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ADVIES  COMITE  MEDISCH  MATERIAAL 

 

 
Vergaderdata: 30.08.2006, 13.09.2006. 

 

 

Samenstelling Werkgroep:  

 

- Leden :  DETAILLEUR M., DEVOS D., DEWIN M., DUCKERS D., HEUSCHEN W.,  

KEIRSE E., NOLIS I., VAN DEN OEVER R.,VAN DER BREMPT I.,  

VAN ROYE L., VLEUGELS A.. 

- Deskundigen : KIPS J., MOENS A-M., WILMOTTE L., WOUTERS D.  

 

 

Adviesaanvraag 
 

Bij schrijven van 08.02.2006 vraagt Minister Demotte aan de Nationale Raad voor 

Ziekenhuisvoorzieningen om een advies te willen formuleren over de precieze opdrachten toe 

te kennen aan het Comité Medisch Materiaal vermeld in het KB van 4 maart 1991, Afdeling 

2, Artikel 26, 27 en 28, alsmede over de mogelijke rol van dit Comité inzake (her)sterilisatie 

van medisch materiaal. 

Op 10.07.2006 schrijft Minister Demotte ter vervollediging van bovenstaande adviesvraag 

aan de Nationale Raad of het Comité Medisch Materiaal niet zou moeten worden aangevuld 

met een afzonderlijke afdeling bevoegd voor implantaten en invasieve hulpmiddelen. 

Tevens benadrukt de Minister het gevraagde advies voor einde oktober 2006 te willen 

ontvangen. 

 

 

Documentatie 
 

- KB 04.03.1991.  Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een 

ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend. 

Aanpassingen d.d. 28.10.1996, 20.08.2000, 16.04.2002 en 30.12.2005. 

 

- KB 15.07.1997. Koninklijk Besluit betreffende de actieve implanteerbare hulpmiddelen. 

 

- KB 18.03.1999. Koninklijk Besluit betreffende de medische hulpmiddelen. 

 

- Nota: Werkgroep Definities d.d. 28.09.2005, Technische Raad Implantaten (RIZIV). 

 

- Nota: Voorstel tot oprichting van een Comité voor Implantaten in Invasieve Medische 

Hulpmiddelen d.d. 14.07.2006. 

 

- Standpunt van de Confédération Nationale des Hôpitaux inzake reprocessing d.d. 

22.09.2006. 
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Algemene bemerkingen inzake de bestaande wetgeving en de dagelijkse praktijk in de 

Belgische ziekenhuizen 
 

In het merendeel van de Belgische ziekenhuizen is men inmiddels naast het Medisch-

Farmaceutisch Comité overgegaan tot het oprichten van een afzonderlijk Comité Medisch 

Materiaal, dat er mee wordt belast adviezen te leveren over keuze en aankoop van steriele 

medische hulpmiddelen en over een eerste vorm van formularium. 

 

Het onderscheid tussen het Medisch-Farmaceutisch Comité en het Comité Medisch Materiaal 

wordt vooral aangetroffen in het te behandelen onderwerp: daar waar de geneesmiddelen een 

officiële en sluitende registratie kennen en er gestandaardiseerde evaluatieprocedures bestaan, 

is dit veel minder het geval voor medische hulpmiddelen.  Een belangrijke opdracht voor het 

Comité Medisch Materiaal zal dus kunnen bestaan uit het voorzien van een verplichte 

registratie en het waken over een (interne) traceability en vigilantie als aanvulling op de 

bestaande systemen van post marketing surveillance. 

 

Terwijl een dergelijke registratie en vigilantie best om praktische redenen wordt beperkt tot 

implanteerbare hulpmiddelen van Categorie I en II is het onderwerp van het Comité Medisch 

Materiaal veel breder en lijkt het wenselijk om op basis van de bestaande wetgeving en 

consensusnota’s de bedoelde medische hulpmiddelen precies af te bakenen. 

 

Een tweede opdracht voor het Comité Medisch Materiaal bestaat uit het opstellen en 

bijhouden van een formularium, alsmede van de juiste toepassingsregels ervan.  Het Comité 

selecteert op basis van doelmatigheidscriteria het materiaal in overleg met de clinici-

gebruikers, waarbij de aankoop, stockage en verdeling van het geselecteerd materiaal 

uitsluitend via de ziekenhuisapotheek verlopen.  Het is duidelijk dat het Comité hier een 

educatieve taak heeft en dat opmaak en implementatie van het formularium de nodige tijd 

vergen en slechts op langere termijn aan alle verwachtingen kunnen beantwoorden. 

 

Rekening houdende met de evolutie in de regelgeving inzake de kostendekking van medisch 

materiaal door het Budget van Financiële Middelen (ziekenhuis) of door de nomenclatuur van 

de zorgverstrekkingen (RIZIV) wijst de NRZV op de grote verantwoordelijkheid van de 

Federale Overheid inzake correcte prijszetting en prijscontrole.  Het verbod van aanrekening 

aan de patiënt kan bij gebruik van – omwille van aberrante prijszetting – niet vergoedbare 

noch aanrekenbare materialen immers automatisch leiden tot een zware kostenlast voor de 

instelling. 

 

Informatie over kostprijs en verzekeringsvergoeding van materialen aan de artsen en het 

standaardiseren van het gebruik van materiaal via het aanwenden van verbruiksprofielen en 

jaarrapporten vormt een bijkomende belangrijke opdracht voor het Comité en is vergelijkbaar 

met eenzelfde opdracht, welke aan het Medisch-Farmaceutisch Comité werd gegeven. 

 

Tenslotte heeft het Comité Medisch Materiaal een belangrijke taak in het uitwerken van 

procedures inzake interne hergebruik van medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik 

(reprocessing) in functie van overkoepelende en (inter)nationaal vastgelegde regels.   

 

 

In dit verband wijst de NRZV erop dat de Federale Overheid dringend de bestaande 

regelgeving dient aan te passen om via adequate kwaliteitsnormen een veilige en kosten-

efficiënte vorm van zowel klassieke sterilisatie van herbruikbaar materiaal als van 
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reprocessing van materiaal voor éénmalig gebruik mogelijk te maken naar het voorbeeld van 

verschillende van de ons omringende landen (zie hiervoor o.m. het standpunt van de 

Confédération Nationale des Hôpitaux inzake reprocessing d.d. 22.09.2006). 

 

Teneinde de werking van het Comité Medisch Materiaal te faciliteren is het onontbeerlijk dat 

het Budget Financiële Middelen zowel een correcte budgettering van de medische 

hulpmiddelen als de nodige werkingsmiddelen voor het Comité voorziet. 

 

 

 

 

 

Specifieke bepalingen voor het Comité Medisch Materiaal via aanpassing van het KB 

d.d. 04.03.1991 
 

 

KB 04.03.1991     Hoofdstuk V – Afd. 2 HET COMITE VOOR MEDISCH MATERIAAL 

 

 

Artikel 26 

 

§ 1. In elk ziekenhuis wordt een Comité voor Medisch Materiaal opgericht. 

  

 De samenvoeging met het Medisch-Farmaceutisch Comité is niet aangewezen omwille 

van het verschillend karakter van voorwerp en procedures. Een uitzondering kan hier 

wel worden voorzien voor de categorale ziekenhuizen. Artikel 28 dient dus in deze zin 

gewijzigd worden. 

 

 

§ 2. Het Comité voor Medisch Materiaal heeft de volgende samenstelling: 

 

- algemeen directeur of diens afgevaardigde 

- ziekenhuisapotheker(s) 

- hoofdgeneesheer of diens afgevaardigde 

- verpleegkundig directeur of diens afgevaardigde 

- geneesheren-specialisten, afgevaardigd door de Medische Raad 

- geneesheren-specialisten, stafleden 

- geneesheer-hygiënist 

- verpleegkundige hygiënist 

- verantwoordelijke CSA 

 

Het voorzitterschap van het Comité voor Medisch Materiaal wordt waargenomen door 

de hoofdgeneesheer of diens afgevaardigde. 
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§ 3. Voorwerp 

 Het medisch materiaal dat valt onder de bevoegdheden van het Comité Medisch 

Materiaal behelst de medische hulpmiddelen en in het bijzonder de invasieve medische 

hulpmiddelen, de implantaten, instrumentarium en hulpmiddelen (zowel herbruikbaar 

als bestemd voor éénmalig gebruik) en verbandmiddelen, zoals vermeld in het KB d.d. 

18.03.1999 (bv. Bijlage XIII) en in de Nota CTI 280905 van het RIZIV (Definities 

Medische Hulpmiddelen). 

 

 

NB: De Bijlage XIII van het KB d.d. 18.03.1999 gaat over de controlebevoegdheden 

van de Farmaceutische Inspectie en is geen sluitende omschrijving van de medische 

hulpmiddelen, die het voorwerp vormen van het CMM. 

  

De volgende medische hulpmiddelen uit deze Bijlage XIII, vormen minstens het 

voorwerp van de CMM:  

1.1. het steriel medisch materieel dat in contact komt met de patiënt (bv. 

verbandstoffen, compressen)  

1.2.  het steriel injectie-, perfusie-, transfusie- of drainagemateriaal alsmede de 

sonden en catheters, alsmede al het materiaal voor geneeskundige of 

obstetrische tussenkomsten bestemd, dat als steriel voorgesteld wordt, 

inbegrepen de oplossingen voor doorbloeding en de concentraten voor 

hemodialyse 

1.3. de implanteerbare hulpmiddelen (al dan niet steriel) 

1.6. de hulpmiddelen die worden gebruikt in de tandheelkunde alsmede de 

hulpmiddelen naar maat (vb. amalgamen, kronen, prothesen), alsook de 

systemen en behandelingspakketten samengesteld uit deze hulpmiddelen  

2.4.  de invasieve medische hulpmiddelen 

2.5. de chirurgische invasieve hulpmiddelen voor meermalig gebruik 

 

 Mogelijks zouden ook niet-steriele, niet-invasieve hulpmiddelen (1.8.) het voorwerp 

kunnen uitmaken van de CMM. 

 

 

§ 4. Opdrachten 

  

 Het Comité Medisch Materiaal is belast met de volgende opdrachten: 

 

1°  Het implementeren en bewaken van de registratie, dewelke verplicht is voor alle 

implanteerbare hulpmiddelen van Categorie I en II, en van de vigilantie en de 

hierbij voorziene rapportering. 
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2°  Het opstellen en bijhouden van een formularium medisch materiaal, onder vorm 

van een lijst van medische hulpmiddelen (zie § 3.) dewelke permanent ter 

beschikking zijn in het ziekenhuis, alsmede van de toepassingsregels van dit 

formularium. 

 Bij de selectie van de medische hulpmiddelen op te nemen in dit formularium en 

bij de keuze van de leveranciers houdt het Comité rekening met een medisch-

klinisch doelmatig en economisch verantwoord gebruik, met de vigerende 

regelgeving inzake facturatie en financiering (via de nomenclatuur der 

zorgverstrekkingen of via het Budget van Financiële Middelen) en met de 

bepalingen van het KB d.d. 18.03.1999 – Artikel 10bis, inzake de notificatie van 

distributeurs van medische hulpmiddelen. 

 De toepassingsregels hebben o.m. te maken met uitzonderingen op afwijkingen 

van het formularium en deze toepassingsregels worden bij voorkeur in brede 

consensus tussen de betrokken clinici-gebruikers en het Comité Medisch Materiaal 

opgesteld. 

  

3° Het regelmatig informeren van de professionele gebruikers van medische 

hulpmiddelen in het ziekenhuis over de kostprijs en de verzekeringsvergoeding 

ervan. 

 

4°  Het bevorderen van het gestandaardiseerd gebruik van medische hulpmiddelen in 

diagnostische en therapeutische procedures. 

 

5°  Het opmaken van een intern rapport dat volgende elementen bevat: 

 

a) het verbruik aan materiaal per categorie, per dienst en per arts in relatie met de 

verrichte diagnostische en therapeutische procedures. 

 

b) de analyse van de afwijkingen ten opzichte van vergelijkende verbruikspatronen 

en ten opzichte van nationale en internationale referenties, inzonderheid voor de 

vergelijkbare pathologieën. 

 

c) de maatregelen genomen met het oog op het wegwerken van onverantwoorde 

praktijkvariabiliteit vastgelegd op basis van gegevens bedoeld onder a) en b). 

 

6° Het verspreiden van het intern rapport onder het medisch personeel, het bespreken 

van de elementen ervan met de betrokken diensten en ziekenhuismedewerkers en 

het organiseren van een continue opvolging van het gebruik van medische 

hulpmiddelen en van de naleving van de uitgewerkte richtlijnen terzake. 

 

7° Het opmaken van richtlijnen inzake het hergebruik van medische hulpmiddelen 

voor éénmalig gebruik (reprocessing) op basis van (inter)nationaal aanvaarde 

normen en richtlijnen inzake selectie van medische hulpmiddelen, procedures en 

traceability. 

 

8° Het oprichten van de werkgroepen intramuraal met een vertegenwoordiging van het 

betrokken medisch-specialisme (geneesheer-specialist, verpleegkundige en/of 

andere medewerkers) als gebruiker voor de voorbereiding en behandeling van 



 7

 

bepaalde medisch materiaal-onderwerpen en/of in functie van bepaalde 

specialistische disciplines of diensten. 

 

9° Het opstellen van een standaardprocedure bij gebruik van medisch materiaal als 

voorwerp van klinische proeven met inachtname van de wettelijke bepalingen 

terzake (KB d.d. 18.03.1999 en KB d.d. 15.07.1997). 

 

 

 

§ 5. Draagwijdte 

 

De richtlijnen uitgevaardigd door het Comité voor Medisch Materiaal en bedoeld 

onder § 4., 1°, 2°, 3° 5° en 7°, zijn bindend voor de ziekenhuismedewerkers via hun 

overeenkomst met de instelling. 

 


