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Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten

Eerst: Wat zijn geneesmiddelen?

Drugs - Regulatory Framework

• The World of the Docters and the Pharmacists
• Longer history of being regulated than Medical Devices
• EU: Directive 65/65 EEC -> 75/318 EEC -> 2001/83 EC
• Marketing Authorisation necessary prior to market access
• Assessment performed by ‘the government’
• Large registration file with all details to be submitted by

manufacturer at time of application
• ‘Strict’ assessment: it is ‘Passed’ or ‘Failed’ at time of the ‘Exam’
• Failed? Try all over! -> new application



Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten

Definition Drug (‘Medicinal Product’)
According to Art. 1 of Directive 2001/83/EC:
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Wat zijn medische hulpmiddelen?

Medical Devices - Regulatory Framework

• The World of the Engineers
• Shorter history of being regulated than Medicines
• EU: Only in the 90’s some European Directives:

Directive 90/385/EEC, 93/42/EEC “MDD”, 98/79 EC, 2007/47/EC
• Assessment not performed by Government. Own responsibility of 

manufacturer/Notified Body
• Certification Procedure by Notified Body (CE-Mark)
• ‘ISO Certification-like’ Approach
• Description of working processes (although Essential Requirements

for the Device are applicable)



Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten

Definition Medical Device
According Art. 1 Directive 93/42/EEC amended 2007/47/EC



Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten

Definition Medical Device (continued)
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…and which does not achieve its principal intended action (…) by
pharmacological, immunological or metabolic means

(…) but which may be assisted by such means…



Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten

Naast geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ook 
combinatieproducten (‘Drug Device Combinations’, DDC’s)

1. DDC’s die overall onder de hulpmiddelenwetgeving vallen
- Medische hulpmiddelen met ondersteunende (‘ancillary’) 

farmaceutische stof (‘substance’): Drug Eluting Stent

- Medische hulpmiddelen ‘co-packed’ met geneesmiddel:
‘leeg spuitje’ bij flacon met injectievloeistof samen in omdoos

2. DDC’s die overall onder de geneesmiddelenwetgeving vallen
‘Single integral DDC’s’: voorgevulde injectiespuit met
geneesmiddel
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Geen DDC in letterlijke zin, maar m.i.v. MDR (en straks IVDR) óók 
nog:

3. Medische hulpmiddelen, zonder farmaceutische stof, die onder de
medische hulpmiddelen wetgeving vallen en soms tóch een advies
van een geneesmiddel-autoriteit nodig kunnen hebben: Rule 21
MDR/‘substance based’ devices

4. Geneesmiddelen in combinatie met gebruik van een in-vitro
diagnosticum (=medisch hulpmiddel) vooraf: Companion
Diagnostics, CDx (IVDR)



De oude en de nieuwe wetgeving

Oud:
Medical Device Directive (MDD) 93/92 
• Is een ‘Directive’ (Richtlijn) te vertalen in nationale wetgeving (Wet 

op de medische hulpmiddelen)
• In vitro diagnostic medical device directive 98/79/EC en gerelateerde 

docs

Nieuw:
Medical Device Regulation (MDR) EU/2017/745  (26 mei 2021)
In Vitro Diagnostic Medical Devices Reg. EU/2017/746 (26 mei 2022)
• Is een ‘Regulation’ (Verordening),  heeft directe werking
• EU/2017/745 wijzigt tevens Directive 2001/83/EC (dus geneesmiddel

Directive!) = “Art 117”
• ‘Eigen’ Verordening voor in-vitro diagnostica 

Doel: modernise, improve transparency, reinforcement of rules on clinical
evidence, stricter ex-ante control for high-risk devices, improved vigilance



Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten

DDC’s die overall medical device zijn:

1a. Medical device with ancillary medicinal substance
• Notified body geeft CE certificaat
• Is echter verplicht een ‘scientific opinion’ te vragen aan 

geneesmiddelagentschap mbt kwaliteit, veiligheid en (klinische) B/R van de 
incorporatie van de stof in het device: de Consultatieprocedure

• Impact MDR: consultatieprocedure verandert niet wezenlijk, wel bindend, 
echter herconsultaties door verplichte hercertificering bij Notified Bodies
uiterlijk 2024, zie document MDCG 2020-12. Verhoogde workload, beperkte 
capaciteit. MHRA weggevallen. CBG houdt momenteel Pipeline Meetings met 
Notified Bodies

Average of 5-15 procedures/year, 187* since 2001. MEB provides 
advice to Notified Body.
Field: coronary stents/balloons, bone cement with antibiotics, 
wound dressings, (antibiotic and haemostatic, topical products,    
intra uterine contraceptives 

[* Issued new procedure numbers (CP-nrs), incl. Transfers from ex-MHRA, excl. correction 
due to withdrawals before formal submission]



DDC’s die overall medical device zijn (vervolg):

1b. Medische hulpmiddelen ‘co-packed’ met geneesmiddel:
(‘leeg spuitje’ bij flacon met injectievloeistof samen in omdoos)

• CBG beoordeelt geneesmiddel
• Wel opname in Module 3 van geneesmiddelendossier
• Impact MDR: geen wezenlijke verandering voor geneesmiddelbeoordeling. Wel 

aanscherping van device vereisten (device fabrikant en Notified Body)

DDC’s die overall geneesmiddel zijn:

2. Medical device ‘single integral’ geheel met geneesmiddel
(‘voorgevuld’)

• CBG/EMA  óók verantwoordelijk voor beoordeling device-gedeelte
• Impact MDR: Article 117 -Voortaan moet  device-gedeelte van single integral

drug device combi’s óók verklaring van goedkeuring/conformity hebben (vaak 
via Notified Body). Pas daarna verlening handelsvergunning geneesmiddel.

Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten



Artikel 117 (zie Q&A EMA/CMD(h) = ‘levend document’:

Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten



Artikel 117 (zie Q&A EMA/CMD(h):

Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten



Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten

3. Medische hulpmiddelen, zonder farmaceutische stof, die onder de
medische hulpmiddelen wetgeving vallen en soms tóch een advies
van een geneesmiddel-autoriteit nodig kunnen hebben: Rule 21
MDR/‘substance based’ devices (Nieuw)

• Impact MDR: nieuwe consultatieprocedure voor ‘Substanced based devices
‘that are systemically absorbed by the human body in order to achieve their 
intended purpose’ mbt quality and safety. Zie MDR Annex IX, Chapter II, 
5.4.

• ‘Substance-based devices are medical devices composed of substances or of 
combinations of substances that are intended to be introduced into the human 
body via a body orifice or applied to the skin and that are absorbed by or 
locally dispersed in the human body’. 

• Betreft dus geen product met farmacologisch/ immunologisch/ metabole
eigenschappen, maar tóch check bij geneesmiddelautoriteit wegens schijnbare
gelijkenis met geneesmiddel. 



Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten

4. Geneesmiddelen in combinatie met gebruik van een in-vitro
diagnosticum (=medisch hulpmiddel) vooraf: Companion
Diagnostics, CDx (IVDR, Nieuw)

• Impact IVDR: CDx wordt voor het eerst specifiek genoemd, inclusief vereisten
• Gezamenlijk beoordelingstraject, met tussentijdse gegevens-uitwisseling

tussen geneesmiddelautoriteit en Notified Body.
• Nog geen uitgekristalliseerd beleid. Schema dat circuleert (MHRA):



Nuttige referenties (Q&A’s EMA/CMD(h), Guidelines)

Geneesmiddelen in gebruik samen met medisch hulpmiddel
1. Medical device co-packed with medicinal product

2. Medicine forming a ‘single integral’ product with a medical device (Article 117 MDR)

EMA QWP/BWP (draft) Guideline     en           Q&A EMA/CMD(h)
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Samenvatting en conclusie

• MDR (en IVDR) kunnen ook 
gevolgen hebben voor 
geneesmiddelen

• Volop in beweging ivm
implementatie MDR 26 mei 2021 
en IVDR 26 mei 2022

• Tijdige voorbereiding gewenst!

• Medische hulpmiddelen en 
geneesmiddelen: Twee werelden? 
Eén en dezelfde patiënt!

19




	      �       De implicaties van de nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen in de praktijk��          ��       Raakvlak medische hulpmiddelen en geneesmiddelen:�     ‘Drug Device Combinations’ en de impact van de MDR�����						Waldo Weijers�						CBG�
	Overzicht
	Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten
	Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten
	Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten
	Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten
	Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten
	Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten
	Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten
	Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en combinatieproducten
	De oude en de nieuwe wetgeving
	Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten�
	�
	�
	�
	Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten
	�Impact van nieuwe wetgeving MDR op combinatieproducten�
	Nuttige referenties (Q&A’s EMA/CMD(h), Guidelines)
	Samenvatting en conclusie
	Slide Number 20

