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Van Wetsvoorstel tot Wetswijziging (A)

Beleidsdoel Patiëntveiligheid (traceerbaarheid implantaten)

Houder Ministerie VWS 

Gebruiker Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Insteek Compleet, snel én onafhankelijk register

Wetgeving Van Wetsvoorstel tot Wetswijziging; 

Behandeling wetsvoorstel in Eerste en Tweede Kamer (Novelle)



Van Wetsvoorstel tot Wetswijziging (B)

Verplichtingen 1) Gegevens traceerbaar opnemen in cliënten/patiëntendossier

2) Gegevens schriftelijk verstrekken aan cliënt 

3) Gegevens verstrekken aan het implantatenregister

Ingangsdatum 1 juli 2018

Transitiefase Inrichting van toezicht door IGJ tijdens transitie; 

nadruk op aanwezigheid van realistisch implementatieplan



Fabrikanten en leveranciers

Afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen

▪ Unique Device Identifier (UDI)

▪ Duidelijke en zichtbare barcode op verpakking implantaat

▪ Inclusielijst 2018

(bevat 11 implantaatgroepen; in totaal 44 implantaten)

▪ Gereed 1 juli 2018

▪ Loopt vooruit op EU Medical Devices Regulation (MDR 2017/745)

▪ Betrouwbaar (d.w.z. foutloos), volledig, doelmatig register

Gevolgen voor ziekenhuizen

Geen regeldruk o.g.v. de wijziging van de Wkkgz m.b.t. het LIR (TK 34483)



GS1 Data Source Healthcare

Netwerk data sharing

▪ Stamgegevens medische hulpmiddelen nodig voor ERP/ZIS/EPD

▪ Zelf stamgegevens achterhalen onbetrouwbaar en tijdrovend

▪ Alle productinformatie correct, compleet en up-to-date via één netwerk

▪ Nationale oplossing: GS1 Data Source Healthcare

▪ Netwerk data sharing van stamgegevens (standaard gegevensset)

▪ Gereed 1 juli 2018 (inclusielijst 2018)

Gevolgen voor ziekenhuizen

Kosten gebruik GS1 Data Source Healthcare afhankelijk van aantal bedden of omzet ziekenhuis



ERP/ZIS/EPD

Inrichting ERP/ZIS/EPD-systemen ziekenhuis 

▪ Zorginformatie eenmalig en eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik

▪ Zorginformatiebouwstenen (zibs)

▪ Functionaliteit verschilt per systeem en systeemversie

▪ Afhankelijk van releasekalenders softwareleveranciers

▪ Samenloop met VIPP-programma van NVZ

(digitaal toegang tot eigen medische gegevens d.m.v. zibs)

Gevolgen voor ziekenhuizen

De nieuwste EPD releases van EPIC en Chipsoft kunnen de voor het LIR benodigde informatie als 

zorginformatiebouwstenen uit het systeem halen en uitwisselen met derde partijen



Operatiekamer (OK)

Scannen barcodes op OK

▪ Registratie minimale dataset per implantaat in cliënten/patiëntendossier 

▪ Automatic identification and data capture (AIDC)

▪ Investering in hardware en koppeling ERP/ZIS/EPD systemen

▪ Medisch specialisten en verpleegkundigen op OK en logistiek en technisch personeel 

voorraadbeheer moeten werkprocessen anders inrichten (verandermanagement) en 

op een andere manier gaan werken (instructie/opleiding)

Gevolgen voor ziekenhuizen

Investeren in hardware (zoals barcodescanners, printers en computers) en 

vrijmaken capaciteit voor verandermanagement en instructie/opleiding



Landelijk Implantatenregister (LIR)

Realiseren koppeling met LIR

▪ Automatisch aanleveren minimale dataset aan het LIR

▪ Idealiter ook aan kwaliteitsregisters van wetenschappelijke verenigingen:

▪ Basisset Medisch Specialistische Zorg van IGJ

▪ Toegevoegde waarde kwaliteitsregistraties

▪ Tijdelijke oplossing: handmatige invoer (“overtypen”)

Gevolgen voor ziekenhuizen

Realiseren koppeling met het LIR (e.a. registraties) gaat samen met eenmalige kosten



Conclusies regeldruktoets

Structurele regeldruk (voorgenomen eindsituatie)

▪ Ca. 277.282 implantaties per jaar (inclusielijst 2018):

▪ Gegevens (minimale dataset) traceerbaar opnemen in cliënten/patiëntendossier

▪ Gegevens schriftelijk (digitaal) verstrekken aan cliënt 

▪ Gegevens (automatisch) verstrekken aan implantatenregister

Eenmalige regeldruk (transitieperiode)

▪ Te nemen drempels voor beheersbare registratie van implantaten: 

▪ Eenduidige codering medische hulpmiddelen

▪ GS1 Data Source Healthcare

▪ ERP/ZIS/EPD

▪ Barcode scannen op OK

▪ Realiseren koppeling met het LIR
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