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Historie 
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2004 RIVM zet een signaleringssysteem op: trends en 
ontwikkelingen (risico’s) medische producten.  

  

2010 thema medische producten te breed. Wordt één 
thema ‘lichaamsmaterialen’  

2013 signaleringssteem risico’s lichaamsmaterialen 
(product: nieuwsbrief) 

IGZ wil voorbereid zijn op trends en ontwikkelingen (risico’s) medische 
producten, zodat zij haar rol als toezichthouder goed kan blijven uitvoeren 



 Inhoud nieuwsbrief 
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● Aandacht: trends en ontwikkelingen (risico’s) lichaamsmaterialen 

● Onderwerpen: verkrijgen, opslaan, bewerken, transplanatie, et cetera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Opzet project 

● Systematisch verzamelen informatie lichaamsmaterialen: 

› wetenschappelijke literatuur + internet nieuwsberichten  

● Bijwonen bijeenkomsten/congressen/werkgroepen over lichaamsmaterialen 

● Verzamelde informatie categoriseren op onderwerp, materiaal, veiligheid, et 
cetera 

● Selectiecriteria belangrijkste berichten: 

› Impact (intensiteit x omvang) 

› Beleids- en maatschappelijke relevantie 

› Binnen 10 jaar actueel of besluit/actie nodig 

› Realiteitsgehalte en nieuwheidswaarde 

 

● Opstellen kwartaalrapportage   nieuwsbrief  
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Steeds meer berichten over gebruik mesenchymale stamcellen (MSC) 
uit beenmerg/vetweefsel als behandeling (vercshillende klinische 
studies) 

   

Veel discussie over werkzaamheid van MSC  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Trends en ontwikkelingen stamcellen 
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Trends en ontwikkelingen stamcellen 

• Veel discussie over werkzaamheid van MSC  
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Trends en ontwikkelingen stamcellen 
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. 
 

- Minder gebruik embryonale stamcellen reden ethische bezwaren 

- Ontdekking herprogrammering volwassen cellen in geinduceerde 
 pluripotente stamcellen  
(Nobelprijs geneeskunde 2012: John Gurdon en Shinya Yamanaka)  

  

 

Trends en ontwikkelingen stamcellen 



Trends en ontwikkelingen stamcellen 
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Risico, want safety profile van iPSCs nog 
niet volledig gekarakteriseerd 

Ontwikkeling geinduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) 



Trends en ontwikkelingen weefsels 

● Veel berichten over gebruik synthetische materialen 
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zou voor een vermindering van het aantal autologe bot 
transplantaties kunnen zorgen.  



Trends en ontwikkelingen weefsels 
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Bron: Scientias.nl 

- 3D-geprinte luchtpijp 
met eigen cellen 
geimplanteerd. 
 

- Volgens auteurs van 
publicatie in NEJM: 
worden cellen uit het 
lichaam 
aangetrokken  om 
nieuw weefsel te 
vormen.     



Trends en ontwikkelingen organen 
● Veel publicaties over:  

– infecties,  

– transplanteren van aandoeningen (bijv. kanker) 

● Systeem van orgaandonatie 

● Ook veel  publicaties over extended donor criteria: 

– Leeftijd (is een orgaan van donor van 65+ nog bruikbaar?), levensstijl, et 
cetera.) 
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Trends en ontwikkelingen organen 
 
Fraude zaken met organen 
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Bron: neatorama.com 



Trends en ontwikkelingen organen 
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Verwijderen van cellen uit orgaan.  
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Trends en ontwikkelingen IVF 
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Zeer snelle screeningsmethode (ca. 16 uur) van cellen van 5 dagen 
oude embryo’s op genetische afwijkingen. 
 
 

 
Wat zijn risico’s van weghalen cellen? 



Vervolg project 2014 
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Ook in 2014 weer nieuwsbrieven voor IGZ. 
 
Nieuwsbrief breder verspreiden. 
 
Feedback op nieuwsbrief. 
 
 
Nieuwsbrief ontvangen? 
 
Mail naar Claudette.de.vries@rivm.nl 
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Projectteam 

Jolien Hessels, RIVM 

Carla Herberts, CBG 

Margriet Park, RIVM 

Rob Vandebriel, RIVM 

Claudette de Vries, RIVM 
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Dank voor uw aandacht! 
 

Vragen? 


