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The following pages content is intended as a guide or advisory. For 
that reason, Permobil take reservations for any deviations from 
MDR legal text and formulations.
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Disclaimer



Van MDD naar MDR
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Directive:
Vereist de EU landen om een doel te behalen, met de 
vrijheid om zelf te bepalen hoe het doel bereikt wordt.

EU landen moeten directives in de nationale wetgeving
integreren om de doelen, omschreven in de directives, te
behalen

Zwaktes:
• Uiteenlopende interpretatie van de bestaande

regelgeving
• Niet efficient ter bescherming van de algemene

gezondheid en veiligheid van de patient
• Reguleert niet de volledige distributieketen
• Onvoldoende controle over de bevoegde

instanties/notified bodies
• Is niet van toepassing op software of 

computersystemen
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Medical Device Directives

MDD

MDD Updates 
+ MEDDEV

MDR

June 1993:
Medical Device Directive

April 2007:
Medical Device Regulation

Series of detailed guidance 
updates on the processes 
of the clinical evaluation



MDR Implementatie

* Bepaalde uitzonderingen gelden voor producten met een certificering van of die goedgekeurd moeten worden door een bevoegde
instantie (agv tekort notified bodies)
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Een regelgeving (EU wetgeving) geldt automatisch en eenduidig voor alle EU landen van zodra het in werking treedt, 
zonder omzetting in national recht.

• Geen uitzonderingen, geldt voor alle producten die beschikbaar gemaakt worden voor de EU markt

• Omvat elk deel in de distributieketen – van fabrikant tot gebruiker

• Verhoogde focus en inclusief medical device software, nanomateriaal, producten voor de controle of 
ondersteuning van conceptie en enkele esthetische apparaten

• Verhoogde traceerbaarheid door UDI (Unique Device Identification)

• Verhoogde controle op de aangemelde instanties

• Klinisch onderzoek en het aanvraagproces maken nu deel uit van de MDR om te zorgen voor uniforme vereisten 
binnen de EU
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• Klasse I: laagste waargenomen risico
• Personal protection kit
• Stethoscoop

• Klasse IIa: laag tot medium risico
• Chirurgische handschoenen
• Hoortoestel
• Ultra-sound diagnose toestel

• Klasse IIb: medium tot hoog risico
• Chirurgische lasers
• Defibrillator
• Contactlenzen voor langdurig gebruik

• Klasse III: hoogst mogelijke risico
• Permanente monitoring is vereist
• Cardiovasculaire catheters, aneurysma clips
• Heupgewricht prothese
• Prosthetische hartklep

Op basis van het risico
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Classificatie van Medische Hulpmiddelen



• Rolstoelen en producten voor het zitten/positioneren zijn
Klasse I producten

• Software gebruikt voor diagnose en/of besluitvorming of 
voor het monitoren van kritieke fysiologische processen zijn
klasse II a of hoger

• Klasse I – zelf-certificering (met uitzondering van steriele
hulmiddelen of hulpmiddelen met een meetfunctie)

• Klasse II a, II b en III – Vereist een controle van QMS en de 
product technische documentatie door een aangemelde
instantie

Op basis van het risico
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Medical Device Classification



• Bewijs van het klinische voordeel van het gebruik van 
het medische hulpmiddel

• Alle risico van het medisch hulpmiddel werd
geevalueerd en een risk/benefit analyse werd
samengesteld

• Het product voldoet aan de algemene veiligheids- en 
prestatie-eisen (bijlage I)

• Het product werd getest volgens de geldende normen
(ISO, EN, DIN etc.)

• Etikettering en gebruiksaanwijzing volgens de MDR-
vereisten

• Er is een ondertekend conformiteitsattest voor het 
product

• De fabrikant heeft een QMS, inclusief een Post Market 
Surveillance proces
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Wat te Verwachten van een Product die Voldoet aan de MDR vereisten? 



1. Beschrijving van het product, specificities, varianten en accessoires
• Beoogd doel en gebruik
• Referenties naar vorige versie(s) of vergelijkbare generaties van het product
• UDI info
• Specificaties
• Classificatie

2. Informatie verstrekt door de fabrikant
• Labels / gebruikshandleiding

3. Design- en productie-informatie
4. Algemene veiligheids en prestatievereisten/General Safety and Performance requirements

• Annex I checklist met referentie naar geharmoniseerde standaarden
5. Risk /benefit analyse en risico management

• Risico rapport met risk/benefit conclusie
6. Product verificatie en validatie

• Testing vvan het product om het vervullen van de specificities te controleren
• Bruikbaarheid testen
• Pre-klinische en klinische data (CER)

7. Conformiteitsattets
8. Post Market Surveillance plan incl Post Market Clinical Follow up plan (of verantwoording)
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Technical file – What is it? Annex II in the MDR 2017/745



MDR in de Praktijk & Customization Excellence
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• De regelgeving omvat elke stap van fabrikant 
tot het gebruik van een apparaat

• Door het product te wijzigen / aan te passen
buiten de instructies van de fabrikant, neemt u 
de verantwoordelijkheden van de fabrikant op 
zich

• Service / aanpassing van het apparaat moeten
de instructies volgen en worden 
gedocumenteerd

• Post market verantwoordelijkheden

• Alle partijen in de distributieketen moeten 
zorgen voor traceerbaarheid en samenwerking 
in het geval van field safety actions
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Wat betekent MDR in de Praktijk?



Ja, indien:

• Deze een product/hulpmiddel op de markt
brengt onder zijn naam, geregistreerde
handelsnaam of geregistreerd handelmerk

• Deze het beoogde doel verandert van een
apparaat dat al op de markt is of reeds in 
gebruik werd genomen

• Deze een apparaat wijzigt dat al op de markt is 
gebracht of in gebruik is genomen, zodanig dat 
de naleving van de toepasselijke eisen kan 
worden beïnvloed
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Kan een Distributeur/Dealer de Rol van Fabrikant Opnemen?



Defining Boundaries - Customization Excellence in 4 stages

Confidential14

Mechanical design 
changes

EMC and Electrical 
hazards - Design changes 
in cabling and electrical 
components

R-Net and ICS - Design changes 
in software for functions and / or 
driving characteristics

Cushions and 
upholstery - Design 
changes

Alternative control, 
switches and 
operation. - Design 
changes

3rd party accessories 
and seat solutions -
Design changes

Weight and balance -
Design changes

7176-19 Use in 
vehicles



CE Product

Beschrijving: Een product dat is getest volgens productnormen en classificatie die leidt 
tot goedkeuring volgens de CE-normen voor het beoogde gebruik.

Mogelijkheden: Veranderingen met accessoires die bij het gegeven product in de 
configuratiebeschrijving horen, hebben geen invloed op de status van het CE-
gemarkeerde product.

NO GO: Indien er afwijkingen nodig zijn ten opzichte van de bovenstaande beschrijving, 
zal het custom order proces beschrijven hoe Permobil omgaat met orders waarvoor 
aanpassingen en custom made devices/adaptations voor elektrische rolstoelen nodig 
zijn. 
Contact: se.paboffert@permobil.com
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#0 Customization Excellence in 4 stages: CE product 



ROPA: Re-Occuring Product Adaptations 

Beschrijving: Een deel is verplaatst van maatwerk naar ons standard
configuratieaanbod. Wordt beoordeeld als / in overeenstemming met accessoires.
Dit is meestal een industrialiseringsroutine voor de ontwikkeling van nieuwe producten, 
waarbij inspiratie wordt gehaald uit de gedefinieerde behoeften van de gebruikers in de 
markt. 
ROPA is momenteel een project met beperkte tijd, maar adviseert dit om te vormen tot 
een routine voor de ontwikkeling van nieuwe accessoires die zijn geworteld in de 
behoeften van de markt.

Mogelijkheden: Veranderingen met accessoires die bij het gegeven product in de 
configuratiebeschrijving horen, veranderen de status van het CE-gemarkeerde product 
niet.

NO GO: Veranderingen zullen leiden tot een beoordeling of dit onder Adaptatie of CMD 
valt 
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#1 Customization Excellence in 4 stages: ROPA 



3rd Party Products

Beschrijving: Een combinatieovereenkomst voor producten geleverd door een derde 
partij die CE-gemarkeerd is. De combinatie van producten blijft behouden als een 
complete CE-gemarkeerde oplossing.

Mogelijkheden: Met deze benadering van de producten van andere leveranciers kan 
Permobil relatief eenvoudig het scala aan oplossingen voor de markt uitbreiden.
Als het nodig is om producten van derden te gebruiken zonder een 
combinatieovereenkomst, moet dit worden behandeld als aanpassing of CMD en 
bijbehorende routine. De partij die het product monteert, neemt de 
productverantwoordelijkheid voor de klant.

NO GO: Een combinatieovereenkomst wordt opgesteld op basis van een gedetailleerde 
routine en wordt beheerd door de centrale organisatie van het EMEA. Hiervan kan niet 
worden afgeweken.
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#2 Customization Excellence in 4 stages: 3rd party products 



Adaptation: Ontwerp van elektrische rolstoel verandert met behoud van de CE-
markering

Beschrijving: Een ontwerpwijziging die wordt gedaan voor een specifiek verzoek van 
de klant die in de toekomst misschien niet herhaald wordt en die voortaan niet 
geïndustrialiseerd wordt om deel uit te maken van de PWC-standaardconfiguratie. 
Behoud echter de CE-markering

Mogelijkheden: Aanpassingen openen een scala aan opties en oplossingen voor het 
aanpassen van het product, het is moeilijk om alle mogelijkheden te beschrijven.
Routines voor kwaliteitswaarborging van aanpassing zullen verzoeken op dit niveau 
continu controleren en evalueren. Als er productwijzigingen worden vastgesteld die 
aanleiding geven tot een hoger niveau, namelijk CMD, wordt dit vastgelegd in de routine 
voor aanpassing en wordt het doel van kwaliteitsborging van producten voor 
eindgebruikers gehandhaafd.

NO GO: Wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de algemene veiligheids- en 
prestatie-eisen van het apparaat.
Het is niet toegestaan   functies toe te voegen aan een elektrische rolstoel van Permobil 
die ertoe leiden dat een niet eerder toegepaste norm moet worden gebruikt om aan te 
tonen dat aan de voorschriften voor medische hulpmiddelen wordt voldaan.
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#3 Customization Excellence in 4 stages: Adaptation 



CMD: Op maat gemaakt apparaat/aanpassing dat veranderingen teweegbrengt die 
niet aan de productvereisten kunnen voldoen. De CE-markering moet worden verwijderd

Beschrijving: Elk apparaat dat specifiek is gemaakt in overeenstemming met een 
schriftelijk voorschrift (van een persoon die door de nationale wetgeving is geautoriseerd 
op grond van de beroepskwalificaties) dat onder zijn verantwoordelijkheid, specifieke 
ontwerpkenmerken noodzakelijk zijn en is bedoeld voor het exclusieve gebruik van een 
bepaalde patient. Uitsluitend om aan hun individuele omstandigheden en behoeften te 
voldoen (ref. MDR 2017/745, article 2)

Mogelijkheden: De mogelijkheden op dit niveau zijn bijna hetzelfde als vóór MDR, 
maar met een paar uitzonderingen. Neem voor een beoordeling van de mogelijkheden 
contact op met ons. Verzoeken worden verwerkt volgens routines.
De woordkeuze in de beschrijving wordt belangrijk. Bv: met "bed" worden we naar een 
andere standaard verplaatst. Hier kun je het "stoel met horizontaal verstelbare 
positionering" noemen en daarmee binnen de definitie van een elek rolstoel vallen
Afwijkingen kunnen tot op zekere hoogte worden geaccepteerd als een CMD, maar het 
product moet als veilig worden beschouwd met nieuwe beperkingen voor gebruikers

NO GO:
• Het is niet toegestaan   functies toe te voegen aan een elektrische rolstoel van Permobil 

die ertoe leiden dat een niet eerder toegepaste norm moet worden gebruikt om aan 
te tonen dat aan de voorschriften voor medische hulpmiddelen wordt voldaan.

• Aansluiting van medische apparatuur die stroom van de elek rolstoel nodig heeft, 
(zonder combinatieovereenkomst) is niet toegestaan. Permobil kan geen
verantwoordelijkheid nemen voor dergelijke apparatuur, gezien de kritieke functie.

• Veranderingen/aanpassingen die een andere classificatie van het product veroorzaken
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#4 Customization Excellence in 4 stages: CMD 

https://www.hbf.no/20-kilo-krutt-og-pagangsmot/



CMD – Product 

Alle brillen die zijn aangepast 
aan het individuele zicht van de 
gebruiker en uniek zijn voor 
elke individuele gebruiker, en 
worden verkocht aan een 
specifieke persoon / gebruiker 
met een individueel voorschrift
van de oftalmoloog

Everyday glasses

Confidential20

CE marked product. 

Dit zijn in massa 
geproduceerde leesbrillen 
zonder individuele 
aanpassingen. Geen voorschrift
nodig.

Reading glasses

CMD – Product 

Alle prothesen en implantaten 
zijn aangepast aan het individu. 
Ze zijn uniek voor elke 
individuele gebruiker en 
worden verkocht met een 
individueel voorschrift van de 
tandarts

Dental prostheses

CMD – Product 

Deze stoel werd individueel 
aangepast en leidde tot 
verwijdering van de CE-
markering.
Bij MDR moeten we ook een 
voorschrift hebben, die een 
medische rechtvaardiging geeft 
op basis van de specifieke 
gebruiker.

Permobil F3

CE or CMD…



Samenvatting van de verplichtingen van 
Distributeur / Dealer onder MDR

Alvorens een apparaat op de markt te brengen, controleren distributeurs:
• Dat het product CE-gemarkeerd is en dat de conformiteitsverklaring is 

afgegeven en geldig is
• Het hulpmiddel is vergezeld van een gebruikershandleiding  EN dat de 

gebruiksaanwijzing en labels beschikbaar zijn in de officiële taal van het 
land waarin het wordt verkocht

• Als de Distributeur reden heeft om aan te nemen dat een apparaat niet in 
overeenstemming is met de vereisten, zal hij het niet op de markt 
aanbieden tot het conform is

• Wanneer de distributeur van mening is dat het hulpmiddel een ernstig 
risico inhoudt of een vervalst hulpmiddel is, stelt hij ook de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar het is gevestigd op de hoogte.

• Voor geïmporteerde apparaten heeft de importeur voldaan aan de 
vereisten van artikel 13, lid 3 (de distributeur neemt een deel van de 
verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de verkochte producten op 
zich)

• Dat, indien van toepassing, een UDI * is toegewezen door de fabrikant
21 * 2025 for class I




