
 

ISO13485 Medische Hulpmiddelen 
 
 
Om een medisch hulpmiddel op de Europese markt te mogen brengen stellen de 
Europesche medische richtlijnen eisen aan het door u uit te voeren 
kwaliteitsmanagementsysteem.  
 
Door het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO13485 
voldoet u aan deze eis.  
 
Het kwaliteitssysteem dat op fabrikanten van medische hulpmiddelen van toepassing is, 
staat beschreven in de norm NEN-EN-ISO 13485. Dit is de medische variant van de 
ISO9001 en legt, naast de gebruikelijke onderwerpen die de ISO9001-norm afdekt, de 
nadruk op identificatie en naspeurbaarheid (traceability), de eisen ten aanzien van reinheid 
(steriliteit) en risicobeheer.  
 
Als fabrikant van een medisch hulpmiddel dient u voor de gehele levenscyclus van het 
hulpmiddel een doorlopend proces in te richten, te documenteren en bij te houden voor de 
identificatie van gevaren die samenhangen met het hulpmiddel. 
 
 
De toegevoegde waarde van een ISO13485 certificaat 
Met een ISO 13485 certificaat toont u als fabrikant aan dat u in staat bent een veilig 
medisch hulpmiddel op de markt te brengen. Bovendien werkt u op een gerichte manier aan 
de verbetering van uw organisatie en krijgt u een gedegen inzicht in de risico’s in de 
processen en de producten.  
 
Voor u, als farmaceutisch ondernemer, zijn dit op zich geen nieuwe zaken. De 
ISO13485-norm zet deze zaken echter in het juiste perspectief. 
 
 
 
 
 

 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-134852012-en.htm


 

De toegevoegde waarde  van Vaelis 
Vaelis begeleidt u bij het opzetten en onderhouden van uw kwaliteits- managementsysteem. 
Dit gebeurt in fasen: 

➢ Implementatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem, eventueel incombinatie 
met normen zoals ISO14001 en ISO9001 

➢ Training: wij kunnen een training verzorgen op het gebied van Interne audits, 
risico analyses, continue verbeteren 

➢ Onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem 
 
Implementatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem: 
Bij het implementeren van uw systeem werken wij met een helder en overzichtelijk 
stappenplan. In een aantal duidelijk afgebakende stappen zetten wij voor u een 
overzichtelijk systeem op met een garantie op ISO13485-certificatie. Indien gewenst, 
kunnen wij dit systeem geheel “web based” bouwen. Meer over onze aanpak treft u aan in 
onze whitepapers ‘Systeem implementatie’ en ‘VINS-Informatiesysteem’ 
 
Onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem: 
Eenmaal gecertificeerd, zult u uw systeem moeten onderhouden; zelf-inspecties, 
directiebeoordeling, leveranciersbeoordeling en documentbeheer zijn een aantal zaken die u 
op de rit moet houden. Met Vaelis kunt u een flexibele taakverdeling afspreken. U kunt het 
onderhoud in zijn geheel aan ons overlaten, maar u kunt ook delen ervan bij ons 
neerleggen. De keuze is geheel aan u. Meer over onze werkwijze treft u aan in onze 
whitepaper ‘Systeem onderhoud’.  
 
De expertise van Vaelis 
Al sinds 1996 ondersteunen wij organisaties op gebied van kwaliteit- en 
procesmanagement. Hierdoor zijn onze adviseurs ervaren en gedegen partners voor uw 
kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Meer informatie? 
Vaelis B.V. • Postbus 1128 1400 BC • De Nieuwe Vaart 32 • 1401 GR Bussum • Nederland 
• T +31 (0)88 3929292 • info@vaelis.nl • www.vaelis.nl 
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