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Beoordelingscriteria reusable medische  

hulpmiddelen (RMH) 

De onderstaande checklist is een hulpmiddel bij de aanschaf van reusable hulpmiddelen en kan 

gebruikt worden om te verifiëren of een product voldoet aan de wet- en regelgeving zoals die in 

Nederland geldt en of het RMH in de processen op de Nederlandse CSA’s verwerkt kan worden. 

De beoordeling van een medisch hulpmiddel bestaat uit drie onderdelen. Dit document is één 

onderdeel. De andere onderdelen zijn een fysieke controle van het instrument en een beoordeling van 

de gebruiksaanwijzing cq de reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschriften (verder RDS). De 

DSMH baseert zijn/haar advies tot aanschaf of gebruik op deze drie aspecten tezamen. Als DSMH 

afwijkt van normen dient hij/zij dit beargumenteerd vast te leggen in het kader van risico management 

 Voldoet Onderliggende norm Aandachtspunten / uitleg 

Algemeen 
Hulpmiddel heeft een 
CE markering 

JA/NEE MDD 93/42/EEG 
BMH 

Zo nee: niet overgaan tot aanschaf tenzij er 
sprake is van een op maat gemaakt RMH of 
een RMH ten behoeve van klinisch onderzoek. 
In deze twee situaties is de afwezigheid CE 
toegestaan. 

Conformiteitverklaring 
is overlegbaar 

JA/NEE MDD 93/42/EEG  Zo nee: niet overgaan tot aanschaf. 

De fabrikant geeft 
toestemming tot 
hergebruik 

JA/NEE MDD 93/42/EEG 
T1005 13.6 lid 1 

Indien beperkt hergebruik:  
-de fabrikant moet aangeven hoe vaak het 
hergebruikt mag worden 
-de fabrikant moet een tracking and tracing 
methode leveren die geschikt is voor alle 
onderdelen van het instrument zodat het 
beperkte gebruik geborgd kan worden. 

De RDS-voorschriften 
voor de CSA zijn in het 
Nederlands 

JA/NEE MDD 93/42/EEG bijlage 1, 
essentiële eisen 13 
 

De MDD geeft lidstaten de vrijheid een taaleis 
te formuleren. Nederland heeft dit bij wet 
geregeld. 

De RDS-voorschriften 
zijn conform de norm 

JA/NEE NEN EN ISO 17664 Alle onderdelen van de norm moeten in de 
RDS voorschriften beschreven zijn: 
- de voorreiniging; indien nodig de wijze 
waarop 
- ultrasoon; indien nodig de trilfrequentie en 
tijd 
- reinigings- en desinfectieproces; machinaal 
wel/ niet mogelijk  
- een gevalideerd machinaal reiniging- en 
desinfectieproces  
- compatibiliteit van reinigings- en/of 
desinfectiemiddelen  
- concentratie / dosering chemie 
- toegestane sterilisatieprocessen 
- de wijze van verpakken. 

Chemische 
eigenschappen van het 
RMH zijn compatibel 
met de te gebruiken 
reiniging-, desinfectie- 
en sterilisatieprocessen 

JA/NEE BMH Denk aan: 
- gecoate instrumenten 
- aluminium RMH in combinatie met  
alkalische detergentia  

Onderhoud is nodig JA/NEE  Beschreven moet zijn hoe en met welke 
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frequentie onderhoud verricht moet  worden 
en welke middelen daarvoor geschikt zijn. 

Specifieke controles 
zijn nodig 

JA/NEE   Beschreven moet zijn op welke wijze, 
frequentie en met welke hulpmiddelen de 
controles uitgevoerd moeten worden.  

De marges waarbinnen 
de meetwaarden 
moeten vallen zijn 
benoemd  

JA/NEE  Fabrikant moet parameters benoemen. 

Ontwerp 
Het RMH is 
onderdompelbaar 

JA/NEE  Indien nee: is het bestand tegen een 
machinaal reiniging- en thermisch 
desinfectieproces in een 
instrumentenwasmachine? 

Het RMH is machinaal 
te reinigen en te 
desinfecteren  

JA/NEE  Indien nee en ook niet onderdompelbaar: niet 
overgaan tot aanschaf 

Het RMH is 
demontabel 

JA/NEE  (De)montagevoorschrift moeten bijgesloten 
zijn.   

Het RMH heeft geen 
lumen en holten  

JA/NEE  Indien er lumen / holten zijn dan moeten deze 
bereikbaar zijn voor water en detergentia.  

Het lumen / holte is 
bereikbaar voor water  
en detergentia d.m.v. 
doorspuiten en / of 
raggen 

JA/NEE  De fabrikant moet beschrijven hoe dat te 
verwezenlijken is. 
Indien nee: niet overgaan tot aanschaf. 

Het lumen / holte is 
visueel te beoordelen 
op reinheid 

JA/NEE  Indien nee, fabrikant moet aantonen dat het 
lumen reinigbaar is.  

Het lumen / holte is  
eindstandig gesloten 

JA/NEE  Indien ja; is het reinigbaar? 

Het lumen / holte kan 
aangesloten worden op 
een spoelconnector 

JA/NEE  Indien nee: hoe garandeert de fabrikant 
reinigbaarheid? 

Lengte en diameter 
van het met stoom te 
steriliseren MH valt 
binnen de norm  

JA/NEE Lumenclaim voor 
stoomsterilisatie: 
-EN 13060 

Lumenclaim stoomsterilisatie:  
- voor een slang / buis met één open 
zijde: maximale lengte van 1500 mm 
waarbij de verhouding diameter / 
lengte ≤ 1/750 is 
- voor een slang / buis met twee open 
zijden:  maximale lengte van 3000 
mm waarbij de verhouding diameter / 
lengte ≤ 1/1500 is. 

Indien nee; waar baseert de fabrikant de 
lumenclaim op? 

Lengte en diameter 
van het met waterstof 
peroxide (gasplasma) 
te steriliseren RMH valt 
binnen de lumenclaim 
van de fabrikant van 
de sterilisator?  
 

JA/NEE Lumenclaim van specifieke 
sterilisatiemedium, anders 
dan stoom 

Indien nee; waar baseert de fabrikant de 
lumenclaim op?  

Net / mand / container 
Het net is van RVS JA/NEE  Kunststof en aluminium cassettes beïnvloeden 

de processen nadelig. 
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Het gewicht is < 8,5 
kg 

JA/NEE R3310 Gewicht is inclusief net. Indien > 8,5 kg dan 
moet het gevalideerd zijn in de  eigen 
processen van de instelling. 

Het net vormt geen 
belemmering voor een 
adequate 
reiniging/desinfectie en 
sterilisatie 

JA/NEE B9210 Voldoende open structuur; media moeten alle 
oppervlakken van het RMH goed kunnen 
bereiken. 

Het net is goed te 
verpakken 

JA/NEE NEN EN ISO 11607:2006 De vorm van het net met inhoud moet 
dusdanig te verpakken zijn dat de steriliteit 
gewaarborgd wordt: geen uitsteeksels, 
(scherpe) randen en/of pootjes. 

De maatvoering is 
conform ISO / DIN 

JA/NEE ISO 46x32x10 (lxbxh) 
DIN 48x25x10 (lxbxh) 

Indien afwijkend; past het dan in het logistiek 
proces (machines, karren, kasten)? 

Het instrumentarium is 
in verschillende lagen 
in het net geplaatst 

JA/NEE  Indien ja, let op dat alles in het net goed 
bereikbaar is  voor media. 
Beoordeel de mogelijkheid tot splitsen van het 
net. 

De hoeveelheid 
instrumentarium is 
geen belemmering 
voor een adequate 
reiniging / desinfectie 
en sterilisatie.  

JA/NEE  Voldoende ruimte tussen instrumentarium 
zodat geen sproei / slagschaduw optreedt. 
 
 

Fixatie vormt geen 
belemmering voor een 
adequate reiniging / 
desinfectie en 
sterilisatie  

JA/NEE  Geen siliconenmatten.  
Minimaal contact tussen instrument en 
fixatiemateriaal. 
Eventueel dubbel afschot voor specifiek 
instrumentarium. 

 

Afkortingen: 

BMH: Besluit Medische Hulpmiddelen 

CE: Conformité Européene 

DSMH: Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen 

ISO: International Standards Organization 

MDD: Medical Device Directive 

Media: hieronder wordt oa. verstaan water, stoom, chemie etc  

RDS-voorschriften: Reiniging -, desinfectie en sterilisatievoorschriften 

RMH: reusable medische hulpmiddel 

RVS: Roest vast staal 

Rxxx: Richtlijn xxx, Steriliseren en Steriliteit 


