
Waarom Implantatenregistratie? 

De noodzaak van het LIR!
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Introductie Dr. Justin Bitter

• Achtergrond als operatieassistent

• Momenteel bedrijfsleider Zorgmodel Interventie Zorgstraten

• Bedrijfskunde en promotietraject Radboud Universiteit

• 5 jaar voorzitter GS1 Nederland (2010-2015)

• Sinds juli 2014: Global member of GS1 Healthcare Leadership 
Team 
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Eerste aanraking met traceerbaarheid

❖ Najaar 2009, logistiek manager afdeling operatiekamers Radboudumc Nijmegen

3



Noodzaak wordt door overheid onderkend!
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Integratie binnen 
de keten ‘verplicht 
tot’ standaardisatie 

en uniformering

Werkbezoek 
delegatie VWS 5 juli 

2017 jl.
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Supply Chain van Medische Hulpmiddelen

6



7



Enkele praktijkvoorbeelden…

PIP schandaal 2012

Metaal op Metaal (MOM)
Heupprothese 2010

ICD draden 2016
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Bekkenbodemmatjes 2014



Van onsteriele naar steriele verpakkingen
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De problemen van registratie in de praktijk…

Elektronisch Patiënten Dossier 
(EPD)

Enterprise Resource Planning (ERP)
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Leren van andere sectoren
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Luchtvaart

Express (e-commerce)

Automotive



Leren van andere sectoren
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Ziekenhuizen?!



Hoe is een recall geregeld in de food sector?
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Barcodering in de praktijk
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Wet- en regelgeving
Een mondiale uitdaging voor (grote) multinationals om te komen tot 
uniforme barcodering…

Uitdaging industrie: reductie barcodes op verpakkingen in lijn met 
verschillende wetgevingen en richtlijnen per land waar aan ziekenhuizen 

wordt geleverd.

Wet- en regelgeving praat niet over kosten(reductie), maar uitsluitend 
over patiëntveiligheid
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Voordelen UDI-registratie

• Informatievoorziening meer accuraat 

• Afname vergissingen met hulpmiddelen 

• Gegevens direct in medische dossier, klinische informatiesystemen 
en registraties

• Ondersteuning bij onderzoek naar adverse events 

• Uitvoeren van recalls van producten (snelle response)

• Post market surveillance 

• Basis voor een wereldwijde veilige distributieketen 

• Traceerbaarheid 

• Aanpakken van vervalsingen 
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Bescherming patiënt (als zorgconsument)

• Veilige genees-en hulpmiddelen 

• Veilige (zorg)processen 

• Bescherming lokale markten (counterfeiting)

• Internationale afstemming

• Stimulans voor continue verbeteren door (internationale) incidenten 

• Wet- en regelgeving aanscherpen met veiligheid als uitganspunt om:
1. Risico’s verminderen 

2. Garantie voor patiënten:

• Juiste producten

• Juiste ingrediënten in de juiste samenstelling

• Geen vervuilingen 
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Subtiel samenspel
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Waarom zou je registreren?
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1. Kwaliteitsbevordering wetenschappelijke beroepsverenigingen 

2. Signaleren van calamiteiten en traceren van implantaten

3. Geen onnodig letsel veroorzaken



Traceerbaarheid, de stappen
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Signalering vanuit firma/kwaliteitsregister/veld1.

IGJ raadpleegt het landelijk register2.

Register levert aantal patiënten per ziekenhuis3.

Ziekenhuis kan via kwaliteitsregister patiënten identificeren en alarmeren4.



Hoe dient men informatie aan te leveren aan 
de LIR (minimale set)?

• In dit stadium wordt voor het registreren van implantaten een
combinatie van de naam van de fabrikant, de productnaam, het
producttype en het serie- of lotnummer van het implantaat, de
datum van implantatie en eventueel explantatie en de zorgaanbieder
gehanteerd (Bron: Kamerstuk 34 483 WWKKGZ nr 3, zie gearceerde onderdelen)

• Voor wat betreft frequentie nog geen duidelijkheid. Wel wordt
gesproken over direct. Kun je opvatten als in batch dagelijks met
directe koppeling (beoogde eindsituatie) of handmatige invoer
webportal.
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Moeten we cliëntgegevens aanleveren?

Het is voor de IGJ, als gebruiker van het register, voldoende dat zij
welke zorgaanbieder welk implantaat heeft ingebracht. Het is aan de
zorgaanbieder om zijn cliënten te benaderen en, indien daartoe
aanleiding is, te behandelen. Langs deze weg kan de cliëntveiligheid
worden vergroot, terwijl de bescherming van de privacy van de cliënt
zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
(Bron: Kamerstuk 34 483 WWKKGZ nr 3, zie gearceerde onderdelen)
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Vanuit welk systeem levert een zorginstelling aan richting LIR?

Om dit doel te bereiken wordt voorgesteld wettelijk te verplichten om een bepaalde 
gegevens set vast te leggen in het dossier van de cliënt, en vervolgens de vastgelegde 
gegevens aan te leveren aan het landelijk implantatenregister. 

Artikel 7b 
De zorgverlener houdt in het dossier van een cliënt aantekening van bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur bepaalde gegevens van een bij die cliënt ingebracht 
implantaat op een wijze dat het ingebrachte implantaat kan worden herleid tot die cliënt. 
De zorgaanbieder verstrekt de geregistreerde gegevens, bedoeld in het eerste lid, over een 
bij een cliënt ingebracht implantaat uit een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen categorie, ten behoeve van het register, bedoeld in artikel 7a. 
De zorgverlener verstrekt schriftelijk aan een cliënt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, 
over een bij die cliënt ingebracht implantaat. 

(Bron: Kamerstuk 34 483 WWKKGZ 34 483, nr. 2 artikel 7B pagina 2)
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Opbouw artikel stambestand ERP?

Wanneer aan een artikelstambestand onvoldoende zorg wordt 
zal het na verloop van tijd (en dat kan best wel snel gaan) verouderen 
en onjuiste informatie bevatten. Er moet dan ook voor worden gezorgd 
dat iemand, in beginsel de (hoofd)verantwoordelijke, voldoende op de 
hoogte is van alle ontwikkelingen van de vigerende wet- en regelgeving. 

Statische data: sleutel UDI (GS1) en leverancier, consignatie ja/nee, 
omschrijving, omverpakking

Dynamische data: expiratiedatum, lot-batchnummer
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