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Máxima Medisch Centrum 

•  Grootste ziekenhuis zuidoost Brabant 
–  Ruim 3000 medewerkers, ca. 220 specialisten 

•  Twee locaties 
–  Eindhoven (planbare zorg) en Veldhoven (complexe / 

intensieve zorg) 
–  STZ ziekenhuis,  Vrouw Moeder Kind Centrum 



Inhoud 

•  Medische Technologie Commissie 
•  Plan van aanpak 

–  Verantwoordelijkheden  
–  Procedures 

•  Aandachtspunten + bezoek IGZ 
•  Praktijkvoorbeelden 

–  Beleid risicoklasse 
–  Prospectieve risico-analyse 
–  Scholing gebruikers 

•  Conclusie / aanbevelingen 



Medische Technologie Commissie 

2011: Convenant Medische Technologie 
2012: Werkgroep Convenant 
2012: Advies Coördinator MT en Technologie Commissie 
2013: Medische Technologie Commissie opgericht   
met als taken o.a. 
-  Toezicht houden op implementatie van het convenant  
-  Voorkomen van gevaarlijke situaties met medische 

technologie 
2013: Bezoek inspectie IGZ 
2014: Vervolg implementatie 
 



Medische Technologie Commissie 

•  2x per jaar bijeen, rapporteert aan Raad van Bestuur 

•  Klinisch fysicus, Coördinator Medische Technologie 
•  Hoofd Medische Technologie    
•  Stafarts Kwaliteit en Veiligheid  
•  Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen, ook namens CSA 
•  Klinisch chemicus        
•  Deskundige Endoscopie, ook namens Hygiëne en Microbioloog 
•  Stafmedewerker Kwaliteit en Veiligheid   
•  MMC Academie    
•  Vastgoed en huisvesting   
•  Assortimentscoördinator, ook vertegenwoordiging vanuit MAC 
•  Hoofd inkoop    
•  Information Security Officer    



Plan van aanpak convenant 
 (en daarvoor al…) 

1.  Verantwoordelijkheden beleggen 
2.  Procedures en beleid implementeren en naleven 
3.  Startpunt: Medische apparatuur, daarna verder uitgerold 



Al sinds 2011 heeft MMC verantwoordelijkheden matrix 
medische apparatuur & instrumenten. RvB geaccordeerd 

Door implementatie Convenant ook vergelijkbaar sjabloon voor 
andere disciplines, onlangs ICT en medische software 

Intranet (nr 004054) 



Procedures: inventarisatie status  

 
Klinische fysica    medische apparatuur   

  
DSMH&CSA    steriele medische hulpmiddelen   
 
Assortimentscoördinator   disposables 
 
Klinische chemie    in vitro diagnostica 
 
Information Security Officer  medische software 
 
Vastgoed & huisvesting   bijv. tilliften 
 



Aandachtspunten 

Uitrollen voor alle disciplines Medische Technologie 

Aanschafprocedure (2012/2013) 
-  Projectleider vanuit afdeling 
-  Juiste partijen betrekken 
-  Prospectieve risico analyse 
-  Scholingsplan 
-  Aanschafdossier compleet  

Gebruik (2013/2014) 
-  Bevoegd- en bekwaamheid 



Inspectiebezoek IGZ juni 2013 

–  MMC is vrij ver! Op het gebied medische apparatuur 
–  Maar de rest… nog verder in kaart brengen 
–  Goed kwaliteitssysteem; procedures op orde 
–  Hele PDCA (incl. veiligheidsrondes)  
–  Compliment kwaliteitspaspoort 

–  Bekendheid convenant bij gebruikers!! 
–  Aanschafprocedure opschrijven en naleven  
–  Aanschafdossier compleet op één plek 
–  Scholing medische apparatuur: beleid implementeren   
–  Risico-analyses ook bij midden/laag risico?  
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Beleid risicoklasse 

•  Risicoklasse 
–  Hoog 
–  Midden 
–  Laag  

•  Sinds 2012 
•  Basis voor beleid 
•  ASHE/Logic 



Beleid afhankelijk van risicoklasse 

•  Afspraken oa rondom levensduur, onderhoud, risico-
analyse, scholing  



Prospectieve risico- analyse 

•  Sinds 2009 (retrospectief) 
•  Sinds 2011 vóór implementatie Hoog risico apparatuur * 

•  HFMEA 

•  Multidisciplinair team, 3 sessies van ca. 1.5u 
–  Proces 
–  Risico matrix 
–  Maatregelen 

* Hoog risico apparatuur in MMC: anesthesie, beademing, defibrillator, 
dialyse, elektrochirurgie / cryo / ablatie, infusie op kritische afdelingen, laser, 
röntgenapparatuur en medische alarmering 



Prospectieve risico- analyse 

Stap voor stap door 
PROCES in 
multidisciplinair team 

 
-  Besef risico’s 
-  Minder problemen tijdens 

implementatie 



Prospectieve risico- analyse 

Hoe vaak komt het voor (F) 
Ernst als het optreedt (S) 
Kans op detecteren (D) 

RISICOMATRIX 



Prospectieve risico- analyse 

Kleurcodering op risicogetal 

Kleurcodering op risicogetal 
MAATREGELEN 



Scholing gebruikers 



Scholing gebruikers 

•  Gestart met afspraken hoog-risico apparatuur 
•  Scholing verplicht bij bediening (of instructie ertoe 

geven) van hoog-risico apparatuur 
•  Inventarisatie hoog-risico apparatuur per afdeling 
•  Registratie in kwaliteitspaspoort van de gebruikers 
 
•  Straling en lasers: scholing/diploma centraal geregistreerd  

–  bij CCS en lasercommissie  

Hoe regelt een ziekenhuis de bevoegdheid en bekwaamheid van alle gebruikers van medische apparatuur? 
Carola van Pul, Loes Sauren en Bunna Damink; MT integraal editie 01/14 



Scholing gebruikers 





Conclusie / Aanbevelingen 

•  We zijn op weg, maar zijn er nog niet helemaal 

•  Ga aan de slag en zet Convenant op vizier bij Raad van 
Bestuur 

•  Pak het multidisciplinair aan, betrek belangrijke spelers 
in huis 

•  Maak gebruik van je netwerk,  
            er ligt al heel veel  

  
(en wij hebben ook niet alles zelf verzonnen;  
met dank aan o.a. Elkerliek, MST, Gelre, …) 


