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Medische hulpmiddelen in Europa
-- de markt --

De Europese industrie van medische hulpmiddelen heeft een jaaromzet van ongeveer 110 miljard euro en vertegenwoordigt
29% van de wereldwijde markt. De jaarlijkse groei bedraagt 4,4% over de laatste 9 jaar. Europa heeft een positieve
handelsbalans van 17,5 miljard euro.
Bijna 27.000 medische bedrijven zijn gevestigd in Europa, waarvan 95% KMO’s met minder dan 250 werknemers. De hele sector stelt
meer dan 675.000 personen tewerk. Ongeveer 500.000 medische technologieën staan ter beschikking van de zorgverleners, van
injectienaalden en verbanden tot orthopedische implantaten en pacemakers. De snelheid waarmee aan productvernieuwing wordt gedaan
is adembenemend: zo bedraagt de gemiddelde tijd waarin een product wordt opgevolgd door een verbeterde versie 12 tot 18 maanden.
In 2012 werden 12.200 octrooiaanvragen ingediend bij de European Patent Office (EPO) in het domein van medische technologie, of 7,7%
van het totaal aantal aanvragen.
EU lidstaten besteden 10% van hun Binnenlands Nationaal Product aan gezondheidszorg. De medische technologie maakt slechts 7,2%
uit van de totale uitgaven aan gezondheidszorg, of minder dan 1% van het BNP.
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Medische hulpmiddelen in Europa
-- de Europese verordeningen --

Nieuwe verordeningen voor een betere bescherming van de patiënt
Exact een jaar geleden werden twee nieuwe Europese verordeningen gepubliceerd. Het regelgevend kader van medische hulpmiddelen
uit de jaren 1990 was, zoals alle regelgeving die betrekking heeft op innovatieve producten, aan herziening toe. De medische wetenschap heeft de laatste jaren enorme vooruitgangen geboekt en hierdoor was het regelgevend kader niet meer aangepast aan deze
innovatieve medische hulpmiddelen.
De zwakheden van het vorige Europese systeem op het vlak van medische hulpmiddelen werden blootgelegd door een aantal recente
schandalen. In 2010 werden de metaal-op-metaal heupimplantaten van fabrikant DePuy van de markt gehaald, als gevolg van een
waarschuwing van de Britse regelgevende overheid, de Medicines and Heathcare Products Regulatory Agency (MHRA). Uit gegevens
verzameld door deze autoriteit bleek immers dat er negatieve reacties werden vastgesteld en er meer hersteloperaties noodzakelijk
bleken dan verwacht. Door de wrijving van de verschillende elementen van het implantaat kwamen namelijk kleine metaaldeeltjes vrij
die terechtkwamen in het weefsel eromheen of in het bloed, waardoor bij sommige patiënten gezondheidsschade veroorzaakt werd.
Het schandaal dat echter zorgde voor scherpe kritiek vanuit de media en de politiek op de regelgeving is het PIP-borstimplantaten
schandaal van 2012.
De Franse fabrikant, Poly Implant Prothèse (PIP), gebruikte gedurende verscheidende jaren industriële in plaats van medische silicone
voor de vervaardiging van borstimplantaten, in strijd met de door de aangemelde instantie afgegeven goedkeuring. Duizenden vrouwen
in de gehele wereld hebben hiervan schade ondervonden. Door het PIP- schandaal begon het publiek zich grote vragen te stellen bij de
veiligheid van deze producten.
Door deze schandalen werd duidelijk dat een hervorming van de Europese regelgeving hoog nodig was omdat de bestaande regelgeving
fraude met medische hulpmiddelen niet kon voorkomen met ernstige gevaren voor de veiligheid van patiënten.
In 2012 stelde de Commissie een ontwerpverordening voor betreffende medische hulpmiddelen en een ontwerpverordening betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. De Commissie stelde in een werkdocument dat uit haar bevindingen niet blijkt
dat het EU-systeem voor de regelgeving van medische hulpmiddelen in de grond ondeugdelijk is. Het doel van de herziening was de
zwakke plekken en lacunes van het systeem te ondervangen, zonder afbreuk te doen aan de algemene doelstellingen van het wettelijk
kader.
Op 25 mei 2016 bereikten de Raad en het Europees Parlement een politiek akkoord over de nieuwe Europese regels voor medische
hulpmiddelen. Vervolgens nam de Raad op 7 maart 2017 de twee nieuwe verordeningen aan. Tenslotte heeft het Europees Parlement
op 5 april 2017 beide verordeningen goedgekeurd.
De nieuwe wetgeving inzake medische hulpmiddelen zal 3 jaar na de bekendmaking in het Publicatieblad van toepassing worden en wat
betreft de nieuwe wetgeving inzake medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek zal dit pas na 5 jaar zijn.
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De nieuwe verordeningen
1.

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen .

2.

Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen
voor in-vitro diagnostiek . Onder deze productgroep vallen de richtlijnen voor medische hulpmiddelen, actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, en medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek.

De Commissie beschouwt de nieuwe verordeningen als een gemoderniseerd en krachtiger wetgevend kader om een
betere bescherming te garanderen voor de openbare gezondheid en de veiligheid van de patiënt en om de vrije en
eerlijke handel van de producten in de EU te bevorderen
Tenslotte stelt de Commissie dat de EU wetgeving is aangepast aan de technologische en wetenschappelijke vooruitgang over de laatste 20 jaar.
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Innovatieve
medische
hulpmiddelen
onderzoek & ontwikkeling

In het kader van INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen werkt Centexbel mee aan drie projecten waarin de ontwikkeling van innovatieve
medische hulpmiddelen centraal staat:
MDTex: pagina 7
Probiomesh: pagina 8
Textos: pagina 9
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MDTex : Grensoverschrijdend netwerk
voor medisch textiel
Door het samenbrengen van hun netwerken en competenties, hebben de projectpartners als algemeen doel: bruggen bouwen binnen
de gezondheids- en textielsector om zo de nodige expertise en technologieën samen te brengen om nieuwe producten te ontwikkelen.
Deze cluster zal de opbouw van nieuwe projecten en de ontwikkeling van aan medisch textiel gerelateerde producten stimuleren. Dit
door de nodige faciliteiten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, consortia te vormen, samen te werken en nieuwe opportuniteiten te
creëren. De structuur zal in de eerste plaats een kader voor open innovatie vormen, waarin alle “stakeholders” de relevante expertises en
informatie kunnen vinden over relevante projectoproepen. De cluster zal dus functioneren als facilitator van innovatie en een katalysator
van technologietransfer naar de industrie.

Marc Gochel | mg@centexbel.be
https://www.centexbel.be/nl/projecten/mdtex
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Biologische filtratie

Implantaten

Therapie

Regenerative Geneeskunde
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Médecine Régénérative
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Project ondersteund door
Projet soutenu par

contact@interreg-mdtex.eu
@MDTex_eu

Meer info
Plus d’infos

Onderzoek en Innovatie
Recherche et Innovation
Met steun van het Europees Fonds voor Régionale Ontwikkeling
Avec le soutien du Fond Européen de développement régional
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PROBIOMESH

Semi-resorbant knitted mesh to treat
pelvic organ prolapse [POP]
Bekkenverzakking wordt veroorzaakt door de leeftijd en de opeenvolgende zwangerschappen die gevolgen hebben voor de gezondheid
van vrouwen door beschadiging van de bekkenbodemspieren, op het niveau van het bekken. De buikorganen worden niet meer gesteund
en kunnen daardoor afdalen via de vaginale weg en zo een genitale verzakking veroorzaken. Verre van triviaal, treft dit verschijnsel één
vrouw op 3, hetzij meer dan 2 miljoen patiënten alleen in België en Hauts-de-France. Dit verschijnsel tast 60 % van de vrouwen aan
boven de 60 jaar. De lichamelijke gevolgen zijn pijnlijk voor de patiënten (incontinentie, constipatie, met inbegrip van de pijn tijdens de
geslachtsgemeenschap), maar ook hun sociale plaats wordt aangetast. Met een handicap door verzakking, verliezen ze aan mobiliteit
en het taboe rond het onderwerp benadrukt het verlies van eigenwaarde. Er is bijgevolg een groeiende vraag naar chirurgische ingrepen,
maar de huidige oplossingen zijn niet geschikt.
Het doel van deze samenwerking is de realisatie van semi-resorbeerbare textiel versterkingsimplantaten voor de behandeling van
genitale verzakking. De bestaande iproducten zijn weinig geschikt en niet soepel genoeg. Die implantaten zijn inderdaad derivaten
van deze gebruikt in de viscerale chirurgie (hernia) en zijn niet betrokken bij een specifieke ontwikkeling vooral op hun mechanische
eigenschappen. De gevolgen zijn vele chirurgische mislukkingen en herhaalde behandelingen en anderzijds irritaties en ongemak bij
veel patiënten. De behandeling van genitale verzakking blijft dus een probleem voor de volksgezondheid vooral door de problemen van
tolerantie van de bestaande implantaten, namelijk de ontoereikendheid van het mechanische gedrag van de versterkingen ten overstaan
van het mechanisch gedrag van de omliggende levende weefsels.
Het project PROBIOMESH groepeert grens- en cross-sectorale actoren op het gebied van de medische wetenschappen, polymeren en
textielprocessen om nieuwe oplossingen voor te stellen aan die patiënten.
Olivier Jolois | oj@centexbel.be
https://www.centexbel.be/nl/projecten/probiomesh
Project ondersteund door
Projet soutenu par

Meer info
Plus d’infos

Onderzoek en Innovatie
Recherche et Innovation
Met steun van het Europees Fonds voor Régionale Ontwikkeling
Avec le soutien du Fond Européen de développement régional
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Innovatieve 3D-matrix voor
weefseltechnologie
Het doel van dit project is het vervaardigen van een gebruiksklaar, steriliseerbaar dragermateriaal dat uit twee componenten
bestaat en biocompatibel en poreus is, en dat via een breiproces wordt verkregen. Dit materiaal zal bestaan uit poly(melkco-glycolzuur) (PLGA) in substraat (zodat de mechanische functie is verzekerd) en uit chitosan als oppervlaktedeklaag.
De realisatie van dit innovatief product is een wetenschappelijke en technische uitdaging waar de paden van de biotechnologie
en agrarische hulpbronnen elkaar kruisen. De tweede uitdaging bestaat uit de maturatie van het product dat verkregen is met
weefseltechnologie. Hierbij wordt vanaf het concept tot aan de realisatie uitgegaan van een operationeel prototype dat onder
preoperatieve toestand is gevalideerd. Dit is een belangrijke stap om het product gewaardeerd te krijgen door de bedrijven.
De actiepunten voor onderzoek en ontwikkeling omvatten het op punt stellen van de PLGA-vezels, het bekleden met chitosan, het breien
van een 3D-matrix uit textiel en het gebruik ervan bij botreconstructies.

Olivier Jolois | oj@centexbel.be
https://www.centexbel.be/nl/projecten/textos

Project ondersteund door
Projet soutenu par

Meer info
Plus d’infos

Onderzoek en Innovatie
Recherche et Innovation
Met steun van het Europees Fonds voor Régionale Ontwikkeling
Avec le soutien du Fond Européen de développement régional
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Biocidenverordening (EU) 528/2012
-- BPR --

De biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruiken van
biociden die mensen, dieren, materialen of voorwerpen moeten beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte
of bacteriën, door de werking van de werkzame stoffen in de biocide. Deze verordening heeft tot doel de werking van de
markt voor biociden in de EU te verbeteren en moet tegelijkertijd zorgen voor een hoge mate van bescherming voor mens
en milieu.
De tekst werd aangenomen op 22 mei 2012 en is van kracht sinds 1 september 2013 en vervangt de biocidenrichtlijn (Richtlijn 98/8/EG).
Voor alle biociden is een toelating vereist voordat ze in de handel mogen worden gebracht, en de werkzame stoffen in de biocide moeten
vooraf zijn goedgekeurd. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op dit beginsel. Zo mogen bijvoorbeeld werkzame stoffen die in het
kader van het beoordelingsprogramma worden onderzocht, evenals biociden die deze werkzame stoffen bevatten, in de handel worden
gebracht in afwachting van de uiteindelijke beslissing over de goedkeuring. Ook nieuwe werkzame stoffen waarvan de beoordeling nog
niet is afgerond en waarvoor een voorlopige toelating is verleend, worden toegestaan op de markt.
De BPR is bedoeld om de markt op het niveau van de Unie te harmoniseren, de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van
biociden te vereenvoudigen en tijdschema's in te voeren voor de beoordeling door de lidstaten, het opstellen van adviezen en het nemen
van besluiten. Daarnaast bevordert de verordening dat het aantal dierproeven wordt beperkt door een gezamenlijk gebruik van gegevens
verplicht te stellen en het gebruik van alternatieve testmethoden te stimuleren.
Net als in de vorige richtlijn vindt de goedkeuring van werkzame stoffen plaats op Europees niveau en de daaropvolgende toelating van
de biociden op nationaal niveau. Deze toelating kan worden uitgebreid naar andere lidstaten door middel van wederzijdse erkenning. De
nieuwe verordening biedt aanvragers echter ook de mogelijkheid van een nieuw type Europese toelating (toelating van de Unie).
Een speciaal IT-platform, het biocidenregister (R4BP 3), wordt gebruikt voor het indienen van aanvragen en het uitwisselen van gegevens
en informatie tussen de aanvrager, ECHA, de bevoegde instanties van de lidstaten en de Europese Commissie. Een ander IT-tool, IUCLID
5, wordt gebruikt voor het opstellen van de aanvragen.
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Alternatieve
biocides
onderzoek & ontwikkeling
De vraag naar biologische afbreekbaarheid en lagere giftigheid neemt toe waardoor een trend ontstaat naar meer diversifiëring en de
ontwikkeling van meer doelgerichte producten.
De huidige biociden zijn niet langer “generiek” en richten zich tegen zeer specifiek op het verdelgen of beheersen van welbepaalde bioorganismen.
Tegelijkertijd moeten ze zo veilig mogelijk zijn voor de planten, de dieren of de mensen die men wil beschermen. Ze mogen evenmin een
negatief effect hebben op het leefmilieu en alle levende wezens die er deel van uitmaken.
Huidige eisen die gesteld worden aan biociden :

•
•
•
•
•

lage toxiciteit
lage ecotoxiciteit
specifiek werkingsmechanisme
stabiliteit afgestemd op eindgebruik
kosten-effectief

Uitzonderingen hierop vormen de ontsmettingsmiddelen die bijvoorbeeld in ziekenhuizen gebruikt worden. Deze biociden moeten nog
wel een breedspectrum werking hebben om zoveel mogelijk micro-organismen tegelijkertijd te bestrijden.
We belichten hierna twee onderzoeksprojecten rond de ontwikkeling van biocides die rekening houden bovenstaande eisen.
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Unpleasant smells in textiles are either caused by microorganisms (bacteria) metabolizing human sweat or by the absorption
of odours from the environment (cooking, smoking, etc.). Until now, biocides and cyclodextrins have been used on an
industrial level for textile odour control. However, since both methodologies are not very efficient, expensive and because
of their environmental impact, it is highly desirable to develop alternatives.
Biocides reduce the smell by killing the odour-producing bacteria on textiles, but they have a negative impact on the environment and
should therefore not be used in non-medical products.
The project focuses on environmental friendly odour management technologies, thus without using biocides or hazardous substances.
As an alternative, an anti-adhesive surface coating will be developed that is able to reduce the number of bacteria on textiles, i.e. the
bacteria are not killed, but their adhesion is prevented. The anti-adhesive components that will be used are: polyethyleneglycol (PEG)
derivatives and zwitterionic compounds. Their efficiency will be further increased by the combination with existing odour absorbers, e.g.
cyclodextrins, activated carbon, or zinc ricinoleate (depending on the specific application). This multifunctional approach is particularly
relevant for clothing (sports, outdoor, workwear, etc.) and for interior textiles that are used in an environment where bacterial fouling is
an issue (curtains, covers, bedding, etc. in hospitals, nursing homes).
The aim of the TOM project is to implement ecofriendly and biocide-free formulations and technologies for textile odour management
that comply with European legislation (e.g. REACH and Biocidal Products Regulation) and label requirements (e.g. Standard 100 byOEKOTEX®, Global Organic Textile Standard or GOTS).

David De Smet | dds@centexbel.be
Olivier Jolois | oj@centexbel.be
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Coaten en veredelen met bio-gebaseerde
biociden

Biocides zijn werkzame stoffen en preparaten die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, één of meer
werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te
maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden.
Bij uitbreiding worden behandelde producten, waarvan de primaire werking een biocidale werking is, beschouwd als biociden.
In het kader van het Cornet project Bio-AmiCoFitex (2013-2014) hebben Centexbel en partner Filk uit Freiburg (DE) biogebaseerde
antibacteriële en antischimmel textielfinishes en coatings onderzocht die voldoen aan de biocideverordening.
Centexbel voegde biogebaseerde binders en additieven toe aan coatingformulaties voor textiel en ontwikkelde watergebaseerde
formulaties voor soja-polymeren en niet-ionogene additieven (bv. repellents). Om de viscositeit aan te passen gebruikten we sodium
alginaat. Hernieuwbare weekmakers verbeterden de flexibiliteit van de coating.
Vervolgens hebben we de textielmaterialen gefunctionaliseerd met de antibacteriële additieven en de werking geëvalueerd volgens ISO
20645, agar diffusion plate test.
Klebsiella pneumonia
Staphylococcus aureus (Gram+)

Escherichia coli
(Gram-)

0.5% chitosan

+

+

2% thymol

+

-

2% carvacrol

+

-

0.3% thymol and 0.3% carvacrol

+

+

3% monolaurin

+

-

2% tannic acid

+

-

2% gallic acid

+

-

2% methyl gallate

-

-

Antibacterial effect of textiles treated with biobased products.
+: Inhibition of growth and -: no inhibition of growth.

De concentraties zijn droog gewicht concentraties (w/w) van het antibacteriële additief op het textiel.

Resultaten
Chitosan en een mengsel van thymol/carvacrol blijken werkzaam tegen de geteste Gram- and Gram+ bacteria, terwijl thymol en carvacrol
synergistische effecten opleveren.
David De Smet | dds@centexbel.be
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Testing

Barrière-eigenschappen van textiel tegen micro-organismen, infecties en synthetisch bloed
Weerstand tegen penetratie door infectueuze stoffen
De efficiëntie van textiel om een barrière te vormen tegen de penetratie/wildgroei van micro-organismen is essentieel in medische
beschermkleding of in beddengoed in ziekenhuizen.
Ons testaanbod: https://www.centexbel.be/nl/testen/barriere-eigenschappen-van-textiel
Beoordeling van medisch textiel - Textiel gebruikt in operatiekamers
Bescherming van de patiënt versus bescherming van de medische staf
Conformiteit met de Verordening betreffende medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 hangt af van het soort/type medisch hulpmiddel
en meer bepaald van de klasse waartoe het behoort.
Ons testaanbod: https://www.centexbel.be/nl/testen/beoordeling-van-medisch-textiel
Biologische beoordeling van medische hulpmiddelen
Om de gezondheid- en veiligheidsrisico’s te beoordelen van huidcontact met medische hulpmiddelen, analyseert Centexbel het toxisch
effect op de huid (cytotoxiciteit, irritatie, gevoeligheid...) volgens ISO 10993-5 “Biological evaluation of medical devices – part 5 - cytotoxicity : in vitro methods”.
Ons testaanbod: https://www.centexbel.be/nl/testen/biologische-beoordeling-van-medische-hulpmiddelen
Contactpersoon: Yvette Rogister, hoofd microbiologisch lab
yr@centexbel.be
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