Aflevering van
medische hulpmiddelen in een voor
het publiek opengestelde apotheek

Deze brochure ondersteunt de officina-apotheker bij de dagelijkse aflevering van
medische hulpmiddelen en maakt hem/haar wegwijs hoe een medisch hulpmiddel
te herkennen, hoe de conformiteit te verifiëren, hoe incidenten met medische
hulpmiddelen te melden en welke reglementering van toepassing is.
Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, onze zorg

De verantwoordelijkheid van de officina-apotheker
Op basis van artikel 2 van het koninklijk besluit (KB) van 21 januari
2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, is elke apotheker
verantwoordelijk voor de conformiteit en de kwaliteit van wat hij/zij aflevert
en bereidt, dus ook van medische hulpmiddelen.

De verschillende types medische hulpmiddelen
De medische hulpmiddelen kunnen onderverdeeld worden in vier types:
•
•
•
•

de niet-implanteerbare medische hulpmiddelen, steriel of niet-steriel
(pleister, …);
de implanteerbare medische hulpmiddelen, actief of niet-actief
(actief: cochleair implantaat, …; niet-actief: heupprothese, …);
de naar maat gemaakte medische hulpmiddelen (tandprothese, …);
de medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek of IVD’s
(zwangerschapstest, …).

De officina-apotheker levert dagelijks vooral niet-implanteerbare medische
hulpmiddelen (steriel of niet-steriel) en medische hulpmiddelen voor in-vitro
diagnostiek af.

Voorbeelden van medische hulpmiddelen
afgeleverd in de apotheek
•

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen:
-

pleisters, kompressen, verbandstoffen, steriel of niet-steriel
scalpels, injectiemateriaal
contactlenzen, lenzenvloeistoffen, brillen
thermometers, bloeddrukmeters
rolstoelen, rollators, krukken
knie-, elleboog-, hiel-, halssteunen
bepaalde capsules en gels die beantwoorden aan de definitie
van medisch hulpmiddel en die geen geneesmiddel, cosmeticum
of voedingssupplement zijn
handschoenen - steriel of niet-steriel
incontinentiemateriaal
condooms, niet-hormonale spiraaltjes
...
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Definitie van een medisch hulpmiddel op basis van artikel 1 van het KB
van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen:
“elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of elk ander
artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip
van de software die door de fabrikant speciaal is bestemd om te worden
gebruikt voor diagnostische en/of therapeutische doeleinden en voor de
goede werking ervan benodigd is, door de fabrikant bestemd om bij de
mens te worden aangewend voor:
•
•
•
•

diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziektes;
diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van
verwondingen of een handicap;
onderzoek naar, vervanging of wijziging van de anatomie of van een
fysiologisch proces;
beheersing van de bevruchting;

en waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk
lichaam niet met farmacologische of immunologische middelen of door
metabolisme wordt bereikt, maar wel door dergelijke middelen kan
worden ondersteund”.

•

Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek:
•

Te gebruiken als zelftest:
-

•

zwangerschapstesten
ovulatietesten
systemen voor de glucosebepaling in bloed
...

Recipiënten voor urine, recipiënten voor faeces, ...

Glucometer strip
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Definitie van een medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek op basis
van artikel 1 van het KB van 14 november 2001 betreffende medische
hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek:
“een medisch hulpmiddel dat een reagens, een reactief product, een
kalibratiemateriaal, een controlemateriaal, een kit, een instrument, een
apparaat, een toestel of een systeem is dat afzonderlijk of in combinatie
wordt gebruikt en door de fabrikant is bestemd om te worden gebruikt
voor het in-vitro-onderzoek van specimens die afkomstig zijn van het
menselijk lichaam, met inbegrip van donorbloed en -weefsel, uitsluitend of
hoofdzakelijk met het doel om informatie te verschaffen:
•
•
•
•

over een fysiologische of pathologische toestand,
over een aangeboren afwijking,
om de veiligheid en de mate van verenigbaarheid met potentiële
ontvangers te bepalen,
om de uitwerking van therapeutische maatregelen te toetsen”.

Hetzelfde artikel definieert een voor zelftesten bestemd medisch
hulpmiddel als :
“elk medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek dat door de fabrikant
bestemd is om door leken in een thuissituatie te kunnen worden gebruikt”.
Wanneer het testresultaat geen medische informatie oplevert, zoals
bij drugs- of alcoholtesten, vallen deze testen niet onder het KB van
14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro
diagnostiek.

De conformiteit van een medisch hulpmiddel
•

Elk medisch hulpmiddel, uitgezonderd deze die deel uitmaken van
fabricage naar maat of klinische proeven, moet voorzien zijn van een
conforme CE-markering.

Conforme CE-markering

Logo “China Export” ≠ conforme CE-markering

De CE-markering is soms aangevuld met een code van vier cijfers die
verwijst naar de aangemelde instantie die de conformiteit van het
medische hulpmiddel heeft geverifieerd. Dit is onder meer een verplichting
bij implanteerbare medische hulpmiddelen, steriele medische hulpmiddelen
en zelftesten.
•

De etikettering van een medisch hulpmiddel moet onder andere
volgende elementen bevatten:
verplicht:
o de naam en het adres van de fabrikant en, wanneer van
toepassing, de Europees gemachtigde of EC REP;
o het serie- of lotnummer;
wanneer van toepassing: aanduiding “steriel” en de
sterilisatiemethode, de vervaldatum, de aanduiding “for single use”,
voorwaarden voor opslag, …

•

In België moet de voor de patiënt bestemde informatie, de etikettering
en gebruiksaanwijzing, minstens in de drie landstalen aanwezig zijn.

•

Voor de voor zelftesten bestemde medische hulpmiddelen voor
in-vitro diagnostiek voorziet de regelgeving, naast de hierboven
vermelde verplichtingen, dat er op de etikettering duidelijk vermeld
staat dat deze medisch hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek bestemd
zijn voor zelftesten.

Symbolen veel gebruikt bij de etikettering van
medische hulpmiddelen
Verplichte symbolen
CE-markering
Coördinaten van de fabrikant

LOT

REF

Lot-/serienummer

Symbolen, gebruikt indien van toepassing*

0001

EC REP
“Bestemd voor zelftesten”
(of equivalente omschrijving)

STERILE
IVD

CE-markering met de code van
de aangemelde instantie
Coördinaten van de Europees
gemachtigde of EC REP
Duidt aan dat het IVD bestemd
is voor zelftesten
Steriel medisch hulpmiddel
Voor in-vitro diagnostiek
Bevat <n> testen

Vervaldatum
Voor éénmalig gebruik
Temperatuurslimieten
*niet-limitatieve opsomming

In geval van een vermoeden van niet-conformiteit, of erger, namaak,
neem contact op via:
-

voor alle medische hulpmiddelen die geen IVD zijn: meddev@fagg.be;
voor IVD’s: IVD@wiv-isp.be.

Materiovigilantie
Materiovigilantie is de studie en de opvolging van incidenten die het gevolg
zijn van het gebruik van medische hulpmiddelen. Hiermee tracht het
fagg continu te evolueren naar een verhoogde kwaliteit van de medische
hulpmiddelen op de markt om zo de veiligheid van de patiënt te verhogen.
Materiovigilantie steunt op het melden van incidenten, wat wettelijk
verplicht is voor iedereen die professioneel in contact komt met medische
hulpmiddelen, dus ook de officina-apotheker.
•

Wat moet u melden?
-

•

Bepaal of de gebeurtenis wel degelijk een incident met een medisch
hulpmiddel betreft (gedefinieerd in artikel 11 van het KB van 18
maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen).
Om u hierbij te helpen kan u een beslissingsboom raadplegen via
www.fagg.be -> Menselijk gebruik -> Gezondheidsproducten ->
Medische hulpmiddelen en hun hulpstukken -> Materiovigilantie ->
Wat melden -> Beslissingsboom.
Een gebeurtenis moet niet daadwerkelijk gevolgen hebben voor
de patiënt om een incident te zijn, het risico erop is voldoende.

Hoe moet u melden?
-

Medische hulpmiddelen, niet voor in-vitro diagnostiek:
Vul het meldingsformulier voor een incident in en stuur het naar
het fagg. Dit formulier vindt u terug op www.fagg.be -> Menselijk
gebruik -> Gezondheidsproducten -> Medische hulpmiddelen en hun
hulpstukken -> Materiovigilantie -> Hoe melden.

-

Medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek:
Vul het meldingsformulier voor een incident in en stuur het naar
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Dit
formulier vindt u terug op www.wiv-isp.be/QML/index_nl.htm -> IVD
-> Incidenten -> Formulier voor het melden van incidenten.

Legale context
•
•
•
•
•
•

Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
KB van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische
hulpmiddelen
KB van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen
KB van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor
in-vitro diagnostiek
KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers
Wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Meer informatie:
•

Op de internetsite van het fagg
Rubriek medische hulpmiddelen op: www.fagg.be →
Menselijk gebruik → Gezondheidsproducten → Medische
hulpmiddelen en hun hulpstukken.

•

Contactadres
Contacteer de Cel Medische Hulpmiddelen van het fagg
voor elke vraag in verband met medische
hulpmiddelen via meddev@fagg.be
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