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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 26 september 2012 keurde de Commissie een pakket inzake innovatie in de 
gezondheidszorg goed, dat bestond uit een mededeling inzake veilige, doeltreffende en 
innovatieve medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek ten 
behoeve van patiënten, consumenten en gezondheidswerkers, een voorstel voor een 
verordening van het EP en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, en een voorstel voor 
een verordening van het EP en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek. Deze voorstellen zijn bedoeld om de bestaande Europese wetgeving met het 
oog op de technologische en wetenschappelijke vooruitgang te moderniseren en onlangs 
geopperde bezorgdheid over bepaalde aspecten van de veiligheid van de patiënten bij te 
werken. 

Het voorstel voor een verordening betreffende medische hulpmiddelen, die Richtlijn 
90/385/EEG betreffende actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en Richtlijn 
93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen zal vervangen, is gericht op de regulering van 
veiligheids-, kwaliteits- en doelmatigheidsnormen van medische hulpmiddelen die binnen de 
Europese Unie in de handel gebracht kunnen worden. 

Uit hoofde van deze voorgestelde wetgeving moeten de honderdduizenden medische 
hulpmiddelen die momenteel binnen de Europese Unie in de handel zijn, van kleefpleisters, 
spuiten, katheters en instrumenten voor bloedafname tot complexe implantaten en apparatuur 
die vitale lichaamsfuncties overneemt of ondersteunt, veilig zijn, niet alleen voor de patiënten, 
maar ook voor de gezondheidswerkers die ze gebruiken of hanteren en voor de leken die 
ermee in aanraking komen. 

Zoals in overweging 71 van het voorstel is vastgelegd, is de doelstelling van deze verordening 
het waarborgen van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor medische hulpmiddelen 
waardoor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van patiënten, 
gebruikers en andere personen gegarandeerd wordt. Onder een "gebruiker" wordt in het 
onderhavige voorstel "elke gezondheidswerker of leek die een hulpmiddel gebruikt" verstaan 
en in de verordening wordt erkend dat gebruikers een essentiële rol spelen bij het aanbod van 
veilige gezondheidszorg aan patiënten. Medische hulpmiddelen worden voornamelijk in een 
ziekenhuisomgeving door gezondheidswerkers gebruikt, maar ook in een andere omgeving, 
onder meer in instellingen voor langdurige zorg, de huizen van patiënten en gevangenissen. 
Tot degenen die risico's lopen, behoren de gezondheidswerkers die de producten gebruiken, 
het personeel van ondersteunende diensten (voor de was, schoonmaak en afvalinzameling), 
alsmede patiënten en het publiek. Als zodanig dragen medische hulpmiddelen rechtstreeks bij 
aan de arbeidsomstandigheden en moeten ze zorgen voor een zo veilig mogelijke 
werkomgeving. 

"Gezondheid en veiligheid" worden in heel de verordening genoemd als de overkoepelende 
doelstelling. In het licht hiervan bevat het voorstel, in bijlage I, de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften. In punt 8 van bijlage I wordt uitdrukkelijk vermeld dat "de 
hulpmiddelen en de fabricageprocedés ervan (...) zodanig (...) ontworpen [moeten zijn] dat het 
infectierisico voor de (niet-)professionele gebruiker of, in voorkomend geval, andere personen 
weggenomen of tot een minimum beperkt wordt". In punt 11 van dezelfde bijlage wordt 
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eveneens onderstreept dat patiënten, gebruikers en andere personen geen risico op 
verwondingen mogen lopen door het gebruik van medische hulpmiddelen.

De relatie die er bestaat tussen veilige en hoogwaardige medische hulpmiddelen en de 
overkoepelende doelstelling van het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van 
patiënten, gebruikers en andere personen, zorgt ervoor dat dit voorstel voor een verordening 
een synergie aangaat met de van toepassing zijnde EU-wetgeving inzake gezondheid op het 
werk. In de verordening dienen derhalve uitdrukkelijke verwijzingen opgenomen te worden 
naar wetgeving die zorgt voor een hoge mate aan veiligheid voor gebruikers en patiënten in de 
gezondheidszorg en hierin dient rekening gehouden te worden met de ontwerp- en 
prestatiekenmerken van hulpmiddelen die in de relevante EU-richtlijnen inzake gezondheid 
op het werk genoemd worden. Dit geldt zeker voor Richtlijn 2010/32/EU inzake de preventie 
van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche, die bedoeld is om de 
veiligheid op het werk te vergroten naar aanleiding van een kaderovereenkomst tussen de 
sociale partners op EU-niveau waarin onderkend wordt dat er gezorgd moeten worden voor 
medische hulpmiddelen met ingebouwde veiligheids- en beschermingsmechanismen om het 
risico op verwondingen en infecties door scherpe medische voorwerpen te beperken. Het is 
derhalve volkomen logisch dat een dergelijke bepaling wordt opgenomen in de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften van de verordening inzake medische hulpmiddelen.

Het zijn niet alleen de eerstelijnsmedewerkers, zoals artsen en verpleegsters, die risico's 
lopen, maar ook zorgverleners in ambulante en alternatieve ziekenzorg, 
laboratoriumpersoneel en medewerkers van ondersteunende diensten, zoals schoonmakers, 
wasserijmedewerkers, gevangenispersoneel, enz. 

Instellingen voor de gezondheidszorg moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers de 
noodzakelijke opleiding krijgen voor het juiste gebruik van medische hulpmiddelen, 
instrumenten en praktijken die een bijdrage kan leveren aan het beperken van verwondingen 
door injectienaalden, de overdracht van aan de gezondheidszorg gerelateerde infecties en 
andere nadelige effecten teneinde het veilig gebruik van nieuwe medische technologie en 
chirurgische technieken te garanderen.

Alle gezondheidswerkers dienen ook adequate bescherming te krijgen, door middel van 
vaccinaties, profylaxe na blootstelling, diagnostisch routineonderzoek, persoonlijke 
beschermingsuitrusting en het gebruik van medische technologie die de blootstelling aan door 
bloed overgedragen infecties beperkt. 

De in dit ontwerpadvies geformuleerde voorstellen houden rekening met in een eerder 
stadium verricht werk en de goedgekeurde resoluties van de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken om de veiligheid van gezondheidswerkers te waarborgen, namelijk:

• de resolutie van het Europees Parlement van 15 december 2011 over de tussentijdse 
evaluatie van de Europese strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk,

• de resolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2010 over het voorstel voor 
een richtlijn van de Raad tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten 
raamovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en 
gezondheidszorgbranche,
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• de resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2008 over de communautaire 
strategie 2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op het werk, 

• de resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2006 met aanbevelingen aan de 
Commissie betreffende de bescherming van werknemers in de gezondheidszorg in Europa 
tegen door bloed overgedragen infecties als gevolg van prikaccidenten.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze verordening heeft tot doel het 
functioneren van de interne markt te 
garanderen voor medische hulpmiddelen, 
uitgaande van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid. 
Tegelijkertijd stelt deze verordening hoge 
kwaliteits- en veiligheidseisen aan 
medische hulpmiddelen om 
gemeenschappelijke veiligheidsproblemen 
ten aanzien van deze producten het hoofd 
te bieden. Beide doelstellingen worden 
gelijktijdig nagestreefd, zijn onverbrekelijk 
met elkaar verbonden en de ene is niet 
secundair ten opzichte van de andere. Op 
basis van artikel 114 VWEU harmoniseert 
deze verordening de voorschriften voor het 
in de Unie in de handel brengen en in 
gebruik nemen van medische hulpmiddelen 
en de hulpstukken daarvan, die dan onder 
het beginsel van het vrije verkeer van 
goederen vallen. Op basis van artikel 168, 
lid 4, onder c), VWEU stelt deze 
verordening hoge kwaliteits- en 
veiligheidseisen aan die medische 
hulpmiddelen door onder meer te 
waarborgen dat gegevens die in het kader 

(2) Deze verordening heeft tot doel het 
functioneren van de interne markt te 
garanderen voor medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, uitgaande van een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid van zowel patiënten als 
gebruikers. Tegelijkertijd stelt deze 
verordening hoge kwaliteits- en 
veiligheidseisen aan medische 
hulpmiddelen om gemeenschappelijke 
veiligheidsproblemen ten aanzien van deze 
producten het hoofd te bieden. Beide 
doelstellingen worden gelijktijdig 
nagestreefd, zijn onverbrekelijk met elkaar 
verbonden en de ene is niet secundair ten 
opzichte van de andere. Op basis van 
artikel 114 VWEU harmoniseert deze 
verordening de voorschriften voor het in de 
Unie in de handel brengen en in gebruik 
nemen van medische hulpmiddelen en de 
hulpstukken daarvan, die dan onder het 
beginsel van het vrije verkeer van goederen 
vallen. Op basis van artikel 168, lid 4, 
onder c), VWEU stelt deze verordening 
hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan die 
medische hulpmiddelen door onder meer te 
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van klinisch onderzoek worden 
gegenereerd betrouwbaar en degelijk zijn 
en dat de veiligheid van de proefpersonen 
die aan klinisch onderzoek deelnemen 
wordt beschermd.

waarborgen dat gegevens die in het kader 
van klinisch onderzoek worden 
gegenereerd betrouwbaar en degelijk zijn 
en dat de veiligheid van de proefpersonen 
die aan klinisch onderzoek deelnemen 
wordt beschermd.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Deze verordening bevat vereisten 
met betrekking de ontwerp-, veiligheids-
en prestatiekenmerken ter voorkoming 
van verwondingen op het werk, zoals deze 
vastgelegd zijn in Richtlijn 2010/32/EU 
van de Raad van 10 mei 2010 tot 
uitvoering van de door HOSPEEM en 
EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake 
de preventie van scherpe letsels in de 
ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche1.
_____________
1PB L 134 van 1.6.10, blz. 66.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten op 
nationaal niveau door middel van 
geharmoniseerde formaten te melden. De 

(53) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten die van 
invloed zijn op de veiligheid van 
patiënten, gezondheidswerkers en andere 
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nationale bevoegde autoriteiten moeten de 
fabrikanten inlichten en de informatie 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten in 
andere lidstaten wanneer zij bevestigen dat 
er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden, om de kans op herhaling 
daarvan tot een minimum te beperken.

personen op nationaal niveau door middel 
van geharmoniseerde formaten te melden 
De nationale bevoegde autoriteiten moeten 
de fabrikanten inlichten en de informatie 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten in 
andere lidstaten wanneer zij bevestigen dat 
er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden, om de kans op herhaling 
daarvan tot een minimum te beperken.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de informatie 
die tijdens de in de artikelen 61 tot en met 
75 beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wat het 
volgende betreft:

4. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de informatie 
die tijdens de in de artikelen 61 tot en met 
75 beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie, nadat zij de 
relevante belanghebbenden, met inbegrip 
van de organisaties van 
gezondheidswerkers, heeft geraadpleegd,
bevoegd overeenkomstig artikel 89 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
wat het volgende betreft:

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Gedurende de gehele 
toestingsprocedure wordt er rekening 
gehouden met de standpunten van de 
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relevante belanghebbenden, met inbegrip 
van de organisaties van patiënten en 
gezondheidswerkers.

Or. en

Motivering

De betrokkenheid van patiënten en andere belanghebbenden bij dit toetsingsmechanisme 
dient versterkt te worden om de transparantie en het vertrouwen van het publiek te vergroten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Er wordt een ethische evaluatie 
uitgevoerd. De Commissie faciliteert de 
coördinatie tussen belanghebbenden, 
alsmede de uitwisseling van de beste 
praktijken en de ontwikkeling van 
kwaliteitsnormen voor ethische evaluatie 
in de gehele Unie. 

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten coördineren onder elkaar de 
ontwikkeling van webgebaseerde en 
gestructureerde standaardformulieren voor 
de rapportage van ernstige incidenten door 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten.

De lidstaten coördineren onder elkaar de 
ontwikkeling van webgebaseerde en 
gestructureerde standaardformulieren voor 
de rapportage van ernstige incidenten door 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten. De lidstaten blijven 
desalniettemin andere formaten hanteren 
voor de rapportage van vermoedelijke 
ernstige incidenten aan de bevoegde 
nationale autoriteiten.
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Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige stappen 
om ervoor te zorgen dat alle informatie 
betreffende een ernstig incident dat op hun 
grondgebied heeft plaatsgevonden of een 
corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld die op hun 
grondgebied is of moet worden 
ondernomen en waarvan zij in kennis zijn 
gesteld overeenkomstig artikel 61, op 
nationaal niveau centraal door hun 
bevoegde autoriteit, zo mogelijk tezamen 
met de fabrikant, wordt geëvalueerd.

1. De lidstaten nemen de nodige stappen 
om ervoor te zorgen dat alle informatie 
betreffende een ernstig incident dat op hun 
grondgebied heeft plaatsgevonden of een 
corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld die op hun 
grondgebied is of moet worden 
ondernomen en waarvan zij in kennis zijn 
gesteld overeenkomstig artikel 61, op 
nationaal niveau centraal door hun 
bevoegde autoriteit, zo mogelijk tezamen 
met de fabrikant, wordt geëvalueerd. De 
bevoegde autoriteit houdt rekening met de 
standpunten van alle relevante 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
organisaties van patiënten en 
gezondheidswerkers.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 8 – punt 8.1 - letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) volledig te voldoen aan de vereisten 
van de toepasselijke richtlijnen van de 
Unie betreffende veiligheid op het werk, 
zoals Richtlijn 2010/32/EU,

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 8 – punt 8.1 - letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

en, in voorkomend geval, Schrappen

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 11 – punt 11.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.2 bis. Hulpmiddelen waarmee mogelijk 
dodelijke, door bloed overgedragen 
infecties overgebracht kunnen worden op 
gezondheidswerkers, patiënten of andere 
personen, door onbedoelde sneden of 
prikken, zoals verwondingen door 
naalden, moeten voorzien zijn van 
ingebouwde veiligheids- en 
beschermingsmechanismen in 
overeenstemming met Richtlijn 
2010/32/EU.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 18 – punt 18.2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het hulpmiddel in alle stadia van de 
procedure voor de beoogde gebruiker 
eenvoudig te gebruiken is, en

het hulpmiddel in alle stadia van de 
procedure voor de beoogde gebruiker 
eenvoudig te gebruiken is,

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 18 – punt 18.2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het risico van verwonding en infectie 
zoveel mogelijk wordt beperktdoor het 
gebruik van ingebouwde veiligheids- en 
beschermingsmechanismen ter 
voorkoming van verwondingen door 
naalden en andere scherpe letsels bij 
andere personen, en

Or. en

Motivering

Ieder jaar lopen meer dan 1 miljoen gezondheidswerkers in de EU verwondingen op die 
zwaar ingrijpen in hun leven en mogelijk dodelijk zijn en waarbij medische hulpmiddelen met 
naalden of andere scherpe instrumenten een rol spelen. Gezondheidswerkers lopen niet alleen 
het risico om door bloed overgedragen infecties op te lopen, zij fungeren mogelijk ook als een 
bron van besmetting waardoor het risico toeneemt dat de infectie op andere patiënten 
overgedragen wordt. 

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 3 – punt 19 – punt 19.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gebruiksaanwijzing moet voor leken te 
begrijpen zijn en wordt geëvalueerd door 
de vertegenwoordigers van de relevante 
belanghebbenden, met inbegrip van de 
organisaties van patiënten en 
gezondheidswerkers.

Or. en
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