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Agenda sessie PMS 

Doelstellingen     

• Bespreken van eisen en impact van eisen voor Post Market Surveillance van MDR/IVDR 

• Bespreken van samenwerking tussen fabrikanten, leveranciers en zorginstellingen, -
aanbieders, en –verleners wat betreft Post Market Surveillance  

 

Punten ter bespreking  

• Doel van PMS+ISO guidance document 

• PMS verschillen tussen hoog en laag risico devices  

• PMS vanuit fabrikantenperspectief 

• PMS vanuit het perspectief van de zorginstellingen   

Discussie       
  

Uitkomsten en actiepunten    

 



Eisen Post Market Surveillance 

Eisen aan Post Market Surveillance (PMS) zijn in de verordening (MDR) aangescherpt ten 
opzichte van de richtlijn (MDD) 

Definitie PMS (art. 2.60) 

“alle door fabrikanten in samenwerking met andere marktdeelnemers verrichte activiteiten 
om een systematische procedure voor het proactief verzamelen en evalueren van 
ervaringen met door hen in de handel gebrachte, op de markt aangeboden of in gebruik 
genomen hulpmiddelen in te stellen en bij te werken, teneinde te kunnen vaststellen of er 
onmiddellijk corrigerende dan wel preventieve maatregelen nodig zijn;” 

• Eisen aan PMS worden gesteld in Hoofdstuk VII (MDR) oa. art 83-86, 88, en bijlagen III en 
bijlage XIV (Post Market Clinical Follow up) 

• Géén overgangsbepaling: de eisen aan PMS zijn geldig vanaf mei 2020 voor álle fabrikanten 
en hulpmiddelen. Hulpmiddelen met een geldig certificaat onder de (AI)MDD mogen tot mei 
2024 op de markt blijven, maar moeten voldoen aan de eisen aan PMS onder de MDR.  
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PMS cyclus 

• PMS plan verschilt per hulpmiddel en 
hangt oa af van risicoklasse. 
 
• Een plan laat zien dat over uitvoering 
PMS en verbetering veiligheid en 
kwaliteit is nagedacht.  
 
• Belangrijk om te motiveren hoe -op 
basis van risicoanalyse-  data wordt 
verzameld, op welke manier dit gedaan 
wordt en hoe dit gedocumenteerd wordt 
in rapporten. 

 



Data verzamelen 

Een fabrikant kan op verschillende manieren data verzamelen voor PMS. De bronnen 
hiervoor moeten relevant en representatief zijn voor het product/product groep. Het 
is aan de fabrikant om een plan op te stellen welke bronnen gebruikt worden en hoe 
de data verzameld wordt.  

 

Mogelijke bronnen voor informatie/data: 

• zorginstellingen, -aanbieders, -verleners 

• eigen marketing afdeling – fabrikant heeft vaak data beschikbaar over gebruikers 
en gebruikers ervaringen 

• inkooporganisaties 

• distributeurs – gemeenten, zorgkantoren, drogisterijen ed. 

• literatuur en diverse databases 

 

• De benodigde hoeveelheid data en de manier van verzamelen is afhankelijk van 
product, risicoklasse, gebruikersgroep.  

 

• Eind 2018 is naar verwachting de draft ISO guidance document gereed voor een 
bredere consultatie. Dit document zal handvatten bevatten voor het uitvoeren van 
PMS  



Dialoog fabrikanten en zorginstellingen, -
aanbieders en andere partijen 

• Veel data voor PMS zal verzameld worden door en/of binnen zorginstellingen, -
aanbieders en –verleners. Op dit moment beschikken zij al over veel informatie die 
gebruikt kan worden door fabrikanten voor PMS.  

 

• Door in gesprek te gaan kunnen fabrikanten en zorginstellingen goede afspraken 
maken hoe fabrikanten over deze data kunnen beschikken op een zo efficiënt 
mogelijke manier voor alle betrokken partijen.  

 

• Dit geldt ook voor andere partijen in de keten: gemeenten, zorgkantoren, 
zorgverzekeraars, drogisterijen ed. 

 

 

 



Melden van CAPA en Eudamed 

CAPA: Artikel 83.4:   

“Indien tijdens post market surveillance blijkt dat preventieve of corrigerende acties of 
beide nodig zijn, voert de fabrikant de passende maatregelen uit en stelt hij de bevoegde 
autoriteiten en, in voorkomend geval, de aangemelde instantie daarvan in kennis...”  

• Fabrikanten dienen CAPA’s (Corrective and Preventive Action) te melden bij de bevoegde 
autoriteit en, indien van toepassing, bij de notified body.  

• Alleen gezondheid- en veiligheidsgerelateerde aanpassingen hoeven gemeld te worden.  
Niet elke kleine verbetering aan het product. 

Eudamed 

Wat zijn de consequenties voor PMS indien Eudamed niet volledig functioneel is per mei 
2020?  

• Fabrikanten dienen vanaf mei 2020 (MDR) te voldoen aan de PMS eisen in de 
verordeningen. Oók als Eudamed niet volledig functioneel is.  
Tevens is het mogelijk voor de IGJ en notified bodies om te vragen naar het plan van 
aanpak en rapporten zonder dat deze in Eudamed gepubliceerd zijn.  
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Gebruik informatie vergelijkbare hulpmiddelen 

PMS plan bevat informatie over: 

 

“de desbetreffende gespecialiseerde of technische literatuur, databanken en/of 
registers”  

En  

“algemeen beschikbare informatie over soortgelijke medische hulpmiddelen” 

Bijlage III 1.1 

 

Hoeveel data moet verzameld worden voor de PMS?  

 

• Stel een duidelijk PMS plan op en beargumenteer gekozen werkwijze. 

• Voor informatie over vergelijkbare hulpmiddelen kunnen in principe dezelfde 
zoektermen voor worden gebruikt als voor de klinische evaluatie. Dit geeft een indicatie 
welke data benodigd is. 
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Juridische vragen 

• Moet het UDI label aangepast worden bij producten die na mei 2020 met een 
certificaat onder de huidige richtlijnen (MDD) op de markt zijn?  

 

• Kunnen notified bodies (aangemelde instanties) zonder MDR aanwijzing vanaf 2020 
een hulpmiddel met een MDD certificaat beoordelen, aangezien een dergelijk product 
wel aan de PMS eisen onder de MDR moet voldoen? 

 

• VWS zal deze juridische vragen inbrengen bij de Transition Subgroep van de CAMD.  

 



Actiepunten 

•Aanwezige partijen -vertegenwoordigers van oa. fabrikanten, zorginstellingen 
en –aanbieders, Europese gemachtigden- schrijven een gezamenlijk document 
hoe PMS in de praktijk ingevuld kan worden op nationaal niveau en voor 
verschillende risicoklassen. Dit document zal een voorstel doen welke 
informatie verzameld moet worden door fabrikanten bij onder andere 
zorginstellingen of zorgkantoren, om invulling te geven aan de eisen. 

 

•VWS zal juridische vragen omtrent UDI en overgangsperiode in Brussel 
inbrengen bij de Transition Subgroep van de CAMD.  

 

• Koepel- en branche organisaties en VWS communiceren naar achterban over 
de eisen aan PMS en de overgangsfase. 

 

• Het is belangrijk dat fabrikanten, zorginstellingen/-aanbieders, en leveranciers 
met elkaar in gesprek gaan over het uitwisselen van data voor PMS.  

 

•VWS onderzoekt op de veldbijeenkomst van 5 juli of er behoefte is aan een 
verdiepende sessie voor het informeren en activeren van distributeurs en 
importeurs wat betreft de eisen binnen de MDR/IVDR.  

 


