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Drug & devices – niet altijd zo 
overzichtelijk

[Armin Ritzhaupt, EMA,Combination Products – EMA learnings from past informing 

the future, RAPS Euroconvergence 2020]



Artikel 117 MDR?

• Wijzigt Richtlijn 2001/83

• Van toepassing op DDC combinatieproducten met principal drug action

• Geïntegreerde combinatie (artikel 1 (8) 2e MDR)

• Geneesmiddel met geïntegreerd toedieningshulpmiddel (artikel 1 

(9) 2e MDR)





Wat wordt anders?



Wat wordt anders?

Type of integral device included in
the Market Authorisation
Application

New submissions as of 26th May
2021

Class I (sterile, measuring, or
reusable surgical instruments*),
Class IIa, Class IIb and Class III

The marketing authorisation dossier
should include a declaration of
conformity or EU notified body
certificate for the medical device,
where available.

If the documentation mentioned
above is not available then an
opinion from a notified body must be
provided for the medical device

Class I (non-sterile, non-
measuring, or non-reusable
surgical instrument)

The marketing authorisation dossier
should include a Declaration of
Conformity for the medical device,
where available.

*it is noted that devices incorporating medicinal substances as an
integral part referred to in art. 1(9) are not reusable.



Wat wordt anders?

• Compliance met Annex I MDR

• the marketing authorisation dossier shall include, where available, the 

results of the assessment of the conformity of the device part with the 

relevant general safety and performance requirements set out in Annex I 

to that Regulation contained in the manufacturer's EU declaration of 

conformity or the relevant certificate issued by a notified body allowing 

the manufacturer to affix a CE marking to the medical device.

• If the dossier does not include the results of the conformity assessment 

referred to in the first subparagraph and where for the conformity 

assessment of the device, if used separately, the involvement of a 

notified body is required in accordance with Regulation (EU) 2017/745, 

the authority shall require the applicant to provide an opinion on the 

conformity of the device part with the relevant general safety and 

performance requirements set out in Annex I to that Regulation issued 

by a notified body designated in accordance with that Regulation for the 

type of device in question.



Als het device deel CE gemarkeerd
is geldt de hele MDR
• Technische documentatie

• Klinische evaluatie

• Conformiteitsbeoordeling

• Annex I GSPRs

• MDR PMS, inclusief PMCF

• MDR kwaliteitssysteem



Compliance met Annex I

Losse bewijslast apart van geneesmiddel

• zie ook 5.4. Module 3.2.R, Regional Information, Medical Device in 

EMA Guideline on the quality requirements for drug-device 

combinations



Compliance met Annex I

• Usability and risk management

• Annex I 1-8 

• ISO 62366

• PMCF aimed at identification of options to improve the usability, 

performance and safety of the device (article 83 (3) (f) MDR)



Compliance met Annex I

GSPR 10.3 - biocompatibility



Compliance met Annex I

[BSI slides Jonathan Sutch, RAPS Euroconvergence 2020]



Guidance onderweg

• Guidance over artikel 117 MDR opinies van NBs onderweg, ‘ergens in 

2021’

• Tot die tijd kunnen NBs hier zo hun eigen opvattingen en eisen hebben, 

dus altijd checken



Normale bepalingen voor klinische 
proeven met device voor het 
device deel
• De ‘gewone’ bepalingen voor klinische proeven met medische 

hulpmiddelen zijn van toepassing

• Artikelen 62 tot 82 MDR plus nationale bepalingen (in Nederland: 

aangepaste WMO)

• ISO 14155:2020 indien geharmoniseerd

• Maar moet je altijd wel een klinische proef doen met een medisch 

hulpmiddel?

• Zie artikel 61 MDR over klinische evaluatie: afhankelijk van het 

soort hulpmiddel en afhankelijk van de reeds bestaande klinische 

data

• Sufficient clinical data is uitgangspunt, klinische proef is bedoeld 

om het gat te dichten waar die data niet voorhanden is



CE = Connected Everything

MDR clinical 

investigation 

regime

CTR voor

geneesmiddelen

WMO in 

Nederland
ISO 14155 als

geharmoniseerde

standaard





Hoe ga je dat dan doen?



Hoe ga je het dan doen?

EBE and EFPIA Reflection Paper on Art. 117 MDR, 12 July 2018



Maar daarna wordt het lastig



Hoezo lastig?

• MDR : fabrikant moet de hele tijd bezig zijn met het device beter te 

maken en actief op zoek zijn (en laten zien dat hij op zoek is) naar 

mogelijkheden om het device bruikbaarder en veiliger te maken

• Dit is vooral een ding voor bij de toedieningsdevices (artikel 1 (9) 

MDR)

• Geneesmiddelenrichtlijn : tenzij er iets onverwachts gebeurt, vooral 

geen variaties

• Als notified body ziet dat de fabrikant niets actiefs doet op dat gebied -> 

major non-conformity en weg CE markering als je het niet snel kunt 

oplossen



Artikel 117, substantial changes en
variaties
• Substantial change aan het hulpmiddel na 26 mei 2021 (elke 

verandering met invloed op veiligheid en/of werkzaamheid hulpmiddel)

• Artikel 117 van toepassing

• CE of DoC + opinion alsnog vereist

• Nieuwe klinische data mogelijk nodig, nieuw 

technisch dossier volgens nieuw format

• Wordt behandeld als variatie aan het geneesmiddel, dus 

variatie onder de Variatieverordening

[Questions & Answers on Implementation of the Medical Devices and In 

Vitro Diagnostic Medical Devices Regulations ((EU) 2017/745 and (EU) 

2017/746) – EMA Human Medicines Evaluation Division 21 October 

2019 Rev 1]



Artikel 117, significant changes en
variaties
• Mogelijk dat een DDC met huidige CE markering onder MDD na 26 mei 

2021 nog door kan op geldig MDD certificaat of DoC tot max 26 mei 

2024 (artikel 120 (3) MDR)

• Behalve indien er een significant change aan het device is (zie 

MDCG 2020-3)

• MDR CE (CE certificaat of conformiteitsverklaring) nodig of 

nieuwe opinie van NB

• Significant change kan weer variatie aan geneesmiddel zijn
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