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Agenda

• Welke doelstellingen heeft de MDR op het gebied van ‘groen’ en 

duurzaamheid?

• Aanpalende wetgeving

• Verpakking

• Herverwerking

• Afvoer

• Welke initiatieven lopen er voor vergroening en verduurzaming van 

medische hulpmiddelen?



!!!!



Doelstellingen MDR

• De MDR heeft geen specifiek ‘groene’ of duurzame doelstelling en gaat

in principe alleen over veiligheid voor patienten, gebruikers en tot op 

zekere hoogte onderhoudspersoneel

• Medische hulpmiddelen moeten veilig en werkzaam zijn voor het 

bedoelde gebruik

• Voor patienten, gebruikers en onderhoudspersoneel

• Niet automatisch voor de rest van de wereld

• UDI heeft wel een ‘waste disposal improvement’ doelstelling (recital 41), 

maar dat ziet meer op efficiente afvoer in het ziekenhuis



Aanpalende wetgeving medische
hulpmiddelen
• Aanpalende wetgeving die ook van toepassing is op devices heeft wel

groene doelstellingen

• WEEE / RoHS / Batteries

• REACH

• Verpakking en verpakkingsafval richtlijn

• Energy Using Products richtlijn

• RoHS

• Etc.



Europees beleidskader: “It targets how products are designed, promotes

circular economy processes, encourages sustainable consumption, and

aims to ensure that waste is prevented and the resources used are kept in 

the EU economy for as long as possible.”



Maar … geen actie specifiek voor devices





Andere Europese initiatieven



Design

• De MDR bevat geen specifieke vereisen voor ‘groen’ of duurzaam

ontwerp van hulpmiddelen, maar wel voor veiligheid van gebruikers

• Zie bijvoorbeeld GSPR 10.4 over CMR and/or endocrine-

disrupting substances en rechtvaardiging voor het gebruik 

daarvan

• Zie horizontale Commissie initiatieven op duurzaamheid en 

Ecodesign



Verpakking

• Niet geaddresseerd in de MDR behalve voor zover het waarborgen van 

veiligheid en performance van het device betreft

• Geregeld door de Packaging and Packaging Waste Directive uit 1994

• Voorstel voor aanpassing van de richtlijn op specifieke punten als

deel van het Commissie Circular Economy Plan

“In order to meet the specific objectives, the set of policy options will include measures to amend

the essential requirements to improve design for reuse and promote high quality recycling, as 

well as additional measures to reduce packaging waste generation, including over-packaging, 

and may include the setting of targets. These targets and measures may be general (overall 

packaging waste reduction target or waste generation limit), or set at the level of a specific

material or packaging formats, and may include making reuse mandatory for some packaging

formats, in particular in the area of transport packaging.”



Herverwerking

• MDR doelstelling met herverwerking was niet zozeer vergroening als

wel kosten van SUDs

• hoewel dit steeds meer lijkt te gaan schuiven

• Eerste initiatieven in ziekenhuizen onderweg

• MDR

• Artikel 17

• Common Specifications

Single use labeling is like 

printing your own money!



Afvoer

• Geen specifieke groene of duurzaamheidsvereisten met betrekking tot 

afvoer

• Alleen veiligheidsoverwegingen, zoals

• GSPR 13.3 – non-viable biological substances anders dan 

menselijke of dierlijke cellen of weefsels moeten veilig af te

voeren zijn

• GSPR 14.7 – devices moeten gebouwd zijn voor safe 

disposal

• GSPR 23.4 (v) – informatie nodig in de IFU voor safe disposal 

(waarschuwingen / voorzorgsmaatregelen)



Initiatieven in NL

NEN Platform Duurzaamheid en Medische Hulpmiddelen

Gezondheidsraad Adviesaanvraag Duurzaamheid Medische Hulpmiddelen

(8 april 2021) – intussen lopende Adviescommissie: 



Initiatieven in NL

Connectie met MDR meestal niet gemaakt, meer gericht op interne processen



Initiatieven in NL

• Mijn constatering:

• Versnipperd per sector en groep

• Niet of slecht ingeplugd in wettelijke mogelijkheden / beperkingen

(MDR en andere regelgeving)

• Helemaal niet ingeplugd in Europees beleid en (herziening van) 

Europese regelgeving
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