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Het Europees Parlement heeft op 29 maart 2007 een besluit genomen tot wijziging van 
Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Ik was toen rapporteur voor dit 
dossier in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Al in 
2006 is erop gewezen dat de EU geen uniforme regelingen kent voor het hergebruik van 
medische hulpmiddelen die eigenlijk voor eenmalig gebruik bestemd zijn, hoewel dit in 
sommige lidstaten, bijvoorbeeld in Duitsland, een gangbare praktijk was en nog steeds is. Op 
dit gebied bestaan er tussen de lidstaten te grote verschillen. In een beperkt aantal lidstaten is 
hergebruik toegestaan en zijn daar van overheidswege de nodige regels aan verbonden. In 
enkele andere lidstaten is hergebruik simpelweg verboden, maar in de meeste EU-lidstaten 
ontbreekt het aan heldere regelingen. Daar moet dringend wat aan gedaan worden.

Het grootste probleem is mijns inziens dat er weliswaar een precieze definitie van een 
"hulpmiddel eenmalig gebruik" bestaat (zie Richtlijn 2007/47/EG, volgens welke een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik een hulpmiddel is dat bedoeld is om slechts eenmaal te 
worden gebruikt voor één patiënt), maar dat fabrikanten hun producten vergezeld doen gaan 
van verschillende opgaven. Bij het eerste gebruik van een hulpmiddel voor eenmalig gebruik 
berust de aansprakelijkheid bij de fabrikant, maar bij hergebruik van een hulpmiddel voor 
eenmalig gebruik is de behandelend arts en de kliniek aansprakelijk. Daar zijn artsen helaas 
vaak niet van op de hoogte. 
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Bij besprekingen met de Commissie is het Parlement beloofd dat binnen twee jaar een verslag 
over deze problematiek zou worden ingediend. Daar is tot op heden helaas niets van 
terechtgekomen. Op 5 december 2008 is er weliswaar een workshop gehouden en er kwam 
ook nog een raadpleging over dit thema, maar concrete stappen zijn naar mijn weten nog 
steeds niet genomen. 

Ik acht het dringend noodzakelijk dat de Commissie eindelijk in actie komt en concrete 
voorstellen indient voor de regeling betreffende hergebruik van medische hulpmiddelen. Er is 
immers sprake van een grijs gebied dat hoognodig moet worden aangepakt. Er zijn al mensen 
overleden die geïnfecteerd zijn geraakt door hergebruikte medische hulpmiddelen die 
eigenlijk voor eenmalig gebruik waren bedoeld. Dat kunnen wij niet langer accepteren. Vaak 
weten patiënt en arts niet eens dat een medisch hulpmiddel voor eenmalig gebruik is 
hergebruikt. Er moet helderheid op dit gebied worden geschapen. De Europese Unie is 
verplicht een hoog niveau van gezondheidsbescherming te waarborgen. Aan die verplichting 
moet onverwijld worden voldaan. We mogen de burgers niet langer blootstellen aan onnodige 
gezondheidsrisico's.

Mijn vraag aan de Commissie luidt derhalve: 

• Wanneer komt de Commissie met een voorstel voor een regeling betreffende 
hergebruik van medische hulpmiddelen die eigenlijk voor eenmalig gebruik bestemd zijn?


