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Aan de tandheelkundigen
Aan de dentaaltechnici
Aan de beroepsverenigingen van
tandheelkundigen en dentaaltechnici

Betreft : Definitie van fabrikanten van tandheelkundige medische hulpmiddelen naar maat.

Geachte Heer, Mevrouw,

De Europese richtlijn 93/42/CEE werd in Belgisch recht omgezet via het Koninklijk Besluit van 18
maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen. (B.S. 14 april 1999)

Naar aanleiding van een discussie met tandartsen en tandtechnici vinden we het noodzakelijk een
omzendbrief te sturen waarin de bepaling van fabrikant en de verantwoordelijkheden van de fabrikant
van de tandheelkundige hulpmiddelen worden verduidelijkt.

De volgende definities worden gegeven in het KB van 18/03/1999 betreffende de medische
hulpmiddelen:

- “medisch hulpmiddel”: elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat of die
alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van de software die voor de goede werking ervan
benodigd is, en dat of die door de fabrikant bestemd is om bij de mens voor de volgende doeleinden
te worden gebruikt:

- diagnose, preventie, behandeling of verlichting van ziekten;

- diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een
handicap;

- onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch
proces;

- beheersing van bevruchting,

en waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk lichaam niet met
farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt, maar wel door
dergelijke middelen kan worden ondersteund.

- “hulpmiddel naar maat”: elk hulpmiddel dat speciaal is vervaardigd volgens voorschrift van een
gekwalificeerd persoon waarin onder zijn verantwoordelijkheid de specifieke kenmerken van het
ontwerp zijn aangegeven, en dat is bestemd om uitsluitend door een bepaalde patiënt te worden
gebruikt.

- “fabrikant”: de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de fabricage,
de verpakking en de etikettering van een hulpmiddel met het oog op het in de handel brengen ervan
onder eigen naam, ongeacht of deze verrichtingen worden uitgevoerd door diezelfde persoon of voor
zijn rekening door een derde.

A
FAR

Tel.: (02) 210 49 03
Fax: (02) 210 49 01
Contactpersoon: Verlinden Veerle
E-mail: meddev@health.fgov.be
Federaal Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu

Algemene Farmaceutische Inspectie

RAC - Vesaliusgebouw
B-1010 Brussel
Dienst Medis
LGEMENE
MACEUTISCHE
INSPECTIE
che Hulpmiddelen



2.

Gebaseerd op deze definities, kan men besluiten dat:

- De tandheelkundige hulpmiddelen  vallen onder het toepassingsgebied van het KB van
18 maart 1999.

- In de meerderheid van de gevallen zijn de tandheelkundige hulpmiddelen vervaardigd
voor een specifieke patiënt, op voorschrift van een gekwalificeerde voorschrijver, en
worden daardoor aanzien als hulpmiddelen naar maat.

- Tandartsen of stomatologen zijn de voorschrijvers (gekwalificeerde voorschrijvers);
volgens het KB van 18 maart 1999, zijn ze verantwoordelijk voor de specifieke
kenmerken van het ontwerp van het hulpmiddel, dat uitsluitend bestemd is om door een
bepaalde patiënt gebruikt te worden. Het feit dat zij de prothese aanpassen aan de
patiënt, geeft hun niet de bevoegdheid van fabrikant (cfr. laatste zin van §2,6° van Art. 1
van het KB van 18 maart 1999: “Zij (de verplichtingen van de fabrikant) zijn niet van
toepassing voor de persoon die, zonder fabrikant te zijn in de zin van het eerste lid,
hulpmiddelen die reeds in de handel zijn voor een individuele patiënt assembleert of
aanpast overeenkomstig hun bestemming;”).

- Dentaal technici daarentegen, beantwoorden in het algemeen wel aan de definitie van
“fabrikant” gegeven in het KB van 18 maart 1999. Ze zijn verantwoordelijk voor de
andere aspecten van het ontwerp, met name, de fabricatie, de verpakking en de
etikettering. Ze zijn dus verantwoordelijk voor het conform zijn van de prothese aan de in
bijlage I genoemde essentiële eisen, die opgelegd worden en bedoeld zijn om de
veiligheid van deze producten te verzekeren. In het bijzonder, de keuze van de
materialen om de mechanische eigenschappen te verzekeren en de biocompatibiliteit
behoren tot hun bevoegdheid

Niettemin, hoewel volgens ons van weinig nut en in de praktijk moeilijk haalbaar, bijvoorbeeld het
verzekeren van de tracabiliteit van materialen, belet niets de voorschrijver om de
verantwoordelijkheid van de fabrikant over te nemen. Het gaat dus over een regeling van
onderaanneming, welke voorzien is in de definitie van fabrikant. In dit geval, moet de voorschrijver
daadwerkelijk alle verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen, gaande van het ontwerp tot aan
de fabricage, rekening houdend met de essentiële eisen. De voorschrijver moet alle voorziene
maatregelen treffen, die in bijlage VIII van het KB van 18 maart 1999 vermeld zijn, met name het
opstellen van verklaringen van conformiteit aan de essentiële eisen, het ter beschikking houden van
de technische documentatie en verzekeren dat de producten conform zijn aan deze technische
documentatie.

Met de meest hoogachting,

De Adviseur-Generaal,

André Pauwels


