
 

 

 

 

MDR 

dossier 
PODOLOGIE OSSELAER 

 

 

 

Algemene Afspraken sjabloon MDR dossier van de 

Belgische vereniging der podologen (BVP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhoudstafel  

HOOFDSTUK 1: Inleiding  

1.1. Algemene inleiding  

1.2. Uitzonderingen registratieplicht medische hulpmiddelen 

1.3. Wetgevend kader van de Podoloog in België 

HOOFSTUK 2: Organisatie van de podologiepraktijk  

2.1. Algemene gegevens van de podologiepraktijk  

2.2. Algemene gegevens van de podoloog – podologen  

2.3. Kwaliteitsverantwoordelijke MDR (intern) 

HOOFDSTUK 3: Beschrijving proces en kwaliteitssysteem 

3.1. Inleiding  
3.2. Registratie van Patiëntengegevens  
3.3. Beschrijving van het procesmodel van methodisch handelen in de podologiepraktijk: Algemeen 
 
HOODSTUK 4: Specifieke protocollen voor ontwerp, productie en controle van podologische 

hulpmiddelen  
 
4.1. Podologische zooltherapie  

4.1.1. Definitie – beschrijving  

4.1.2. Indicaties  

4.1.3. Voorafgaand onderzoek  

4.1.4. Aanmeetfase – protocol  

4.1.5. Ontwerp – protocol  

4.1.6. Productie fase – protocol  

4.1.7. Product labelen  

4.1.8. Kwaliteitscontrole na productie  

4.1.9. Afleverfase  

4.1.10. Controle  

4.1.11. Overeenstemmingsverklaring 

 

4.2. Orthoplastie of silicone orthesen therapie 

4.2.1. Definitie – beschrijving  

4.2.2. Indicaties  

4.2.3. Voorafgaand onderzoek  

4.2.4. Aanmeetfase – protocol  

4.2.5. Ontwerp – protocol  

4.2.6. Productie fase – protocol  

4.2.7. Product labelen  

4.2.8. Kwaliteitscontrole na productie  

4.2.9. Afleverfase 

4.2.10. Controle  

4.2.11. Overeenstemmingsverklaring 



 

4.3. Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken  

4.3.1. Definitie – beschrijving  

4.3.2. Indicaties  

4.3.3. Voorafgaand onderzoek  

4.3.4. Aanmeetfase – protocol  

4.3.5. Ontwerp – protocol  

4.3.6. Productie fase – protocol  

4.3.7. Product labelen  

4.3.8. Kwaliteitscontrole na productie  

4.3.9. Afleverfase  

4.3.10. Controle 

4.3.11. Overeenstemmingsverklaring 

 

4.4. Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat  

4.4.1. Definitie – beschrijving  

4.4.2. Indicaties  

4.4.3. Voorafgaand onderzoek  

4.4.4. Aanmeetfase – protocol  

4.4.5. Ontwerp – protocol  

4.4.6. Productie fase – protocol  

4.4.7. Product labelen  

4.4.8. Kwaliteitscontrole na productie  

4.4.9. Afleverfase  

4.4.10. Controle  

4.4.11. Overeenstemmingsverklaring  

HOOFDSTUK 5: Risicomanagement 

5.1. Risicomanagement: Algemeen  

5.2. Risicoanalyse tabel podologische zolen 

5.3. Risicoanalyse tabel Orthoplastie of silicone orthesen therapie 

5.4. Risicoanalyse tabel orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken 

5.5. Risicoanalyse tabel onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat 
 

HOOFDSTUK 6: Post Marketing Surveillance  

8.1. Gebruikersfase (Post Market Surveillance) 
8.1.1. Podologische zooltherapie  
8.1.2. Orthoplastie of silicone orthesen therapie 
8.1.3. Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken 
8.1.4. Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat 
8.2. Klachtafhandeling 
8.3. Bewaartermijnen (Post Market Surveillance) 
8.4. Ernstige incidenten (Post Market Surveillance) 
 

 

 



HOOFDSTUK 7: bijlagen  
 

1. Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de 
uitoefening van het beroep van podoloog 

2. Overzicht van de technische prestaties van de podoloog – vereiste voorschriften 
3. VISUM (NAAM PODOLOOG of PRAKTIJK) 

a. (indien meerdere podologen) VISUM (NAAM PODOLOOG)  
b. VISUM (NAAM PODOLOOG) 

4. 22 APRIL 2019 - Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg 

5. RODE VLAGGENLIJST  
6. Beslissingsboom melding ernstige incidenten FAGG  
7. Gebruiksaanwijzingen  

a. Podologische zooltherapie  
b. Orthoplastie of siliconen orthesen therapie 
c. Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken  
d. Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat  

8. Overeenstemmingsverklaringen  
a. Podologische zooltherapie  
b. Orthoplastie of siliconen orthesen therapie 
c. Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken  
d. Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 1 INLEIDING  

1.1. Algemene Inleiding  

PODOLOGIE OSSELAER levert hulpmiddelen die vallen onder de VERORDENING (EU) 2017/745 VAN 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen. Op 

basis van de eisen voor hulpmiddelen op maat van de MDR-verordening vallen de hulpmiddelen van 

PODOLOGIE OSSELAER onder risico Klasse 1 naar maatregels.  

Definitie van een hulpmiddel naar maat:  

Een "hulpmiddel naar maat" is speciaal gemaakt volgens een schriftelijk voorschrift van iemand die 

volgens de nationale wetgeving de nodige beroepskwalificaties heeft. Dat geeft het hulpmiddel unieke 

ontwerpkenmerken. Zo'n hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor een bepaalde patiënt en zijn 

individuele omstandigheden en behoeften. 

Massaproducten die worden aangepast aan de eisen van een professionele gebruiker, vallen hier dus 

niet onder, ook niet als die aanpassing volgens een schriftelijk voorschrift van zo'n bevoegde persoon 

gebeurt. 

In PODOLOGIE OSSELAER worden onderstaande podologische “medical devices” gebruikt:  

- Podologische zooltherapie  

- Orthoplastie of siliconen orthesen therapie 

- Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken  

- Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat  

In dit document wordt aangetoond dat er  conform de gestelde eisen van de MDR Verordening  

gewerkt wordt en het document geeft dan ook inzicht in: 

- het gebruikte Kwaliteitsmanagementsysteem - Bijlage IX MDR Verordening 

- de naleving van de Veiligheids- en prestatie-eisen en het risicomanagementsysteem  - Bijlage I 

– artikel 3 – MDR Verordening 

- de verantwoordelijkheid van het beheer en de klinische evaluatie -Post Market Clinical Follow-

Up - Bijlage XIV, artikel 61 - MDR Verordening 

- Technische Documentatie – Bijlage II MDR Verordening 

Bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505  

1.2. Uitzonderingen registratieplicht medische hulpmiddelen 

Als leverancier van hulpmiddelen op maat gemaakt vallen we buiten de scoop van de meest voorkomende eisen. 
Omdat de hulpmiddelen volledig persoonsgebonden zijn en niet in productie vervaardigd. Onderstaande regels 
zijn derhalve niet van toepassing op hulpmiddelen op maat. 
 
Eudamed-registratie 
Artikel 29.4. ‘Voordat de fabrikant een hulmiddel, niet zijnde een hulpmiddel naar maat, in de handel brengt, voert 
hij de informatie als bedoeld in bijlage VI, deel A, punt 2, met uitzondering van punt 2.2 daarvan, in Eudamed in 
of, indien dit al gebeurd is, verifieert hij deze en houdt hij deze informatie daarna up-to-date’. Echter: op basis van 
artikel 29 uit de verordening (EU) 2017/245 zijn de medische hulpmiddelen naar maat niet verplicht tot registratie 
binnen Eudamed; derhalve is de podotherapeut of podotherapeutische praktijk waar de podotherapeut werkzaam 
is hiertoe niet verplicht. 
 
EU-conformiteitsverklaring en CE-markering 
Artikel 10.6. ‘Indien volgens de van toepassing zijnde conformiteitsbeoordelingsprocedure is aangetoond dat aan 
de toepasselijke vereisten is voldaan, stellen de fabrikanten van hulpmiddelen, uitgezonderd hulpmiddelen naar 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505


maat of hulpmiddelen voor onderzoek, een EU-conformiteitsverklaring overeenkomstig artikel 19 op en brengen 
zij de CE-conformiteitsmarkering aan overeenkomstig artikel 20.’ Gezien de podotherapeut medische 
hulpmiddelen naar maat levert is de podotherapeut of podotherapeutische praktijk waar de podotherapeut 
werkzaam is niet verplicht de geleverde hulpmiddelen te voorzien van een EU-conformiteitsverklaring en/of CE-
markering. 
 
UDI-systeem en -codering 
Het UDI-systeem moet gelden voor alle in de handel gebrachte hulpmiddelen, behalve hulpmiddelen naar maat, 
en moet gebaseerd zijn op internationaal erkende beginselen met definities die verenigbaar zijn met die van de 
belangrijkste handelspartners. Het UDI-systeem kan alleen op tijd functioneel worden voor de toepassing van deze 
verordening, indien er in deze verordening nadere regels worden geformuleerd.’ Gezien de podotherapeutische 
hulpmiddelen, hulpmiddelen naar maat zijn, zijn deze op basis van punt (42) in de verordening (EU) 2017/245 
uitgezonderd van een UDI-codering en –systeem. Derhalve is de podotherapeut of podotherapeutische praktijk 
waar de podotherapeut werkzaam is niet verplicht de geleverde hulpmiddelen op te nemen in het UDI-systeem 
of te voorzien van een UDI-codering. 
 

1.3. Wetgevend kader van de Podoloog in België  
 
Podologie is een erkend paramedisch beroep volgens het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de 
beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog (BIJLAGE nr. 1) 
De podoloog werkt deels op voorschrift van een arts of arts specialist maar heeft ook de vrije toegang voor niet – 
risicopatiënten.  
Risicopatiënten worden in het K.B. omschreven als: 

- risicovoet : de voet met systeemaandoeningen zoals onder andere de diabetische, reumatische, 
neurologische of vasculair belaste voet; 

- post traumatische voet : de voet die een trauma van de voet en/of de enkel heeft ondergaan; 
- post chirurgische voet : de voet na een chirurgische ingreep ter hoogte van de enkel en/of de voet;  

Voor bovenvermelde patiënten heeft de podoloog een voorschrift nodig, afhankelijk van de uit te voeren 
technische prestatie moet dit voorgeschreven worden door een arts, een arts specialist of een arts specialist van 
een chirurgische discipline.  
Zie bijlage nr. 2: overzicht van de technische prestaties van de podoloog – vereiste voorschriften  

HOOFDSTUK 2: De organisatie van de podologiepraktijk 
2.1. Algemene gegevens van de praktijk  

Naam Praktijk: Podologie Osselaer 

Adres(sen): Orlaylaan 3a 9140 Temse 

Telefoonnummer:  04/72.26.90.94 

e-mail: podologieosselaer@outlook.be 

Website: www.podologieosselaer.be  

BTW nummer: BE0744.641.482 

 

 

 

mailto:podologieosselaer@outlook.be
http://www.podologieosselaer.be/


2.2. Algemene gegevens van de Podoloog – Podologen  

Hoofdpodoloog – Eigenaar van de praktijk  

Naam: Jonas Osselaer 

Adres: Orlaylaan 3a 

Geboortedatum: 28/01/1997 

RIZIV nummer: 5-71049-87-701 

2.3. Kwaliteitsverantwoordelijke MDR (intern) 

Ten behoeve van de continue borging en optimalisering van veiligheid- en prestatie-eisen inclusief het naleven 
van de wet en regelgeving, zijn er binnen de organisatie één of meerdere medewerkers belast met deze taak. De 
kwaliteitsverantwoordelijke houdt toezicht op het gefaseerde kwaliteitssysteem, ontwikkelt protocollen en 
informeert betrokken personen, zowel intern als extern.  
 
Artikel 15 in de verordening (EU) 2017/745 beschrijft ‘dat micro- en kleine ondernemingen ten alle tijde toegang 
dienen te hebben tot een verantwoordelijke met juridische kennis. Daarbij volstaat het hebben van tenminste twee 
jaar beroepservaring op een relevant productiegebied van het medische hulpmiddel wanneer het medische 
hulpmiddelen naar maat betreft.  
 

OMSCHRIJVING  VERANTWOORDELIJKE  

Opstellen MDR beleid  Dhr. Jonas Osselaer 

Jaarlijks nazicht en doorlichting MDR beleid  Dhr. Jonas Osselaer 

Toezicht op de naleving van de 

kwaliteitscontroles   

Dhr. Jonas Osselaer 

Kwaliteitscontrole geleverde materialen  Dhr. Jonas Osselaer 

Kwaliteitscontrole podologische zooltherapie Dhr. Jonas Osselaer 

Kwaliteitscontrole …  Dhr. Jonas Osselaer 

  

  

 

HOOFDSTUK 3 Beschrijving proces en kwaliteitssysteem 
 
3.1. Inleiding  
 
Jaarlijks zal dit document herzien worden en indien aanwezig klachten of onvolkomenheden geregistreerd en past 
de verantwoordelijke,  Jonas Osselaer, het kwaliteitsmanagement- en risicomanagementsysteem inclusief de 
bijbehorende activiteiten of benodigde wijzigingen aan in het proces of de documentatie aan. Bij wijzigingen in de 
wet- en regelgeving gebeurt dit tussentijds.  
 
Als podoloog werken we volgens het procesmodel van methodisch handelen. In het MDR kwaliteitsdossier worden 
deze verschillende fasen verduidelijkt en wordt het protocol per fase / per onderzoek beschreven:  



                                      
 
3.2. Registratie van Patiëntengegevens  
 
De registratie van de patiëntengevens worden via ULINK en COZO verzameld.  
In de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg 22 APRIL 2019 staat beschreven: 
welke gegevens moeten genoteerd worden in het patiëntendossier  (Afdeling 11. – Patiëntendossier) 
 
zie BIJLAGE 5: 22 APRIL 2019 - Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg 
 
3.3. Beschrijving van het procesmodel van methodisch handelen in de podologiepraktijk: Algemeen 
 
FASE 1: VERZAMELEN VAN ACHTERGROND INFORMATIE  
 

- Aanmelding  
▪ Doorverwijzing van een arts – arts – specialist  
▪ Door middel van een online boekingssysteem via een website (beschrijven) 
▪ Door middel van telefonische afspraken  
▪ Door middel van afspraak via mailadres van de praktijk  
▪ …. 

- Intake (via COZO system ID) 
Algemene gegevens die verkregen worden via de identiteitskaart van de patiënt:  

▪ Naam  
▪ voornaam  
▪ Adres van de patiënt  
▪ Geboortedatum 

Bijkomende gegevens die mondeling gevraagd worden en genoteerd in de database:  
▪ Telefoonnummer / GSM nummer   
▪ E-mailadres  
▪ huisarts  
▪ doorverwijzer 
▪ …. 

 
- Anamnese  

 
 
 
 



Deze zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen:  
▪ RISICO ANALYSE: Vragen die bedoeld zijn om mogelijks onderliggende risico’s / 

aandoeningen op te sporen. Elke niet risico patiënt kan vrij, zonder voorschrift van de 
arts op consultatie komen bij de podoloog. Om zo goed mogelijk uit te sluiten dat er 
geen onderliggend risico aanwezig is waarvan de patiënt zich niet bewust is wordt er 
tijdens het anamnesegesprek een rode vlaggenlijst overlopen (BIJLAGE NR. 6) . (De 
verdere screening naar onderliggende risico’s gebeurt tijdens het klinisch onderzoek)  

▪ MEDISCHE GESCHIEDENIS: 
▪ HULPVRAAG: Vragen over de specifieke reden van het consult – achterhalen van de 

hulpvraag  
Gebruikt u hiervoor een standaard invulblad?  
Standaard vragen / velden in uw database systeem? Vermeld ze hier of maak print 
screens van uw database. 

▪ AANVULLENDE INFORMATIE: Vragen die inzicht geven in bevorderende / 
belemmerende intrinsieke en extrinsieke factoren van een mogelijke behandeling en 
motivatie van de patiënt. 

• Werksituatie (werk gerelateerde schoenen)  
• Sporten 
• Schoengedrag 
• …  

• VERDER AAN TE VULLEN 
 

FASE 2: ASSESSMENT, ANALYSE VAN GEGEVENS EN DIAGNOSE 
 
Afhankelijk van de klacht en hulpvraag van de patiënt wordt er een specifiek onderzoek uitgevoerd. Het protocol 
voor een desbetreffend podologisch hulpmiddel wordt vermeld in hoofdstuk 4.  
 
FASE 3: OPSTELLEN VAN HET ZORGPLAN 
 
In deze fase van het methodisch handelen wordt het podologische behandelingsplan opgesteld. Dit gebeurt vanuit 
een holistische visie en met het shared decision making principe.   
Hierin worden de volgende elementen opgenomen:  

- De interventiedoelen 
- De evaluatiecriteria  
- De planning van de interventies 

 
Een interventiedoel of doelstelling is een beschrijving van het resultaat of  dat  de zorgverstrekker bij de zorgvrager 
of de leden uit de context wil bereiken met de zorgverlening. Het is een concretisering van het gewenste resultaat 
in evalueerbare gedragingen en zo meetbaar mogelijke parameters. 
 
Bij het opstellen van doelstellingen wordt vertrokken vanuit: 

- de hulpvraag  
- de vastgestelde podologische diagnose en de daarbij horende probleemstellingen 
- Geformuleerd vanuit het standpunt van de zorgvrager 

 
Uiteraard wordt er steeds vermeld dat we geen resultaat gebonden verbintenis aangaan met de patiënt.  
 
Als de gewenste, vooropgestelde resultaten niet bereikt worden dan zal de patiënt opnieuw geëvalueerd worden 
volgens de bovenvermelde fasen en volgens het post marketing surveillance plan (zie hoofdstuk 6)  
 
FASE 4: UITVOEREN VAN DE INTERVENTIES  
 
De specifieke protocollen voor de vervaardiging en kwaliteitscontrole van podologische medische hulpmiddelen 
staan beschreven in hoofdstuk 4.  
 
FASE 5: EVALUATIE 
 



Na de start van een behandeling met een podologisch hulpmiddel wordt er een controle afspraak ingepland. Dit 
varieert per specifiek hulpmiddel (voor de specifieke termijn per podologisch zie  hoofdstuk 6) 
Tijdens deze fase wordt de balans opgemaakt van de zorgverlening vanuit het standpunt van: 

- De zorgverlener  
- De zorgvrager  

Aan de hand van de evaluatiecriteria of de opgestelde doelen uit FASE 3 kan er nagegaan worden of deze 
gerealiseerd zijn 
 
Tijdens een productevaluatie wordt nagegaan in welke mate het doel bereikt is. 

- Is het podologisch hulpmiddel effectief? 
- Komt het resultaat overeen met de vooropgestelde doelen? 
- Is de zorg nog langer nodig? 
- Wat is de verhouding tussen de therapeutische waarde en de kost van het podologisch hulpmiddel? 

 
Tijdens een Procesevaluatie wordt de kwaliteit van de zorgverlening geëvalueerd. Er wordt gereflecteerd over de 
manier waarop het doel werd behaald en de omstandigheden waarin dit gebeurde.  

- Is het plan juist uitgevoerd?  
- Werd de zorgvrager voldoende betrokken doorheen het gehele proces?  
- Hoe verliep de samenwerking? 

 
Rapportering aan collega’s en voorschrijvers is verplicht volgens Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende 
de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog (BIJLAGE nr. 1) dient 
volgens de richtlijnen uit de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (BIJLAGE nr. 4) 
idealiter via e-health toepassingen.  

 
 
Hoodstuk 4: Specifieke protocollen voor ontwerp, productie en controle van podologische 
hulpmiddelen  
 
4.5. Podologische zooltherapie  

4.5.1. Definitie – beschrijving  

Podologische zolen worden in het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en 

de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog omschreven als de zolen die 

aan volgende cumulatieve voorwaarden beantwoorden: 

a) individueel naar maat vervaardigd worden;  

b) de voorafgaande klinisch, biomechanisch en biometrisch onderzoeken werden uitgevoerd 

door een podoloog;  

c) niet moeten worden gecombineerd met orthopedische schoenen of deel uitmaken van een 

orthese of prothese; 

 

4.5.2. Indicaties  

4.5.3. Voorafgaand onderzoek  

4.5.4. Aanmeetfase – protocol  

4.5.5. Ontwerp – protocol  

4.5.6. Productie fase – protocol  

4.5.7. Product labelen  

4.5.8. Kwaliteitscontrole na productie  

4.5.9. Afleverfase  

4.5.10. Controle  

4.5.11. Overeenstemmingsverklaring 

 



4.6. Orthoplastie of silicone orthesen therapie 

4.6.1. Definitie – beschrijving  

Orthoplastie is een definitieve therapie die o.a. wordt toegepast voor de behandeling van digitale 

pathologieën die primair veroorzaakt worden door mechanische factoren. Voor deze therapie wordt 

er een orthese op maat van de patiënt vervaardigd door middel van silicone.  

We onderscheiden verschillende soorten silicone orthesen: 

a) Protectieve silicone orthese: 

De protectieve silicone orthese kan toegepast worden indien er geen correctie van de 

standafwijking mogelijk is (door gebrek aan gewrichtsmobiliteit) en men enkel een 

beschermende werking wil bekomen nl. het verminderen of opheffen van wrijvingskrachten 

en/of (over) druk.  

b) Correctieve silicone orthese zal trachten een afwijkende teenstand te corrigeren, contracte  

structuren te verlengen of de musculaire balans te verbeteren. Bij een correctieve silicone 

orthese wordt de beschikbare subdiafysaire ruimte nooit volledig opgevuld om een 

correctieve standverandering mogelijk te maken. 

c) Consoliderende silicone orthese zal trachten een bestaande teenstand te behouden of te  

Stabiliseren 

d) Een Silicone orthese ter vervanging van 1 of meerdere tenen 

 

4.6.2. Indicaties  

4.6.3. Voorafgaand onderzoek  

4.6.4. Aanmeetfase – protocol  

4.6.5. Ontwerp – protocol  

4.6.6. Productie fase – protocol  

4.6.7. Product labelen  

4.6.8. Kwaliteitscontrole na productie  

4.6.9. Afleverfase 

4.6.10. Controle  

4.6.11. Overeenstemmingsverklaring 

 

4.7. Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken  

4.7.1. Definitie – beschrijving  

Orthonyxie zijn technieken of handelingen die tot doel hebben de nagelplaat met een pathologische 

convexiteit af te vlakken of te verbeteren. Orthonyxie is een conservatieve techniek / handeling die tot 

doel heeft de nagelplaat met een overmatige, pathologische convexiteit af te vlakken met behulp van 

een nagelregulatietechniek. 

4.7.2. Indicaties  

Alle abnormale morfologieën van de nagel die een pijnklacht veroorzaken in en/of rondom de sulcus. 

4.7.3. Voorafgaand onderzoek  

4.7.4. Aanmeetfase – protocol  

4.7.5. Ontwerp – protocol  

4.7.6. Productie fase – protocol  

4.7.7. Product labelen  



4.7.8. Kwaliteitscontrole na productie  

4.7.9. Afleverfase  

4.7.10. Controle 

4.7.11. Overeenstemmingsverklaring 

 

4.8. Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat  

4.8.1. Definitie – beschrijving  

Het completeren van een nagelplaat in zijn fysiologische vorm na een gedeeltelijke nagelplaatresectie 

of na een verlies van een deel of van de gehele nagelplaat. 

4.8.2. Indicaties  

4.8.3. Voorafgaand onderzoek  

4.8.4. Aanmeetfase – protocol  

4.8.5. Ontwerp – protocol  

4.8.6. Productie fase – protocol  

4.8.7. Product labelen  

4.8.8. Kwaliteitscontrole na productie  

4.8.9. Afleverfase  

4.8.10. Controle  

4.8.11. Overeenstemmingsverklaring  

Hoofdstuk 5: Risicomanagement  

Met dit hoofdstuk zijn we aangekomen bij de risicoanalyse, wat samenvalt met risicomanagement. U 
geeft in dit hoofdstuk, bijvoorbeeld d.m.v. tabellen, de risico’s weer die kunnen ontstaan als gevolg van 
het onjuist gebruik van het medisch hulpmiddel welke nadelige gevolgen kunnen hebben voor de 
zorgvragers.  
‘Onder risicomanagement wordt verstaan een doorlopend interactief proces tijdens de gehele 
levensduur van een hulpmiddel, dat periodieke    systematische actualisering vereist.’  (Verordening EU 
2017/245) 
 
5.1. Risicomanagement: Algemeen  

 
Het risicomanagementsysteem van PODOLOGIE OSSELAER bestaat uit de volgende aspecten: 

 

• Risicotabellen: om de risico’s van het gebruik van de hulpmiddelen te beperken, heeft 

PODOLOGIE OSSELAER o.a. risico tabellen opgesteld. Deze worden met regelmaat geëvalueerd 

en indien nodig aangepast; 

• Veiligheid, preventie en gebruikersinformatie: daarnaast worden risico’s zoveel mogelijk 

uitgesloten of beperkt door veiligheid in het ontwerp en productie proces en worden 

zorgvragers uitgebreid geïnformeerd over indicaties, contra-indicaties, risico’s en het gebruik 

van het podologisch hulpmiddel door middel van persoonlijke educatie en via de 

gebruiksaanwijzingen (ziz BIJLAGEN nr. 7); 

• Controle/Evaluatie: bij de controle/evaluatie fase (zie hoofdstuk 4), wordt het podologisch 

hulpmiddel geëvalueerd op gebruik. 

• Klachten/Incidenten: op basis van ingediende klachten (klachtenregistratie) en incidenten vindt 

- indien noodzakelijk - veelal direct een aanpassing plaats van bijvoorbeeld materialen, 

elementen, gebruikersuitleg etc. – plaats. 

 



5.2  Risicoanalyse tabel podologische zolen 

 

Risico Evaluatie risico Registratie Preventie 

Het dragen van de 

podologische zolen 
wordt niet 
opgebouwd 

Spierpijnklachten, 

lokale pijn door druk 
en/of wonden. 
Verergering klachten. 

Evaluatie therapie in 

dossier. 

Voorlichting bij start 

therapie. 
Gebruiksaanwijzing zolen 
meeleveren. 

Linker en rechter 
zool worden 
omgewisseld  

Spierpijnklachten, 
lokale pijn door druk 
en/of wonden. 

Verergering klachten. 

Evaluatie therapie in 
dossier. 

Voorlichting bij start 
therapie. 
Gebruiksaanwijzing zolen 

meeleveren. 

Podologische zolen 
worden jarenlang 

gedragen zonder 
tussentijdse 
controles 

Extreme slijtage 
waardoor 

oorspronkelijk doel 
van hulpmiddel 
afneemt met 

recidiverende 
klachten tot gevolg. 

Evaluatie therapie in 
dossier. 

Registratie 
zolenmanager 

Voorlichting bij start 
therapie/  

Gebruiksaanwijzing zolen 
meeleveren.  
Jaarlijkse herinneringsmail 

naar patiënt. 

Podologische zolen 

worden in foutieve 
schoenen gedragen  

Toename van 

klachten, doordat 
hulpmiddel in 

verkeerde context 
gebruikt wordt. 

Evaluatie therapie in 

dossier. 

Voorlichting bij start 

therapie. 
Gebruiksaanwijzing zolen 

meeleveren.  
 

Allergie voor 

materialen die 
gebruikt worden 

Huidirritatie Evaluatie therapie in 

dossier 

Gebruiksaanwijzing zolen 

meeleveren.  
 

Elementen zijn 
verkeerd geplaatst. 

Lokale pijn door druk, 
ontstaan andere 

klachten door 
verkeerde correctie. 

Evaluatie therapie in 
dossier  

Controle van hulpmiddel 
door de podoloog  

Podologische zolen 

worden door ander 
persoon gedragen 

dan voor wie ze 
gemaakt waren 

Ontstaan van 

klachten doordat 
hulpmiddel niet 

gemaakt is voor 
individu die ze draagt 

Evaluatie therapie in 

dossier. 

Voorlichting bij start 

therapie. 
Gebruiksaanwijzing zolen 

meeleveren. 

Ontstaan van 

wonden door 
gebruik zolen. 

Met name bij risico 

patiënten zoals 
diabetes Mellitus of 
reumatoïde artritis 

kunnen door 
verkeerde druk 
wonden ontstaan. 

Evaluatie therapie in 

dossier. 
 

Voorlichting bij start 

therapie. 
Gebruiksaanwijzing zolen 
meeleveren. 

Regelmatige controle van de 
podologische zolen en 
voetscreening  

 
 
 

 
 

 
 
 

 



5.3. Risicoanalyse tabel Orthoplastie of siliconen orthesen therapie  

 

Risico Evaluatie risico Registratie Preventie 

Orthese wordt 

verkeerd 
schoongemaakt 

Snellere slijtage van 

orthese. 

Evaluatie therapie in 

dossier. 

Voorlichting bij start 

therapie. 
Gebruiksaanwijzing orthese 
meeleveren. 

Orthese wordt 
gedragen in een 
verkeerde positie  

Lokale drukklachten 
pijn en eventueel 
wonde 

Evaluatie therapie in 
dossier. 

Gebruiksaanwijzing orthese 
meeleveren. 
Goede educatie bij 

afleverfase  

Orthese is te dik / te 
groot  

Lokale drukklachten, 
pijn en eventueel 

wonde  

Evaluatie therapie in 
dossier. 

Gebruiksaanwijzing orthese 
meeleveren. 

Controle van de orthese na 
de start van de therapie. 

 

5.4. Risicoanalyse tabel Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken 
 

Risico Evaluatie risico Registratie Preventie 

Nagelbeugel wordt 

door gebruiker 
verwijderd  
 

Kan wondje ontstaan in 

nagelsulci door verkeerd 
verwijderen. 

Evaluatie therapie in 

dossier. 

Voorlichting bij start 

therapie. 
Gebruiksaanwijzing 
nagelbeugel meeleveren. 

Nagelbeugel (op de 
nagel bevestigd) 
komt los  

Uitstekende draad kan 
pijn en wonde 
veroorzaken.  

Evaluatie therapie in 
dossier. 

Voorlichting bij start 
therapie. 
Gebruiksaanwijzing 

nagelbeugel meeleveren. 

Verkeerde plaatsing 
beugel  

Nagel wordt slechts 
deels gecorrigeerd 

waardoor er opnieuw 
een verkeerde stand 
van de nagel ontstaat. 

Evaluatie therapie in 
dossier. 

Gebruiksaanwijzing 
nagelbeugel meeleveren. 

Controle van beugel na 
plaatsing  
 

Lokale loslating van de 
nagelplaat 

Door te hoge trekkracht 
kan een deel van de nagel 
loskomen 

Evaluatie therapie in 
dossier. 

Gebruiksaanwijzing 
nagelbeugel meeleveren.  
Controle na de start van de 
behandeling  

5.5. Risicoanalyse tabel Onychoplastie  

 

Risico Evaluatie risico Registratie Preventie 

Allergie op de 

gebruikte materiale  

Lokale roodheid, 

huidirritatie  

Evaluatie therapie in 

dossier. 

Gebruiksaanwijzing 

meeleveren. 
Controle na de start van 
de behandeling.  

Stukjes van de nagel 
breken af.  

Lokale irritatie  Evaluatie therapie in 
dossier. 

Gebruiksaanwijzing 
meeleveren. 
Educatie bij de start van 

de behandeling  
 
Verder aan te vullen 

   

    



5.6 Preventie en kwaliteitscontrole 
 

Veiligheid, preventie en gebruikersinformatie: 
Risico’s m.b.t. de geleverde podologische hulpmiddelen worden zoveel mogelijk uitgesloten of beperkt 

doordat de veiligheid van de hulpmiddelen al tijdens het ontwerp en het productieproces en de daarna 
ingevoerde kwaliteitscontroles (zie hoofdstuk 4) wordt gewaarborgd. Daarnaast worden zorgvragers 
uitgebreid geïnformeerd over indicaties, contra-indicaties, risico’s en het gebruik van het hulpmiddel 

door middel van persoonlijke uitleg en via de productbeschrijving/overeenstemmingsverklaring en 
gebruiksaanwijzingen.  
 

Hoofdstuk 6: Post Marketing Surveillance  

8.1. Gebruikersfase (Post Market Surveillance) 
 

8.1.1. Podologische zooltherapie  
Na het afleveren van de podologische zolen waarbij instructies zijn meegegeven, gaat de gebruikersfase in. 
Gemiddeld duurt deze zes weken, daarna vindt het eerste evaluatiemoment plaats. Dit moment wordt direct met 
de patiënt ingepland tijdens het afleverconsult.  
 
Gemiddeld 6 weken na aflevering van het de podologische zolen zal een controle-/evaluatie-afspraak plaatsvinden. 
Tijdens deze afspraak wordt geëvalueerd op gebruik, slijtagepatroon, schoenen, eventuele bekomen correcties en 
op de evolutie van de eventuele klachten.  
 
Bij het evaluatiemoment komt de patiënt op afspraak bij de behandelend podotherapeut en worden meerdere 
facetten van de behandeling besproken: 
 
- Is het doel van de therapie behaald en zijn de klachten, indien aanwezig, gereduceerd. Wanneer het doel nog 
niet volledig is behaald zal worden doorgevraagd naar de oorzaak hiervan. Zoals: zijn de zolen voldoende gedragen; 
zijn er veranderingen in belasting geweest tijdens de gebruikersfase; schoeisel; hoe worden de zolen ervaren. 
Daarnaast zal er gekeken worden naar de statiek en dynamiek met de zolen en eventueel met schoeisel.  
 
Mocht het doel nog niet (volledig) behaald zijn, dan kan dit aanleiding zijn tot een wijziging van de therapie, waarbij 
het lichamelijk onderzoek vanuit de aanmeetfase herhaald wordt of aangevuld wordt met nieuwe diagnostiek. Dit 
kan een aanpassing zijn aan de zooltherapie of het advies een aanvullende therapie vanuit podotherapie of een 
andere discipline als gevolg hebben. De verschillende fases herhalen zich nu. 
 
Er wordt bekeken of het product nog steeds voldoet aan de veiligheids- en prestatie-eisen, ook na het dragen van 
het product. 
 
Een volgende evaluatiemoment wordt gepland op 1 – 2 jaar. Bij deze controle worden bovenstaande stappen 
herhaald met ook een controle van de slijtage van de podologische zolen door middel van het nameten van de 
aanwezige correcties en het meten van de hardheid van het gebruikte materiaal. Soms kan deze evaluatie ertoe 
leiden dat er een nieuw (dus vervangend) hulpmiddel geleverd wordt. 
 
  
 
 
 
8.1.2. Orthoplastie of silicone orthesen therapie 
Na het afleveren van de orthese waarbij instructies zijn meegegeven, gaat de gebruikersfase in. Gemiddeld duurt 
deze zes weken, daarna vindt het eerste evaluatiemoment plaats. Dit moment wordt direct met de patiënt 
ingepland tijdens vorige consult. 
Tijdens de controle wordt de therapie geëvalueerd:  

- Correcte draagwijze van de orthese 
- Nazicht op slijtage  
- Inspectie van de voet naar mogelijke overdruk, lokale roodheid, wonden of huidirritatie 



- Evaluatie van de eventuele klachten  
- Evaluatie van de eventuele correctie  

 
 8.1.3. Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken 
Na het plaatsen van een nagelbeugel waarbij instructies zijn meegegeven, gaat de gebruikersfase in. Gemiddeld 
duurt deze zes weken, daarna vindt het eerste evaluatiemoment plaats. Dit moment wordt direct met de patiënt 
ingepland tijdens het afleverconsult.  
Tijdens dit consult zal de podoloog bij een verwijderbare beugel:  

- De stand van de nagelplaat nakijken  
- Indien nodig de beugel herplaatsen  
- Inspectie van de nagel en de sulcus naar mogelijke overdruk, lokale roodheid, wonden of huidirritatie 

Tijdens dit consult zal de podoloog bij een nagelbeugel die op de nagel kleeft:  
- De stand van de nagelplaat nakijken  
- Inspectie van de nagel en de sulcus naar mogelijke overdruk, lokale roodheid, wonden of huidirritatie 
- Evalueren aan de hand van de plaats van de beugel wanneer een volgende controle nodig is  
- Evalueren aan de hand van de plaats van de beugel wanneer de beugel dient verwijderd te worden 

 
 8.1.4. Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat 
Na het plaatsen van een onychoplastie waarbij instructies zijn meegegeven, gaat de gebruikersfase in. Gemiddeld 
duurt deze zes weken, daarna vindt het eerste evaluatiemoment plaats. Dit moment wordt direct met de patiënt 
ingepland tijdens het afleverconsult.  
Tijdens deze controle zal de podoloog: 

- De nagelplaat nakijken en indien nodig korter maken  
- Nakijken of de nagel nog voldoende verankerd zit  
- Inspectie van de nagel en de sulcus naar mogelijke overdruk, lokale roodheid, wonden of huidirritatie 
- Evalueren wanneer een volgende controle nodig is 
- Evalueren wanneer de nagelplaat dient verwijderd te worden 

 
8.2. Klachtafhandeling 
Mocht de patiënt om welke reden dan niet tevreden zijn, op- of aanmerkingen hebben hetzij over het product, 
hetzij over de organisatie of behandelend podotherapeut, dan wordt het klachten protocol actief. Klachten kunnen 
leiden tot aanpassing in één van de genoemde fasen. Wat kan leiden tot:  
 
1) Een wijziging/correctie binnen een van de voorgenoemde fasen 
2) Een materiaal wijziging of correctie 
3) Een element wijziging of correctie 
4) Een procedure wijziging of aanpassing 
 
 
8.3. Bewaartermijnen (Post Market Surveillance) 
Podologie Osselaer bewaart conform de wet van 22APRIL2019 inzake de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering 
in de gezondheidszorg de patiëntendossiers voor minstens 30 jaar na het laatste consult van de patiënt en volgt 
bij een eventuele stopzetting van de praktijk hiervoor de nodige instructies uit de desbetreffende wetgeving op.  
Volgend de MDR verordening, artikel 4, staat de bewaartermijn op 10 jaar. Aan deze regel wordt dus voldaan. 
 
 
8.4. Ernstige incidenten (Post Market Surveillance) 
Als Podologie Osselaer op de hoogte wordt gesteld van een ernstig incident veroorzaakt door gebruik van 
podologische hulpmiddelen dient dit direct te worden gemeld bij de cel Materiovigilantie van het FAGG (Het 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is in België).  
 
Hierbij de richtlijnen van cel Materiovigilantie van het FAGG:  
 
Wie moet melden? 
Elke fabrikant, gemachtigde, verdeler, aangemelde instantie, arts of persoon die verantwoordelijk is voor de 
inontvangstneming en/of aflevering van de medische hulpmiddelen moet incidenten melden aan de cel 
Materiovigilantie van het FAGG. 



 
Als een patiënt een incident met een medisch hulpmiddel wil melden, kan dit via een 
gezondheidszorgbeoefenaar (arts, verpleegkundige, apotheker …) die kan helpen bij het verzamelen van 
bepaalde informatie zoals het lotnummer of het model van het medisch hulpmiddel. 
 
Welke incidenten moeten worden gemeld? 
• Elke slechte werking of elke aantasting van de kenmerken en/of prestaties van een medisch hulpmiddel 
alsmede elke ontoereikendheid van de etikettering of van de gebruiksaanwijzing die de dood of een ernstige 
achteruitgang van de gezondheidstoestand van een patiënt of van een gebruiker kan of heeft kunnen 
veroorzaken; 
• Elke technische of medische reden in verband met de kenmerken of de prestaties van een hulpmiddel, die als 
gevolg van de in de vorige paragraaf genoemde omstandigheden ertoe heeft geleid dat de fabrikant 
systematisch hulpmiddelen van hetzelfde type uit de handel heeft genomen. Niet enkel ernstige incidenten die 
zich daadwerkelijk hebben voorgedaan vallen onder de verplichte melding zoals hierboven beschreven: elk risico 
van ernstig incident dat kon worden vermeden door de aandacht en het optreden van de betrokken personen, 
moet worden gemeld. 
 
Wat is een incident of een potentieel ernstig incident? 
Overlijden, levensbedreigend, blijvende of zware ongeschiktheid, hospitalisatie, verlenging van hospitalisatie, 
noodzaak van medische of heelkundige ingreep, verlenging van de duur van een medische of heelkundige 
ingreep, aangeboren afwijking, foetale dood of nood.Incidenten of potentiële incidenten moeten zo snel 
mogelijk worden gemeld door middel van de snelste beschikbare middelen. De beste manier is om het ingevulde  
onlineformulier per e-mail naar een van de onderstaande adressen te sturen.Incidenten met de dood of ernstig 
letsel moeten onmiddellijk op dezelfde manier worden gemeld. 
 
Om u te helpen in het bepalen van wat moet worden gemeld, kunt u gebruik maken van de beslissingsboom van 
de cel Materiovigilantie van het FAGG. (zie BIJLAGE nr. 7)  
Contactgegevens: meddev@fagg.be   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:meddev@fagg.be


Hoofdstuk 7: bijlagen  
 

1. Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de 
uitoefening van het beroep van podoloog 

2. Overzicht van de technische prestaties van de podoloog – vereiste voorschriften 
3. VISUM PODOLOOG 

a. VISUM (Jonas Osselaer) 
4. Curriculum Vitae  

a. Verantwoordelijke podoloog (Jonas Osselaer)  
b. VISUM (Jonas Osselaer) 

5. 22 APRIL 2019 - Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg 

6. RODE VLAGGENLIJST  
7. Beslissingsboom melding ernstige incidenten FAGG  
8. Gebruiksaanwijzingen  

a. Podologische zooltherapie  
b. Orthoplastie of siliconen orthesen therapie 
c. Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken  
d. Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat  

9. Overeenstemmingsverklaringen  
a. Podologische zooltherapie  
b. Orthoplastie of siliconen orthesen therapie 
c. Orthonyxie / beugeltechnieken / nagelregulatietechnieken  
d. Onychoplastie / aanbouw van een nagelplaat  

 
Opgesteld door: Podoloog Jonas Osselaer 
Datum (laatste aanpassing): 10-12-2022 
 
Naam  +  Handtekening + stempel podoloog:  
 
 

 

 
Dhr. Jonas Osselaer 
Bsc, pod.  
RIZIV: 5-71049-87-701 
BTW: BE0744.641.482 

 
 
 
 
 


