AC T UA L I T E I T

Voor implantaten
moet ook de
samenvatting van de
veiligheids- en
klinische prestaties
beschikbaar zijn.

Na de GDPR
komt de MDR er aan
Sinds 25 mei 2018 is de GDPR (General Data Protection Regulation)
van toepassing, met nogal wat gevolgen voor de zorgsector. Vanaf 26
mei 2021 zal de MDR (de Medical Device Regulation van toepassing
zijn en vanaf 26 mei 2022 de IVR (In-vitro Device Regulation). Het
valt te verwachten dat de MDR eveneens een niet onbelangrijke
impact zal hebben op de praktijk van zorgverleners en
zorginstellingen.
Stefaan Callens, professor Gezondheidsrecht
De MDR is van toepassing op instrumenten,
apparaten en zelfs softwaretoepassingen die door de
fabrikant bestemd zijn voor medische doeleinden

‘

De UDI werd ingevoerd om incidenten beter
te kunnen signaleren, vervalsing tegen te gaan,
het voorraadbeheer te verbeteren en aantal
medische fouten te doen dalen ’
zoals diagnose, preventie, of behandeling van
ziekte. Ook contactlenzen, borstprothesen,
rimpelvullers en liposuctiemateriaal zullen onder de
verordening vallen.
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De MDR wordt van toepassing op 26 mei 2021.
Door de covid-19-pandemie is de oorspronkelijke
toepassingsdatum (26 mei 2020) met een jaar uitgesteld. Gelieve er mee rekening te houden dat certificaten voor medische hulpmiddelen in principe
hun geldigheid verliezen uiterlijk op 27 mei 2024.
Hulpmiddelen die vóór 26 mei 2021 rechtmatig in
de handel zijn gebracht mogen wel nog tot 27 mei
2025 op de markt worden aangeboden of in gebruik
worden genomen.

UDI en EUDAMED
Om incidenten beter te kunnen signaleren,
vervalsing tegen te gaan, het voorraadbeheer te verbeteren en aantal medische fouten te doen dalen is
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er een systeem van de unieke hulpmiddelen code (of
Unique Device Identifier, afgekort als UDI ingevoerd.
Het UDI-systeem geldt voor alle hulpmiddelen,
behalve voor hulpmiddelen naar maat. In de
Europese databank voor medische hulpmiddelen
(European database on medical devices, aangeduid als
Eudamed) wordt de UDI en gegevens over klinische
onderzoeken, vigilantie en zo meer opgenomen.
Voor implantaten moet trouwens ook de samen
vatting van de veiligheids- en klinische prestaties
beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat via
Eudamed het publiek informatie over hulpmiddelen
kan krijgen.

Meer transparantie voor implantaten
Fabrikanten moeten op een implantaatkaart
informatie verstrekken over bijvoorbeeld de
verwachte levensduur, de UDI en de door patiënt te
nemen maatregelen ten aanzien van de wissel
werking met redelijk voorzienbare externe in
vloeden en medische onderzoeken. Ziekenhuizen
moeten aan de patiënten die een implantaat kregen
de voormelde informatie via een website ter
beschikking stellen samen met de implantaatkaart.
Die verplichting geldt niet voor tandheelkundige
vullingen, kronen, schroeven en platen.

Klinisch onderzoek, ethische
commissie en ethische beginselen
De MDR bevat specifieke regels voor het klinisch
onderzoek met hulpmiddelen. Dit onderzoek moet
worden uitgevoerd indien de klinische veiligheid
van een hulpmiddel moet worden vastgesteld. Het
klinisch onderzoek vereist een machtiging van de lidstaat waar het klinisch onderzoek zal worden uit
gevoerd. Er mag ook geen negatief advies zijn uit
gebracht door een ethische commissie. Aan die
ethische toetsing moet minstens één leek deelnemen.
Elke stap in het klinisch onderzoek moet worden
uitgevoerd overeenkomstig erkende ethische beginselen (bijlage XV, hoofdstuk I, I van de MDR). De
verordening bevat ook nog specifieke regels omtrent
de geïnformeerde toestemming, klinisch onderzoek
bij wilsonbekwamen, minderjarigen en zwangeren of
borstvoeding gevende vrouwen. De verordening
bepaalt tevens dat er een bewijs van dekking moet
zijn door een verzekering of schadeloosstelling voor
proefpersonen in geval van letsel als gevolg van deelname aan een klinisch onderzoek.

In ziekenhuizen
vervaardigde hulpmiddelen
Ziekenhuizen die zelf medische hulpmiddelen
vervaardigen en gebruiken moeten de principes van

de verordening niet toepassen, met uitzondering
van algemene veiligheids- en prestatie-eisen van
bijlage 1 van de verordening. Voorwaarde is dan
wel dat die hulpmiddelen niet worden over
gedragen aan een andere rechtspersoon. Bovendien moet het ziekenhuis aantonen dat aan de
specifieke behoeften van de patiëntendoelgroep niet
(op een passend niveau) kan worden voldaan
door een op de markt beschikbaar gelijkwaardig
hulpmiddel.

Reprocessing van hulpmiddelen
voor eenmalig gebruik
De zogenaamde reprocessing (herverwerking) van
medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik kan
enkel nog toegepast worden indien de nationale
wetgeving dit toelaat. Bovendien wordt het ziekenhuis of de zorgverlener die dit hulpmiddel voor
eenmalig gebruik herverwerkt beschouwd als
fabrikant van het herverwerkt hulpmiddel. Het
ziekenhuis of de zorgverlener moet dan in principe
de verplichtingen uit de verordening die
gelden voor fabrikanten, zoals bijvoorbeeld de verplichtingen met betrekking tot traceerbaarheid,
naleven. Ziekenhuizen die gebruik maken van
herverwerkte hulpmiddelen zullen aan patiënten
over dit gebruik informatie moeten verstrekken.

‘

Elke stap in het klinisch onderzoek moet worden
uitgevoerd overeenkomstig erkende ethische
beginselen ’

Post-market surveillance
De fabrikant moet voor elk hulpmiddel een
systeem voor post-market surveillance toepassen
dat is afgestemd op de risicoklasse van het hulp
middel en het soort hulpmiddel. Voor implantaten
bijvoorbeeld zal een systeem voor post-market
surveillance moeten worden toegepast om relevante
gegevens over de kwaliteit, de prestaties en de
veiligheid van de implantaten gedurende de
gehele levensduur ervan actief en systematisch
te verzamelen, te registreren en te analyseren,
om de nodige conclusies te trekken en om eventuele
preventieve en corrigerende acties vast te
stellen, uit te voeren en te monitoren. Het spreekt
voor zich dat de verwerking van de gegevens
in toepassing van deze post-market
sur-veillance-plicht zal moeten plaatsvinden
conform de GDPR. n
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Zorginnovaties behouden
na de coronacrisis
De coronacrisis trok heel wat initiatieven op gang die soms al lang op de agenda van de
zorgsector staan. Wat maakte deze veranderingen ‘plots’ mogelijk? En wat kunnen
zorgorganisaties doen om deze veranderingen structureel in te bedden?
Emily Nazionale

‘ Creëer inzicht in de resultaten
van de ingezette veranderingen.
Dit geeft focus en vergroot
het gevoel van urgentie bij de
betrokkenen. Blijf daarnaast
successen vieren ’
– Judith Ophoff
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Als we deze vraag aan mensen in ons netwerk
stellen, zegt vrijwel iedereen: ‘Dat komt omdat er nu
urgentie is’, schrijven Judith Ophoff en Nanda Pluijter in een eerder op Skipr verschenen analyse van de
innovaties die zich de voorbije coronamaanden
aftekenden in het zorglandschap. Ophoff en Pluijter
zijn respectievelijk management consultant en
project manager bij het Nederlandse managementen adviesbureau Bisnez. Allebei hebben ze in deze
rollen ervaring in de gezondheidszorgsector.
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“De afgelopen periode was er inderdaad een
noodzaak om (meer) tele- of videoconsultaties te
organiseren, de zorg naar de thuissituatie te verplaatsen, en ga zo maar door”, stellen Judith en
Nanda. “Tegelijkertijd houdt dit in dat na de crisis,
met andere woorden wanneer de urgentie vervalt,
zorgorganisaties wellicht zullen terugkeren naar de
oude situatie.”
Daarom ging het tweetal op zoek naar andere, bijkomende factoren die er mogelijk toe geleid hebben
dat bepaalde zorginnovaties versneld konden plaatsvinden. En die er bijgevolg ook voor kunnen zorgen
dat ingezette veranderingen behouden blijven na de
(een) crisisperiode.

Unieke teams
“Tijdens de crisis vielen muren tussen actoren uit
verschillende teams/afdelingen weg. Partijen die
voorheen op een eigen eiland werkten, vormen nu
‘unieke coalities’”, lichten de beide dames toe.
Unieke coalities zijn in staat om een compleet beeld
te geven van het probleem en kunnen gezamenlijk
tot een gedragen oplossing komen. Door deze
intensieve samenwerking verwijderen zij obstakels,
inspireren zij hun omgeving en creëren ze draagvlak. Uiteindelijk krijgen unieke coalities zo ver
anderingen voor elkaar.
Judith Ophoff & Nanda Pluijter: Vorm een
‘coalition of the willing’ op het juiste niveau in de
organisatie, en zorg voor projectmatige, aan
drijvende kracht in een multidisciplinair team met
zowel medisch-inhoudelijke als bedrijfskundige
expertise.

Visie gericht op ‘overleven’
“Veranderingen kunnen zowel ontstaan vanuit
een ‘brandend platform’ als vanuit een ‘wenkend
perspectief’. De huidige veranderingen zijn ontstaan
vanuit het ‘brandende platform’. Vandaar dat de
visie achter de veranderingen zich grotendeels richt
op de korte termijn: wat hebben we nú aan deze
verandering?
Achter een groot aantal veranderingen die
werden of nog worden doorgevoerd, schuilt echter
ook een langetermijnvisie. Zo is het bijvoorbeeld
minder belastend voor de patiënt en de mantel
zorgers om ook tijdens de ‘normale’ situatie medicatie
thuis toe te dienen, omdat zij op deze manier zich
niet hoeven te verplaatsen naar het ziekenhuis.”
Judith & Nanda: “Haal deze langetermijnvisie
naar boven en begin te werken vanuit een wenkend
perspectief. Als je weet wat je gewenste resultaat is,
en je de stappen richting het inbedden van veranderingen daarmee in lijn brengt, kun je ook zonder het

‘brandende platform’ verandering realiseren.”

Zichtbare successen
“Zonder zichtbare successen is het lastig om een
verandering vol te houden. De vraag werpt zich dan
op of de ingezette beweging wel de juiste is, wat
demotiverend kan werken voor medewerkers.
Coronagerelateerde innovaties kregen en krijgen
veel weerklank, zowel in nieuwsmedia als via de
interne kanalen van zorgorganisaties. Dit biedt steun
om de crisis door te komen, en geeft de directe
betrokkenen een extra reden om niet op te geven.”
Judith & Nanda: “Creëer inzicht in de resultaten
van de ingezette veranderingen. Dit geeft focus en
vergroot het gevoel van urgentie bij de betrokkenen. Blijf daarnaast successen vieren.”

‘ Betrek partners in de keten
op tijd bij het bereiken van
het gewenste resultaat en
zorg voor een opdrachtgever
met het mandaat om de
voorwaarden voor succes te
organiseren ’
– Nanda Pluijter

Obstakels verwijderen
“Ook al bestaat er een gedeelde visie en is de ‘wil’
er om te veranderen, verandertrajecten kunnen niet
slagen als er geen vermogen is om daadwerkelijk te
veranderen. Belangrijke barrières in de zorg zijn de
financieringsstructuren, capaciteit en de kloof tussen
het ontwerp en de vertaling naar de praktijk.
Tijdens de coronacrisis neemt de sector veel knelpunten rondom deze thema’s in korte tijd weg.”
In ons land creëerde het Riziv bijvoorbeeld ver
schillende verstrekkingen voor telefonische
adviezen voor zorgverleners.
Judith & Nanda: “Betrek partners in de keten op
tijd bij het bereiken van het gewenste resultaat en
zorg voor een opdrachtgever met het mandaat om de
voorwaarden voor succes te organiseren.”
“Bovenstaande observaties maken duidelijk dat
er meer nodig is dan urgentiebesef alleen om een
succesvolle verandering te realiseren”, besluiten
Judith Ophoff en Nanda Pluijter hun analyse. “Het
kan wel een katalysator zijn voor de invulling van
andere succesfactoren”, zo besluiten ze. n
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Ziekenhuisfusies?
No paseran voor artsen
Ziekenhuisartsen zijn niet te vinden voor strategische herstructureringen
binnen klinische netwerken. En fusies zijn helemaal niet aan hen besteed.
Een topprioriteit is bijvoorbeeld wel dat alle medische informatie centraal
elektronisch raadpleegbaar wordt.
Geert Verrijken

‘

Een afknapper
is de stelling dat
samenwerken
zal leiden tot
noodzakelijke
strategische herstructureringen
en ﬁnaal tot
ziekenhuisfusies ’

Prof. Dominique
Vandijck (UGent).

Dat blijkt uit een enquête bij 83 artsen-specialisten werkzaam in het Noordwest-Vlaamse KOMziekenhuisnetwerk. Het onderzoek waarin vrijwel
alle disciplines vertegenwoordigd zijn, werd uitgevoerd door Jolien Dewaele, stafmedewerker AZ
Damiaan Oostende, in het kader van haar masterscriptie management en beleid in de gezondheidszorg
(UGent). Promotor was prof. Dominique Vandijck
(UGent).
In dit onderzoek – dat zich situeert in pre-coronatijden, tussen 30 januari en 6 maart – ventileren
artsen voor het eerst hun visie op de klinische netwerken. Zowat 42% van de respondenten is diensthoofd en het gros van de deelnemende andere artsen
bekleedt een mandaat, is lid van de Medische Raad,
van de commissie voor ziekenhuishygiëne enz. Het
gaat dus vooral over geëngageerde dokters. Dit
onderzoek schotelde hen een aantal stellingen voor.

Interpretatie
Een eerste vaststelling is dat de term ‘klinische
samenwerking’ voor interpretatie vatbaar is. Voor
het gros van de ziekenhuisspecialisten (respectievelijk 91 en 90%) beperkt samenwerken zich tot het
concentreren van medische expertise voor hoogcomplexe aandoeningen en tot kennisuitwisseling
tussen de medische disciplines van het netwerk.
Voor drie à vier artsen op vijf omvat het ook de
gezamenlijke aankoop van zware medische apparatuur (78%), de organisatie van pluridisciplinaire
zorgpaden en pathologieprogramma’s (77%) en een
gedeelde visie op het zorgaanbod en het samensmelten van disciplines (73%).
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Samenwerken om gezamenlijk vooropgestelde
doelstellingen te realiseren, wordt minder enthousiast
onthaald (64%). En een afknapper is de stelling
dat samenwerken zal leiden tot noodzakelijke
strategische herstructureringen en finaal tot ziekenhuisfusies. Amper 45% kan zich hierin vinden.

Medische informatie
Een essentiële randvoorwaarde en een topprioriteit voor artsen in netwerken is dat ze alle medische
informatie op één centrale plaats elektronisch kunnen raadplegen. Bijna 90% wenst dat. Verder zijn de
meeste respondenten bereid volop mee te werken
aan het welslagen van de netwerken. Op voorwaarde
weliswaar dat ook de andere spelers – overheden,
ziekenhuizen én koepelorganisaties – hun verantwoordelijkheid nemen.
Negen op de tien is van mening dat het ziekenhuis, het netwerk dus, moet instaan voor de vertaalslag van wettelijke eisen naar een praktisch programma. Artsen vragen ook een optimalisatie van
processen over de ziekenhuizen heen (86%). Een
andere bekommernis is een uniform beleid op netwerkniveau rond ziekenhuishygiëne. In het algemeen verwacht drie kwart van de respondenten dat
het netwerk eenvormige beleidslijnen uitzet.”
Tot slot vragen drie op vier dokters aandacht
voor een betere medisch-technische samenwerking
en meer ondersteuning. Liefst 90% is ook van
oordeel dat er boter bij de vis moeten komen:
netwerking vereist financiële middelen.
Hiervoor kijkt men in de eerste plaats richting
overheid. n
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