennis van het systeem van vigilantie (matériovigilantie)  

 

Aangepaste lokalen:   

- « Art.10bis van het KB van 18 maart 1999: dat hij zich ertoe verbindt om te beschikken over 
aangepaste lokalen voor de opslag hetzij van de medische hulpmiddelen die hij distribueert, hetzij 
van de medische hulpmiddelen die hij uitvoert  ». 

- « Art.11 van het KB van 15 juli 1997: dat hij zich ertoe verbindt om te beschikken over aangepaste 
lokalen voor de opslag hetzij van de medische hulpmiddelen die hij distribueert, hetzij van de 
medische hulpmiddelen die hij uitvoert  ». 

 
Drie parameters moeten noodzakelijkerwijs in rekening gebracht worden: 

 

- De staat van de lokalen: de lokalen moeten geschikt en voldoende proper zijn om een 
goede bewaring en distributie van medische hulpmiddelen te verzekeren. De opslag 
voorzieningen moeten proper zijn en vrij van vuil en stof.  
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- De bewaaromstandigheden van de medische hulpmiddelen: Wanneer een specifieke 
temperatuur en/of vochtigheidsgraad vereist zijn tijdens de bewaring moeten de lokalen 
uitgerust zijn met een thermometer en/of hygrometer of een ander hulpmiddel dat aangeeft 
wanneer de vereiste waarden niet gerespecteerd worden. De lokalen moeten zo uitgerust 
zijn dat de vereiste temperatuur en/of vochtigheidsgraad gewaarborgd zijn. De 
controleapparatuur (thermo – en hygrometer) moet geijkt zijn.  

- Ongediertebestrijding: het voorzien van een preventief systeem van ongediertebestrijding 
is ten zeerste aangeraden in lokalen in contact met de buitenwereld (bv. laad- en losplaats).  

 

Een kwaliteitssysteem:  

- « Art.10bis van het KB van 18 maart 1999: dat hij zich ertoe verbindt om over een 
kwaliteitssysteem te beschikken dat hetzij zijn distributieactiviteiten, hetzij zijn uitvoeractiviteiten 
dekt ». 

- « Art.11 van het KB van 15 juli 1997: dat hij zich ertoe verbindt om over een kwaliteitssysteem te 
beschikken dat hetzij zijn distributieactiviteiten, hetzij zijn uitvoeractiviteiten dekt ». 

 

De groothandelaar van medische hulpmiddelen moet beschikken over een kwaliteitshandboek waarin de 
essentiële procedures vermeld worden teneinde een geschreven kwaliteitssysteem in het bedrijf 
beschikbaar te hebben.  

1. Personeel 
 
 Het bij de opslag van medische hulpmiddelen betrokken toezichthoudend personeel dient over 

voldoende bekwaamheid en ervaring te beschikken om ervoor te zorgen dat de medische 
hulpmiddelen op de juiste wijze worden opgeslagen en behandeld. 

 Aan het personeel moet een opleiding worden gegeven die is afgestemd op de toegewezen taken; 
de gevolgde opleidingen moeten worden vastgelegd. 

 

2. Documentatie 
 

Elke documentatie met betrekking tot het legale kader aangaande de distributie van de medische 
hulpmiddelen moet worden voorgelegd op vraag van de bevoegde overheid.  

 

Elke transactie (binnenkomst/vertrek) moet geregistreerd en gedocumenteerd worden. Deze documentatie 
moet toestaan om de herkomst en de bestemming van de medische hulpmiddelen terug te vinden. 
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Volgende punten moeten op de documenten vermeld worden: de datum van de factuur, de benaming van 
het product, het nummer van het product, de geleverde hoeveelheid, de naam en het adres van de 
leverancier/bestemming, het lotnummer en indien mogelijk de vervaldatum. De documentatie moet 
duidelijk en gemakkelijk beschikbaar zijn. Ze moet worden bewaard gedurende de levensduur van de 
medische hulpmiddelen en overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 

 

Daarenboven moet, in geval van toepassing, het kwaliteitssysteem een procedure bevatten voor het 
onderhoud, de validatie, de kalibratie, de te volgen techniek, de herstellingen, enz.   

 

3. Procedures 
 

In de procedures moeten de verschillende handelingen worden beschreven die de kwaliteit van de 
medische hulpmiddelen of van de distributieactiviteit kunnen beïnvloeden: het betreft hier de ontvangst 
en de controle van de leveringen, de opslag, de reiniging en het onderhoud van de lokalen (inclusief de 
ongediertebestrijding), een beschrijving van de opslagomstandigheden (temperatuur en vochtigheid), de 
beveiliging van de voorraden ter plaatse en van de tijdelijke stock, de verwijdering van medische 
hulpmiddelen uit de verkoopbare stock, de registratie o.a. van de bestellingen en van de retours, een plan 
in geval van terugroeping, enz.   

 

Deze procedures moeten goedgekeurd, ondertekend en gedateerd worden door de 
kwaliteitsverantwoordelijke (aangesteld door het management). 

 

4. Registratie en traceerbaarheid 
 
Elke handeling dient op een protocol te worden vermeld, zodat alle significante activiteiten of 
gebeurtenissen kunnen worden nagegaan. Deze protocollen moeten duidelijk worden opgesteld en direct 
beschikbaar zijn. Ze moeten bewaard worden gedurende de levensduur van de medische hulpmiddelen en 
in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

 

Elke aankoop en elke verkoop moet schriftelijk en/of elektronisch worden vastgelegd, waarbij de datum 
van aan- of verkoop, de naam van het medisch hulpmiddel, de ontvangen of geleverde hoeveelheid, het 
lotnummer alsmede de naam en het adres van de leverancier of de afnemer moeten worden aangegeven. 
Het registratiesysteem moet toestaan om de herkomst en de bestemming van medische hulpmiddelen te 
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achterhalen op basis van de lotnummers, zodat alle leveranciers en bestemmingelingen van een medisch 
hulpmiddel terug gevonden kunnen worden. 

 

Dit systeem van traceerbaarheid moet vooral toegepast worden voor de steriele medische hulpmiddelen 
van klasse I, voor medische hulpmiddelen van hogere klassen of voor actief implanteerbare medische 
hulpmiddelen. Daarenboven moet het toestaan om alle intacte en defecte medische hulpmiddelen terug te 
vinden.  

 

Er moet ook een registratie gebeuren van de schoonmaak en de bewaaromstandigheden van de producten. 
Deze moeten regelmatig ondertekend worden door de kwalititetsverantwoordelijke.  

 

5. Ontvangst 
 

Op losplaatsen dienen de leveringen tijdens het uitladen tegen de invloed van slechte 
weersomstandigheden te worden beschermd. De ontvangstruimten moeten duidelijk gescheiden zijn van 
de opslagruimten. Tijdens de ontvangst is het belangrijk om bepaalde zaken te verifiëren vnl.:  

 de controle van het ontvangen product teneinde te verifiëren dat de inhoud niet beschadigd is en 
dat de levering overeenkomt met de bestelling; 

 de aanwezigheid van het CE-conformiteits label en indien van toepassing het nummer van de 
aangemelde instantie;  

 de controle van de vervaldatum, indien van toepassing; 
Medische hulpmiddelen waarvoor specifieke opslagmaatregelen moeten worden genomen (bijvoorbeeld 
medische hulpmiddelen die een specifieke bewaartemperatuur vereisen), moeten onmiddellijk 
geïdentificeerd worden en overeenkomstig de voorschriften worden opgeslagen.  

De distributeur is verantwoordelijk voor de producten die hij verkoopt, daarom wordt hem ten stelligste 
aangeraden te waken over de conformiteit van de geleverde producten en aan de fabrikant de 
conformiteitpapieren (o.a. conformiteitsverklaring, conformititeitscertificaat, …) te vragen.  

 

6. Stockbeheer 
 

Er moet een systeem zijn voor voldoende doorstroming van de voorraad (eerst in, eerst uit of eerst 
vervallen, eerst uit) met regelmatige en frequente controles op de goede werking daarvan. De medische 
hulpmiddelen waarvan de vervaldatum verstreken is moeten verwijderd worden uit de bruikbare stock; ze 
mogen niet verkocht noch geleverd worden.  
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Medische hulpmiddelen waarvan de verzegeling verbroken of de verpakking beschadigd is, die vervallen 
zijn of die besmet zouden kunnen zijn, moeten uit de verkoopbare voorraad worden verwijderd en, indien 
zij niet onmiddellijk worden vernietigd, worden bewaard in een duidelijk afgescheiden ruimte, zodat zij 
niet per ongeluk kunnen worden verkocht of andere goederen kunnen verontreinigen.  

 

7. Levering en transport 

Elke levering moet voorzien zijn van een leveringsbon en/of factuur met datum, het medisch hulpmiddel, 
het lotnummer, de geleverde hoeveelheid, de naam en het adres van de leverancier en de bestemmeling. 

 
De hulpmiddelen moeten op zodanige wijze worden vervoerd dat: 

a) zij kunnen worden geïdentificeerd 

b) zij andere medische hulpmiddelen of andere materialen niet verontreinigen of daardoor verontreinigd 
worden  

c) hun beschadiging vermeden wordt; 

d) dat ze beveiligd zijn en niet blootstaan aan te grote warmte of koude, te veel licht of vocht, andere 
kwalijke invloeden of aan aantasting door micro-organismen of ongedierte   

Medische hulpmiddelen die onder bepaalde temperaturen moeten worden bewaard, moeten met behulp 
van speciaal daartoe geschikte middelen worden vervoerd. 

 

8. Namaak 
 

Namaak medische hulpmiddelen (voorzien van valse merktekens en aanwezig in het distributienetwerk of 
gemeld door het FAGG) moeten gescheiden worden gehouden van andere hulpmiddelen, ten einde 
mogelijke verwarring te voorkomen. Op de namaak medische hulpmiddelen moet duidelijk worden 
aangegeven dat zij niet mogen worden geleverd. Het FAGG en de fabrikant van het origineel product 
dienen onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.  

. 

9. Specifieke bepaling voor medische hulpmiddelen geklasseerd als « niet voor verkoop »  
 

Elke retournering en afkeuring alsook elke ontvangst van nagemaakte of beschadigde producten moet 
onmiddelijk worden geprotocolleerd; de protocollen moeten beschikbaar gehouden worden voor het 
FAGG . In ieder geval moet er door de verantwoordelijke persoon een formeel besluit worden genomen 
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over de verwijdering van deze medische hulpmiddelen; dit besluit moet worden gedocumenteerd en 
geprotocolleerd; In voorkomend geval moet de fabrikant betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.    

 

10. Speciale gevallen 
Er moet een zone voorzien zijn voor demonstratie materiaal en monsters en deze moet duidelijk 
aangeduid worden. 

De medische hulpmiddelen bedoeld voor demonstratie doeleinden moeten gescheiden worden van de 
verkoopbare stock; ze mogen in geen enkel geval in het distributiecircuit terecht komen en moeten 
correct gemerkt worden om elke terugkeer naar de verkoopbare stock te voorkomen.  

 

 11. Retours 
Niet-ondeugdelijke medische hulpmiddelen die zijn geretourneerd, moeten gescheiden van de 
verkoopbare stock worden bewaard (in quarantaine plaatsen), ten einde te voorkomen dat zij weer 
worden gedistribueerd voordat wordt besloten wat er verder mee moet gebeuren.  

Medische hulpmiddelen die niet meer onder de verantwoordelijkheid van de distributeur vallen, mogen 
alleen weer aan de verkoopbare stock worden toegevoegd indien: 

a) de medische hulpmiddelen zich nog in hun oorspronkelijke ongeopende verpakkingen bevinden en nog 
in goede staat zijn.  

b) bekend is dat de medische hulpmiddelen onder goede omstandigheden zijn opgeslagen en behandeld.  

c) er nog sprake is van een aanvaardbare houdbaarheidsperiode. 

d) ze zijn onderzocht en beoordeeld door een daartoe gemachtigde persoon. Bij deze beoordeling moeten 
de aard van het medisch hulpmiddel, eventuele noodzakelijke speciale opslagomstandigheden alsmede de 
sinds de levering verstreken tijd in aanmerking worden genomen. Bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan medische hulpmiddelen waarvoor speciale opslagomstandigheden vereist zijn. Indien nodig 
dient het advies te worden gevraagd van de fabrikant.  

Er moet een schriftelijk en/of elektronisch register bijgehouden worden van de teruggezonden medische 
hulpmiddelen. De verantwoordelijke moet expliciet zijn toestemming geven om de medische 
hulpmiddelen terug te plaatsen in de stock. Wanneer de medische hulpmiddelen terug in de stock komen 
moeten ze het principe FIFO of FEFO volgen. 

 

12. Interne inspecties 
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Interne inspecties dienen te worden verricht (en geprotocolleerd) ter controle van de doorvoering en 
nakoming van dit richtsnoer.  

Materiovigilantie : 
De distributeur heeft de verplichting om de fabrikant en het FAGG onmiddellijk op de hoogte te brengen 
van elk incident, inclusief terugroepingen betreffende de medische hulpmiddelen die hij verdeelt. 

« Art.11 van het KB van 18 maart 1999 : De fabrikant of zijn gemachtigde, de personen die handel 
drijven in hulpmiddelen alsook de aangemelde instanties, moeten onmiddellijk het FAGG op de hoogte 
brengen van de hierna vermelde incidenten in verband met de hulpmiddelen van klasse I, IIa, IIb of III : 

1)° elke slechte werking of elke aantasting van de kenmerken en/of prestaties van een hulpmiddel 
alsmede elke ontoereikendheid van de etikettering of van de gebruiksaanwijzing die de dood of een 
ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand van een patiënt of van een gebruiker kan of heeft 
kunnen veroorzaken; 

2°) elke technische of medische reden in verband met de kenmerken of de prestaties van een hulpmiddel, 
die, als gevolg van § 1, 1°) genoemde omstandigheden ertoe heeft geleid dat de fabrikant systematisch 
hulpmiddelen van hetzelfde type uit de handel heeft genomen. 

Incidenten kunnen gemeld worden via de standaard template gepubliceerd door de Europese Commissie 

 (op de website http://www.ec.europa.eu/enterprise/sectors/medical-devices/documents/guidelines ) van 
de Europese Commissie. 

Elke communicatie omtrent incidenten aan het FAGG kan gebeuren via het adres meddev@fagg-
afmps.be (algemeen adres betreffende de medische hulpmiddelen). 

 

Er moet een geschreven procedure opgesteld worden voor terugroepingen. Er moet eveneens een 
verantwoordelijke worden aangesteld voor de uitvoering en de coördinatie van de terugroepingen.  

Elke terugroeping moet intern geregistreerd worden op het moment van voordoen en dit register moet ter 
beschikking gesteld worden van het FAGG en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese 
Unie of van de lidstaten die partij zijn van het Akkoord van de Europese Economische Ruimte op wiens 
grondgebied de medische hulpmiddelen verdeeld werden.  

Om zijn efficaciteit te verzekeren moet het systeem van registratie toestaan om onmiddellijk alle 
bestemmelingen van een medisch hulpmiddel te identificeren en te contacteren. 

In geval van levering in het buitenland (buiten België) moet identiek hetzelfde systeem gebruikt kunnen 
worden.  
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In geval van terugroeping van een lot moeten alle klanten (andere distributeurs, officina apothekers en 
andere) aan wie het lot verdeeld werd met de nodige urgentie geïnformeerd worden. Dit geldt ook voor 
de buitenlandse klanten. 

De oproep tot terugroeping, goedgekeurd door de fabrikant en indien van toepassing door de Minister die 
de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, moet aangeven of de terugroeping uitgevoerd moet 
worden tot op het niveau van de levering. De oproep moet de onmiddellijke verwijdering uit de 
verkoopbare stock eisen evenals de aparte opslag van de medische hulpmiddelen tot op het moment van 
terugsturing volgens de instructies van de fabrikant.  

 

Het distributiecircuit: 

Voor bepaalde medische hulpmiddelen moet het legale distributiecircuit gerespecteerd worden: 

 « Art.10bis van het KB van 18 maart 1999 : de distributeurs bedoeld in §1, mogen de hulpmiddelen 
bedoeld in bijlage XIII, punt 1.1 tot en met 1.5 alsook de corresponderende hulpmiddelen bedoeld in punt 
1.7 van die bijlage, uitsluitend verkopen, te koop aanbieden of verdelen aan andere distributeurs bedoeld 
in §1* , aan officina-apothekers en aan ziekenhuisapothekers ». 

« Art. 19 van het KB van 15 juli 1997 : de inontvangstneming, de bewaring en de aflevering van actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen zijn voorbehouden aan de ziekenhuisapotheker ». 

 

De betreffende punten in annex XIII van het KB van 18 maart 1999 : 

 1.1 het steriel medisch materiaal dat in contact komt met de patiënt ; 
 1.2het steriel injectie-, perfusie-, transfusie-, of drainagemateriaal alsmede de sonden en 

katheters, alsmede al het materiaal voor geneeskundige of obstetrische tussenkomst bestemd, dat 
als steriel voorgesteld wordt, inbegrepen de oplossingen voor doorbloeding en de concentraten 
voor hemodialyse ;   

 1.3 de implanteerbare hulpmiddelen (al dan niet steriel) ; 
 1.4 de hulpmiddelen bestemd voor de beheersing van de bevruchting en/of deze bestemd voor de 

voorkoming van seksueel overdraagbare ziekten ; 
 1.5 de hulpmiddelen die een verwantschap hebben met de geneesmiddelen en/of deze die 

voorheen het voorwerp waren van een registratie ; 
 1.7 de systemen en behandelingspakketten samengesteld uit deze hulpmiddelen. 

Deze mogen enkele geleverd worden aan andere geautoriseerde distributeurs, officina apothekers en 
medisch professionelen volgends de limieten van het MB van 18 mei 2005 : « MB : In uitvoering van 
artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen, 
kunnen de distributeurs bedoeld in artikel 10bis, § 1 van hetzelfde besluit de professionelen bedoeld in de 
artikelen 2, 3 en 21quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en deze bedoeld in artikel 4 van de wet van 28 augustus 
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1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, bevoorraden van de medische hulpmiddelen bedoeld in 
de bijlage bij dit besluit » (cf. annex I). 

 

De gezondheidsberoepen zoals bedoeld in artikel 2,3 en 21 quater van het KB nr. 78 van 10 november 
1967 en artikel 4 van het KB van 28 augustus 1991 zijn: 

- Houders van het wettelijk diploma van dokter in de geneeskunde, chirurgie en verloskunde kunnen 
het beroep niet uitoefenen tenzij hun titel erkend is door de medische raad en ze ingeschreven zijn 
in de Orde die hun beroep registreert. 

- Houders van het diploma van vroedkunde, kunnen geen normale bevallingen uitvoeren tenzij ze aan 
de voorwaarden voldoen zoals bedoeld in artikel 7 van het KB van 10 november 1967. 

- Houders van het licentiaatsdiploma van tandheelkunde kunnen hun beroep niet uitoefenen tenzij ze 
aan de voorwaarden voldoen zoals bedoeld in artikel 7 van het KB van 10 november 1967. 

- Houders van het diploma van dierenarts kunnen het beroep van dierenarts niet uitoefenen tenzij ze 
voldoen aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 4 van het KB van 21 augustus 1991. 

 

Andere distributeurs bedoeld in §1: genotificeerde distributeurs 

 

 Hulpmiddelen die direct aan de professionelen verkocht mogen worden voor 
gebruik in hun praktijk 

 
Steriele medische 
hulpmiddelen 

Verpleegkundigen Artsen Dierenartsen Tandartsen 

Spuiten + + + + 

Naalden voor spuiten + + + + 

Perfusietroussen  + +  

Compressen, verbanden en 
verzorgingssets 

+ + + + 

Sonden + + +  

Wondhechtingen  + + + 

Scalpels en mesjes  + + + 
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Velden + + + + 

Handschoenen + + + + 

Dentaire implantaten  + (stomatologen)  + 

Intra-oculaire implantaten  + (oftalmologen)   

Hulpmiddelen gebruikt 
voor onderzoeken en 
tussenkomsten in 
privékabinetten, met 
uitzondering van 
implanteerbare 
hulpmiddelen 

 + + + 

Troussen voor enterale 
voeding 

+ +   

Bloedzakjes  + 

(voor zover zij 
behoren tot een 

transfusiecentrum) 

+  

Alsook 
ontsmettingsmiddelen 
voor medische 
hulpmiddelen 

+ + + + 

Tabel 2 : Ministerieel besluit van 18 mei 2005 


