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Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
Het toenemend gebruik van steeds complexere medische technologie in ziekenhuizen 
vereist dat de artsen/medisch specialisten, technici in het ziekenhuis en leveranciers 
intensiever en structureler samenwerken. Dat is de hoofdboodschap van het rapport 
Kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen: nog steeds onderschat dat 
ik u hierbij aanbied. Het rapport is een vervolg op het in 2002 uitgebrachte rapport 
Kwaliteitsborging van medische apparatuur: verbeteringen noodzakelijk. 
 
Het huidige rapport toont aan dat vrijwel alle ziekenhuizen overeenkomstig de opdracht 
in 2002 een plan van aanpak hebben opgesteld om verbeteringen aan te brengen. Dit is 
op zich positief, maar de inspectie constateert dat hiermee soms lang gewacht is. De 
ziekenhuizen nemen daarnaast soms te lang de tijd voor het doorvoeren van de 
noodzakelijke verbeteringen. Ook vatten ze het onderwerp kwaliteitsborging van 
medische apparatuur te beperkt op: veel ziekenhuizen beschouwen deze kwaliteits-
borging uitsluitend als een verantwoordelijkheid van de instrumentele dienst, terwijl de 
verantwoordelijkheden van de gebruiker van de apparatuur - de toepassingsaspecten - 
onderbelicht blijven. Overigens zijn de aspecten die te maken hebben met de 
technische kant van de kwaliteitsborging en binnen de invloedssfeer van de 
instrumentele dienst zelf liggen, relatief goed opgepakt in de plannen van aanpak. 
 
De inspectie vindt dat gebruik van medische technologie in ziekenhuizen van steeds 
grotere invloed wordt op de patiëntveiligheid, zeker nu artsen en medisch specialisten 
steeds meer en steeds complexere apparatuur gebruiken voor diagnostiek en behande-
ling. Samenhangend operationeel kwaliteitsbeleid is dan noodzakelijk, zoals dit rapport 
aantoont.  
 
 
Hoogachtend, 

Prof. Dr. J.H. Kingma 
 
 
 
Den Haag, december 2005 
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Samenvatting 
 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een vervolgonderzoek gedaan naar de 
kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen. Het doel van het onderzoek 
was om na te gaan of ziekenhuizen naar aanleiding van het in 2002 verschenen 
inspectierapport Kwaliteitsborging van medische apparatuur: verbeteringen noodzakelijk 
een inventarisatie hebben gemaakt en een plan van aanpak hebben opgesteld met 
concrete acties en realisatietermijnen. In de tweede plaats was het doel om te onder-
zoeken in hoeverre ziekenhuizen de noodzakelijke maatregelen uit het rapport uit 2002 
in de inventarisatie en het plan van aanpak hebben verwerkt. 
 
Het onderzoek is gedaan door de plannen van aanpak van de ziekenhuizen op te vragen 
en te beoordelen. Daarbij zijn als basisgegevens tevens de ingevulde enquêtes van het 
eerste onderzoek gebruikt. In totaal zijn de gegevens van 71 ziekenhuizen in dit rapport 
verwerkt. 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat vrijwel alle ziekenhuizen naar aanleiding van het inspectie-
rapport uit 2002 een plan van aanpak hebben opgesteld. Sommige ziekenhuizen 
hebben erg lang gewacht voordat zij hiermee begonnen. In de helft van de plannen 
duurt de realisatie van de voorgenomen acties te lang of is de realisatietijd onduidelijk. 
Bij eenderde van de ziekenhuizen is ook na afronding van de plannen van aanpak niet 
duidelijk of zij zullen beschikken over een operationeel kwaliteitsbeleid met betrekking 
tot medische apparatuur. De procesonderdelen die tot de directe verantwoordelijkheid 
van een instrumentele dienst gerekend kunnen worden, zijn in de plannen over het 
algemeen genomen goed uitgewerkt. De gebruikerskant van medische apparatuur 
daarentegen is in de plannen onvoldoende uitgewerkt. Weinig ziekenhuizen hebben in 
hun plan van aanpak het bij de fabrikant melden van incidenten met medische 
apparatuur opgenomen. Ook blijkt uit de plannen onvoldoende of ziekenhuizen een 
beleid hebben opdat de traceerbaarheid van de apparatuur en van de patiënten die met 
een risicovol apparaat zijn behandeld, geregeld is. 
 
De inspectie zal bij de ziekenhuizen die geen plan van aanpak hebben gemaakt en bij de 
slecht scorende ziekenhuizen gericht gaan inspecteren om te bezien of de noodzakelijke 
maatregelen afdoende doorgevoerd zijn. Deze beoordeling betreft niet meer de plannen 
maar de wijze waarop deze ziekenhuizen daadwerkelijk alle maatregelen uit het 
inspectierapport uit 2002 hebben vorm gegeven. 
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding onderzoek 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2001 onderzoek gedaan naar de 
kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen. Het onderzoek bestond uit 
een enquête aan alle ziekenhuizen en een inspectie op locatie in twintig ziekenhuizen. 
Het rapport van dit onderzoek kwam op 30 oktober 2002 uit. De algemene conclusie 
van dit onderzoek luidde dat het noodzakelijk was om de kwaliteitsborging bij de 
introductie, het beheer en het gebruik van medische apparatuur in ziekenhuizen te 
verbeteren. 
 
In het onderzoeksrapport waren noodzakelijk te nemen maatregelen beschreven. De 
belangrijkste betroffen het kwaliteitsbeleid, het risicomanagement, de verantwoordelijk-
heden, de procedures rond acceptatie en vrijgifte, de introductie op de afdeling 
inclusief de gebruiksaanwijzingen, de infectiepreventie, het beheersysteem, het 
preventief onderhoud en de ruimtelijke voorzieningen. Aan elk ziekenhuis dat niet 
beschikte over een operationeel kwaliteitsbeleid voor medische apparatuur werd 
gevraagd binnen één jaar na het verschijnen van het rapport, dus vóór 1 november 
2003, een inventarisatie te maken en een plan van aanpak aan de inspectie te over-
handigen met concrete acties en realisatietermijnen. Nadrukkelijk was gevraagd om 
risicomanagement rond medische apparatuur te integreren in het bedrijfsproces van het 
ziekenhuis als geheel. 
Na het verstrijken van de termijn waarop de ziekenhuizen werden geacht een plan van 
aanpak te hebben opgesteld heeft de inspectie besloten tot dit follow-up onderzoek 
teneinde de plannen van aanpak te beoordelen. Het gaat bij deze beoordeling nog 
slechts om de voornemens van de ziekenhuizen om de kwaliteitsborging rond medische 
apparatuur te verbeteren en de mate waarin deze voornemens concreet zijn 
geformuleerd. De inspectie beschouwt dit onderzoek als de start van de tweede fase 
van het gelaagd en gefaseerd toezicht met betrekking tot dit onderwerp. De zieken-
huizen zullen worden geselecteerd en nader door de inspectie onderzocht. De selectie 
zal in eerste instantie worden bepaald door de aanwezigheid van een plan van aanpak, 
de kwaliteit ervan, en het vertrouwen van de inspectie dat het ook daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd.  
 
1.2 Ontwikkelingen sinds inspectierapport 2002 
 
Na de publicatie van het rapport in 2002 zijn er door veldpartijen initiatieven genomen 
ter ondersteuning van de ziekenhuizen bij de kwaliteitsborging van medische 
apparatuur. Zo heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in samen-
werking met de Werkgroep Coördinatie Instrumentatie Beheer Ziekenhuizen (CIBZ), het 
Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ), TNO en enkele 
ziekenhuizen in april 2003 een informatiebijeenkomst gehouden. Als vervolg hierop zijn 
door de NVZ twee werkgroepen opgericht, met als doel een concreet plan van aanpak 
op te stellen om te komen tot een kwaliteitssysteem. Dit heeft in juli 2004 geresulteerd 
in een gids voor ziekenhuizen Kwaliteitsborging van medische systemen; praktische 
gids voor een goede aanpak.  
De Werkgroep CIBZ heeft in oktober 2003 een breed opgezet platformoverleg aan het 
inspectierapport gewijd. 
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De Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ) heeft begin 
2003 een symposium georganiseerd met de kwaliteitsborging van medische apparatuur 
als thema. Binnen de WIBAZ is een projectgroep risicomanagement gestart met als taak 
het opzetten van een eenvoudig en praktisch systeem voor risicobepaling ten behoeve 
van de planning van onderhoud bij medische apparatuur. Het rapport van de project-
groep getiteld Een Risico Management Raamwerk voor klinisch gebruikte apparatuur is 
in januari 2005 verschenen. 
In maart 2004 kwam de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) met de richtlijn Micro-
biologische veiligheid onderhoud aan medische- en laboratoriumapparatuur.  
Binnen het Nederlands Normalisatie-instituut is een verkenning gestart naar de moge-
lijkheid van het ontwikkelen van normalisatieactiviteiten op het gebied van kwaliteits-
borging van medische apparatuur. Dit heeft er toe geleid dat in april 2005 een norm-
commissie van start is gegaan om een norm op dit gebied te ontwikkelen. 
 
Intussen neemt de rol van technologie bij diagnostiek en behandeling toe. De tech-
nieken vragen meer van degene die ze toepast in termen van kennis en kunde c.q. 
bekwaamheid in termen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
(BIG). Ook komt het vaker voor dat professionals uit verschillende vakken moeten 
samenwerken om de technieken verantwoord te kunnen toepassen. Uiteindelijk zal de 
toepasser zich ervan moeten overtuigen dat hij redelijkerwijs kan verwachten dat de 
apparatuur die hij ter hand neemt, doet wat deze moet doen. Dit beperkt zich niet tot 
veiligheid in de enge betekenis, maar strekt zich uit tot de functionaliteit van deze 
apparatuur. Praktisch gesproken kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de arts zich door 
de instrumentatietechnicus laat informeren over een technische update aan een 
apparaat die op het eerste gezicht geen, maar na eigen beoordeling door de arts, toch 
wel invloed heeft op zijn medisch handelen. Zo kan een update van software ertoe 
leiden dat het medisch protocol moet worden aangepast. Aan de andere kant zal de 
arts ook mogelijkheden moeten worden geboden om waar nodig functies van het 
apparaat te verifiëren. Dit kan uiteenlopen van een sticker op het apparaat die aangeeft 
dat onderhoud heeft plaatsgevonden tot een test die de arts voorafgaand aan elke 
behandeling uitvoert. De onderhoudssticker heeft natuurlijk alleen zin als de arts weet 
dat de functionaliteit met het uitgevoerde onderhoud voldoende is geborgd. Een 
voorbeeld van een test die door de arts voorafgaand aan een behandeling wordt 
uitgevoerd is een test op geometrische conformiteit en uitvoervermogen bij een 
chirurgische laser. Een voorbeeld van een test op functionaliteit door een verpleeg-
kundige is de controle van een infuuspomp voordat deze aangesloten wordt. 
Het zal van de werkwijze van een instrumentele dienst afhangen in hoeverre een arts 
ervan uit mag gaan dat functionele veranderingen aan medische apparatuur naar 
waarde zijn geschat en gecommuniceerd. In zoverre zal de arts zich dus moeten 
verdiepen in de werkwijze van de instrumentele dienst. Aan de andere kant heeft de 
medisch technisch deskundige informatie nodig over het specifiek gebruik om het 
onderhoud adequaat te kunnen realiseren of bij aanschaf te kunnen adviseren. Het 
inspectierapport uit 2002 geeft aan dat maar enkele instrumentele diensten, afgezien 
van veiligheid, werkelijk ingaan op de functionaliteit van medische apparatuur na aan-
schaf, modificatie of onderhoud. Bovenstaande onderstreept dat vrijgifte van medische 
apparatuur toenemend een gezamenlijke beoordeling moet zijn van enerzijds de afdeling 
waar het apparaat wordt toegepast en anderzijds de instrumentele dienst. Daarbij 
moeten alle relevante aspecten gewogen worden. Denk bijvoorbeeld aan de steeds 
grotere rol die ICT heeft in de koppeling van medische apparatuur. Ook aspecten die 
samenhangen met infectiepreventie in het algemeen en steriliseerbaarheid in het 
bijzonder verdienen daarbij aandacht. Het zal steeds lastiger worden om te betogen dat 
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verantwoorde zorg wordt geleverd (Kwaliteitswet zorginstellingen) als degene die de 
apparatuur toepast en de technisch geschoolde professional voorafgaand aan het 
gebruik geen samenhangende beoordeling van de apparatuur hebben gegeven. Het 
maakt daarbij geen verschil of het om de eerste toepassing van apparatuur gaat of om 
weer in gebruik nemen na onderhoud of modificatie. In dit follow-up onderzoek zal dit 
aspect - dat in de meeste ziekenhuizen nog onvoldoende tot zijn recht komt - nader 
worden uitgewerkt.  
 
1.3 Follow-up onderzoek 
 
1.3.1 Doel 
 
Doel van het follow-up onderzoek is na te gaan 
1 of ziekenhuizen een inventarisatie hebben gemaakt en een plan van aanpak hebben 

opgesteld waarin concrete acties en realisatietermijnen zijn opgenomen; 
2 in hoeverre ziekenhuizen de noodzakelijke maatregelen zoals beschreven in het 

rapport Kwaliteitsborging van medische apparatuur: verbeteringen noodzakelijk in de 
inventarisatie en het plan van aanpak hebben verwerkt. 

 
1.3.2 Methode en materiaal van onderzoek 
 
De plannen van aanpak die zijn beoordeeld 
 
In dit onderzoek zijn de plannen van aanpak opgevraagd en beoordeeld van de zieken-
huizen die niet werden bezocht in het aanvankelijk onderzoek in 2001. Van 71 zieken-
huizen zijn de gegevens opgenomen in dit onderzoek (n=71). Dit aantal van 71 zieken-
huizen kwam als volgt tot stand: 
 

Aantal ziekenhuizen 
 

 

in verzendlijst van het onderzoek in 2001 111 
dat vervalt op grond van fusie na 2001 4 
dat bezocht is (onderzoek 2001+ pilot) 21 
dat om andere redenen niet opgenomen is 5 
opgenomen in het onderzoek 71 
  

 
De gegevens van de 71 ziekenhuizen zijn bij 66 ziekenhuizen gebaseerd op de toe-
gezonden plannen van aanpak in combinatie met de gegevens uit de enquêtes uit 2001 
en bij 5 ziekenhuizen uitsluitend op de enquêtes uit 2001. 
Een deel van de ziekenhuizen (7) had in de loop van 2003 op eigen initiatief en binnen 
de gestelde termijn van één jaar een plan van aanpak naar de inspectie gezonden. 
Van de resterende 64 ziekenhuizen werd in maart 2004 per brief het plan van aanpak 
kwaliteitsborging van medische apparatuur opgevraagd. De ziekenhuizen die op 20 april 
2004 nog niet gereageerd hadden, ontvingen een rappelbrief.  
Alle plannen van aanpak die vóór 1 juli 2004 werden ontvangen, zijn in dit onderzoek 
opgenomen. Op 1 juli 2004 hadden 5 ziekenhuizen nog geen plan van aanpak naar de 
inspectie gezonden. Van deze ziekenhuizen werd de beoordeling uitsluitend uitgevoerd 
op basis van de enquête uit 2001, als zijnde de laatst beschikbare informatie bij de 
inspectie. 
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De beoordeling van de plannen van aanpak 
 
Voor de beoordeling van de plannen van aanpak is een beoordelingslijst opgesteld. In 
de beoordelingslijst zijn 31 maatregelen uit het inspectierapport Kwaliteitsborging van 
medische apparatuur in ziekenhuizen: verbeteringen noodzakelijk opgenomen. Het gaat 
daarbij om de belangrijkste maatregelen plus het merendeel van de overige maatregelen 
uit het rapport. Daarbij is per maatregel nagegaan hoe het volgens het plan van aanpak 
met de opvolging van de maatregel zou staan na afronding van het plan. Per item kon 
in de beoordelingslijst een oordeel op vier niveaus aangegeven worden, namelijk of dit 
‘afwezig’, ‘aanwezig’, ‘operationeel’ of ‘geborgd’ was. De betekenis van deze waarden 
is in bijlage 2 met de onderzoeksresultaten nader toegelicht. De beoordeling van de 
plannen van aanpak gebeurde door twee inspecteurs, die waar nodig hun oordeel met 
elkaar afstemden. 
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2 Belangrijkste conclusies en maatregelen 
 
 
2.1 Plannen van aanpak zijn vrijwel overal opgesteld 
 
Vrijwel alle ziekenhuizen hebben naar aanleiding van het inspectierapport uit 2002 naar 
de kwaliteitsborging van medische apparatuur in ziekenhuizen een plan van aanpak 
opgesteld. Sommige ziekenhuizen hebben daarmee erg lang gewacht. Enkele zieken-
huizen zijn pas na de brief van de brief uit 2004 aantoonbaar gestart om gevolg te 
geven aan het inspectierapport. Enkele ziekenhuizen hebben ook na een herhaald 
verzoek geen plan van aanpak bij de inspectie ingediend.  
 
 
Maatregel 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal in 2005 een inspectiebezoek brengen aan 
de ziekenhuizen die geen plan van aanpak voor de kwaliteitsborging van medische 
apparatuur hebben opgesteld. Hierbij zal de daadwerkelijke uitvoering van de 
kwaliteitsborging van medische apparatuur in deze ziekenhuizen worden getoetst. 
Op de tekortschietende punten van de inspectiemaatregelen uit 2002 zullen zij op 
zeer korte termijn corrigerende acties moeten realiseren. 
 

 
2.2 In de helft van de plannen van aanpak duurt realisatie te lang of is 

de realisatietijd onduidelijk 
 
Eenderde van de plannen van aanpak bevatte geen duidelijk tijdpad wanneer de 
voornemens afgerond moesten zijn. Eenvijfde van de plannen van aanpak stelde als 
implementatieperiode 2006 of later. De inspectie vindt dat voor het doorvoeren van 
maatregelen naar aanleiding van het rapport uit 2002 een tijdpad langer dan 2005 niet 
acceptabel is. 
 
 
Maatregel 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal in 2006 bij de risicovolle ziekenhuizen 
gericht gaan inspecteren om te bezien of de maatregelen uit het inspectierapport 
afdoende zijn doorgevoerd. Het gaat daarbij om een inspectiebezoek aan circa 25 
slecht scorende ziekenhuizen. Hierbij zal getoetst worden of de plannen van aanpak 
daadwerkelijk zijn vorm gegeven en of inmiddels alle inspectiemaatregelen zijn 
opgepakt. Daarbij zullen deze ziekenhuizen op korte termijn corrigerende acties 
moeten realiseren op de punten waar zij nog in gebreke blijven. 
 

 
2.3 Kwaliteitsbeleid van medische apparatuur blijft bij eenderde van de 

ziekenhuizen onduidelijk 
 
Bij eenderde van de ziekenhuizen is ook na afronding van de plannen van aanpak niet 
duidelijk of zij zullen beschikken over een operationeel kwaliteitsbeleid met betrekking 
tot medische apparatuur. Voor deze ziekenhuizen is daarom nog steeds het geheel van 
maatregelen uit het inspectierapport van 2002 actueel.  
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Dit geldt ook voor de ziekenhuizen die bezig zijn de NIAZ Kwaliteitsborgingsnorm 
Instrumentele Dienst in te voeren. Een groot aantal ziekenhuizen noemde accreditatie 
door NIAZ als streven. Een aantal punten uit het inspectierapport van 2002 is echter 
niet in deze norm opgenomen. Zo wordt de vereiste samenhang onderbelicht tussen de 
verantwoordelijkheden van de gebruiker en van de instrumentele dienst bij acceptatie 
en vrijgifte van medische apparatuur met het oog op (hernieuwde) toepassing. Dit geldt 
ook voor zaken als infectiepreventie rond medische apparatuur, traceerbaarheid van 
patiënten die met risicovolle apparatuur zijn behandeld en het communiceren met 
fabrikanten over incidenten. Uit de plannen van aanpak blijkt bovendien dat zieken-
huizen vaak erg hoge verwachtingen hebben van deze accreditatie. Ook zijn de 
realisatietermijnen van de NIAZ-accreditatie te lang voor de risicovolle aspecten. 
De inspectie brengt de maatregelen uit het aanvankelijk onderzoek daarom in dit 
rapport opnieuw onder de aandacht. 
 
 
Maatregel 
 
Ziekenhuizen moeten nagaan of alle maatregelen uit het inspectierapport van 2002 in 
hun plan van aanpak zijn verwerkt en geïmplementeerd. Waar nog lacunes zijn, 
moeten de plannen van aanpak daarop worden uitgebreid. In dit kader heeft de 
inspectie de ziekenhuizen een individuele terugkoppeling gegeven op de ingediende 
plannen van aanpak. De inspectie zal bij de inspectieronde in 2006 toetsen of alle 
maatregelen afdoende zijn doorgevoerd. 
 

 
2.4 Procesonderdelen instrumentele dienst zijn goed uitgewerkt 
 
De procesonderdelen bij de kwaliteitsborging van medische apparatuur die tot de 
directe verantwoordelijkheid van een instrumentele dienst gerekend kunnen worden, 
zijn in de plannen van aanpak over het algemeen genomen goed uitgewerkt. Zo zijn 
procedures voor correctief onderhoud en een actueel apparatuurbeheersysteem in bijna 
alle ziekenhuizen tenminste aanwezig. Verder is afkeuren en vervangen van medische 
apparatuur alsmede het beheer en de kalibratie van meet- en keuringsmiddelen in meer 
dan driekwart van de ziekenhuizen geregeld. 
 
2.5 Toepassing van medische apparatuur is onvoldoende uitgewerkt 
 
Uit de plannen van aanpak blijkt dat de ziekenhuizen het onderdeel kwaliteitsborging 
van medische apparatuur soms te eng opvatten als uitsluitend beperkt tot de 
technische verantwoordelijkheden van een instrumentele dienst. De verantwoordelijk-
heden van degene die de medische apparatuur toepast, zijn in de plannen van aanpak 
in het algemeen onvoldoende uitgewerkt. 
Verschillende aspecten die een actieve rol van de medische gebruiker vragen, scoren 
nog mager. Een zo’n aspect is de vrijgifte van medische apparatuur. Dit betreft zowel 
de vrijgifte voor ingebruikneming, na onderhoud en na uitbesteed onderhoud. Uit de 
plannen van aanpak blijkt zelden dat de functionaliteit van de apparatuur in de handen 
van de toepasser daarbij aandacht krijgt. Zelfs als wordt uitgegaan van de beperkte 
opvatting van vrijgifte voor ingebruikneming, zoals elektrische veiligheid en compleet-
heid, heeft meer dan eenderde van de ziekenhuizen hiervoor niets geregeld. Een ander 
aspect is het afstemmen van preventief onderhoud met de gebruiker. In meer dan de 
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helft van de ziekenhuizen wordt onvoldoende belicht dat preventief onderhoud 
afgestemd moet zijn met de gebruiker en ook voor de gebruiker navolgbaar moet zijn. 
 
 
Maatregel 
 
Ziekenhuizen moeten de verantwoordelijkheden van de gebruiker voor het invullen 
van het onderhoud en de vrijgifte van medische apparatuur in de plannen van aanpak 
en bij de invoering daarvan betrekken. 
 

 
2.6 Ziekenhuizen melden incidenten met medische apparatuur 

onvoldoende bij fabrikanten 
 
Weinig ziekenhuizen hebben in hun plan van aanpak opgenomen dat incidenten met 
medische apparatuur moeten worden gemeld bij de fabrikant. Het gaat daarbij om de 
geanonimiseerde toedracht van het incident zodanig dat de fabrikant kan beoordelen 
welke consequenties moeten worden getrokken voor verbetering van het apparaat, de 
gebruiksaanwijzing of de training van de gebruiker. De fabrikant is hiertoe wettelijk 
verplicht op grond van het Besluit medische hulpmiddelen. De inspectie kan er 
vervolgens op toezien dat de fabrikant adequate maatregelen treft naar aanleiding van 
het incident. 
Meer dan viervijfde van de ziekenhuizen schenkt in het plan van aanpak geen aandacht 
aan het bij de fabrikant melden van de toedracht van incidenten met medische 
apparatuur. Vaak zal dus de fabrikant geen mogelijkheid hebben om meldingen met zijn 
product te bundelen. Dit is een gemiste kans omdat de fabrikant de ervaringen met zijn 
product moet analyseren en gebruiken om het product te verbeteren.  
 
 
Maatregel 
 
Ziekenhuizen moeten de toedracht van incidenten met medische apparatuur bij de 
fabrikanten melden.  
 

 
2.7 Traceerbaarheid van apparatuur en patiënten nog onvoldoende 

vorm gegeven 
 
Het uitvoeren van een recall van een medisch apparaat staat of valt met de mate 
waarin traceringsystemen van ziekenhuis en fabrikant op elkaar aansluiten. Ook de 
traceerbaarheid van patiënten die met een risicovol apparaat zijn behandeld kan bij 
incidenten met medische apparatuur van levensbelang zijn. Driekwart van de 
ziekenhuizen heeft op dit aspect geen beleid geformuleerd. 
 
 
Maatregel 
 
Ziekenhuizen moeten de traceerbaarheid van risicovolle apparatuur en van de 
patiënten die met een risicovol apparaat zijn behandeld, realiseren.  
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3 Bevindingen en conclusies 
 
 
3.1 Algemeen 
 
3.1.1 Respons goed, ziekenhuizen hebben soms lang gewacht met actie in gang 

zetten 
 
Vrijwel alle ziekenhuizen hebben – eventueel na rappel - een plan van aanpak naar de 
inspectie gezonden. Zeven plannen van aanpak waren ontvangen binnen de termijn van 
1 jaar die de inspectie daarvoor in het rapport uit 2002 had gesteld, c.q. zonder dat in 
maart 2004 een brief van de inspectie nodig was. Vrijwel alle plannen van aanpak (57) 
zijn gedateerd na de brief van de inspectie in maart 2004. Dit wil niet zeggen dat al 
deze ziekenhuizen voordien geen inventarisatie hebben gemaakt of geen actie hebben 
ondernomen. Uit een deel van deze plannen van aanpak blijkt dat in de periode tussen 
oktober 2002 en maart 2004 acties ondernomen zijn. Sommige ziekenhuizen hebben 
bijvoorbeeld het apparatuurbeheersysteem geactualiseerd en soms daarvoor een nieuw 
automatiseringssysteem aangeschaft, andere zijn gestart met een opleidingsplaats voor 
een klinisch fysicus of hebben de positie van de instrumentele dienst in de ziekenhuis-
organisatie verbeterd. Soms is voortgang geboekt met het beschrijven van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van gebruikers en de technisch professionals 
afzonderlijk, en het vastleggen van een aantal procedures ten aanzien van het gebruik 
en beheer van medische apparatuur. 
Uit een deel van de plannen van aanpak blijkt echter ook dat tot maart 2004 nauwelijks 
aandacht aan de aanbevelingen uit het inspectierapport is gegeven. De brief waarin het 
plan van aanpak werd opgevraagd is dan aanleiding geweest om een projectgroep te 
starten of te beginnen met een inventarisatie. 
 
3.1.2 Realisatie plan van aanpak duurt vaak te lang 
 
In de plannen van aanpak werd nagegaan of voor de voornemens een duidelijk tijdpad 
beschreven was. In 21 plannen van aanpak was niet duidelijk welk tijdpad het zieken-
huis voor ogen had. In de plannen van aanpak waar wel een duidelijke deadline voor de 
maatregelen beschreven was, liep deze uiteen van reeds afgerond (2) tot 2004 (12), 
2005 (18), 2006 (10), 2007 (2) en 2011 (1). 
 
3.2 Bevindingen per onderwerp 
 
3.2.1 Kwaliteitsbeleid 
 
Kwaliteitsbeleid: eenderde neemt nog onvoldoende actie 
 
65 procent van de ziekenhuizen beschikt na afronding van het plan van aanpak over 
een operationeel kwaliteitsbeleid voor medische apparatuur. Hierbij geven veel zieken-
huizen aan het kwaliteitsbeleid volgens NIAZ op te zullen zetten. Sommige zieken-
huizen melden dit volgens andere methoden te zullen doen. Genoemd worden de TNO 
QMT systematiek en ISO 9001:2001. Enkele ziekenhuizen geven aan combinaties van 
genoemde methoden te zullen hanteren. 
Opvallend was dat het kwaliteitsbeleid voor medische apparatuur in veel ziekenhuizen 
opgevat wordt als een proces van de instrumentele dienst. De verantwoordelijkheden 
van de gebruiker of toepasser zijn niet duidelijk of blijven onderbelicht, terwijl in feite 
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het kwaliteitsbeleid voor medische apparatuur op vrijwel alle niveaus in het ziekenhuis 
een directe relatie behoort te hebben met de zorg. Daarom is het van belang om het 
kwaliteitsbeleid voor medische apparatuur integraal te benaderen en de functionaliteit 
van de apparatuur in de kliniek alsmede de verantwoordelijkheid van degene die het 
apparaat toepast, hier beter bij te betrekken. De door de NVZ uitgebrachte gids onder-
schrijft deze visie. 
Het aantal ziekenhuizen dat in het plan van aanpak aangeeft tenminste te werken aan 
een operationeel kwaliteitsbeleid voor medische apparatuur is weliswaar toegenomen 
ten opzichte van het eerste onderzoek, maar eenderde van de ziekenhuizen onderneemt 
op dit gebied nog veel te weinig. Gezien het belang van deze maatregel uit het 
inspectierapport van 2002 en het gegeven dat ziekenhuizen hieraan ook na afronding 
van hun plan van aanpak niet voldoen, beoordeelt de inspectie dit als zorgelijk. 
 
Figuur 1 
Percentage ziekenhuizen met kwaliteitsbeleid medische apparatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risicomanagement: bijna eenderde van de ziekenhuizen benut visitatierapporten 
schadeverzekeraars niet 
 
In het inspectierapport uit 2002 werd aan de ziekenhuizen gevraagd ervoor zorg te 
dragen dat risicomanagement onderdeel wordt van het bedrijfsproces. Hiermee werd 
bedoeld dat ziekenhuizen het beleid voor medische apparatuur op geleide van een 
risicoanalyse opzetten, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Hierbij kunnen beschikbare 
gegevens (zoals onderhoudsstatus, storingsmeldingen met apparaten, MIP-meldingen 
met medische apparatuur) en ook externe toetsingen (bijvoorbeeld door schade-
verzekeraars) gebruikt worden. In deze paragraaf (3.2.1) wordt ingegaan op een aantal 
elementen van risicomanagement. 
In de plannen van aanpak werd beoordeeld of daarin opgenomen is dat ziekenhuizen de 
visitatierapporten van schadeverzekeraars zullen gaan benutten om de kwaliteits-
borging rond medische apparatuur te verbeteren. 70 procent van de ziekenhuizen heeft 
dit punt in het plan van aanpak opgenomen. In vergelijking met 2001, toen 58 procent 
dit deed, is dit een lichte verbetering. 
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Figuur 2 
Percentage ziekenhuizen dat visitatierapporten van schadeverzekeraars benut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benutten visitatierapporten van beroepsverenigingen: de helft van de ziekenhuizen 
meldt dit te zullen doen 
 
In de helft van de plannen van aanpak (51%) is opgenomen dat visitatierapporten van 
specialistische beroepsverenigingen benut zullen worden om het verantwoord gebruik 
van medische apparatuur te verbeteren. In de plannen van aanpak werd niet nader 
aangegeven om welke beroepsverenigingen het gaat. Op basis van de gegevens uit het 
eerste onderzoek moet aangenomen worden dat meestal de Nederlandse Vereniging 
voor Klinische Fysica wordt bedoeld. Het is de vraag in hoeverre in visitaties van 
andere beroepsverenigingen dan de NVKF aandacht besteed wordt aan het verant-
woord gebruik van medische apparatuur. In 2001 gaf 27 procent van de ziekenhuizen 
aan gebruik te maken van de visitatierapporten van beroepsverenigingen om het 
verantwoord gebruik van medische apparatuur te verbeteren.  
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Figuur 3 
Percentage ziekenhuizen dat visitatierapporten van beroepsverenigingen benut 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Evaluatie van de toepassing van en meldingen over medische apparatuur 
 
Driekwart van de ziekenhuizen heeft meldingen medische apparatuur als aparte 
categorie in de meldingenregistratie gerealiseerd 
 
25 procent van de ziekenhuizen voldoet na afronding van de plannen van aanpak niet 
aan de inspectiemaatregel om meldingen over medische apparatuur als aparte categorie 
in de meldingenregistratie op te nemen. In 2001 ontbrak dit nog bij 32 procent van de 
ziekenhuizen. Een aparte registratie is noodzakelijk bij het uitvoeren van een risico-
analyse over de in het ziekenhuis aanwezige medische apparatuur. Een dergelijke 
analyse is een onmisbare schakel in het vormgeven van het kwaliteitsbeleid rond 
medische apparatuur. Bij de medewerkers onderstreept het analyseren en bespreken 
van meldingen over medische apparatuur bovendien het belang om (bijna)incidenten 
met medische apparatuur te melden. Uiteraard moet een dergelijke analyse leiden tot 
risicoreducerende maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf en introductie van 
nieuwe infuuspompen in een ziekenhuis, omdat uit de analyse van enkele meldingen op 
verschillende afdelingen van het ziekenhuis bleek dat de tot dan toe gebruikte infuus-
pompen teveel gebruikersproblemen opleverden. 
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Figuur 4 
Percentage ziekenhuizen met medische apparatuur als aparte categorie in 
meldingenregistratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijstelling beleid met behulp van meldingenregistratie en andere outcome-parameters: 
bij de helft niet duidelijk 
 
Bij 51 procent van de ziekenhuizen kon uit de plannen van aanpak niet afgeleid worden 
of de registraties van meldingen en andere outcome-parameters systematisch benut 
werden voor het evalueren en bijstellen van het beleid ten aanzien van medische 
apparatuur. Dit is niet verbeterd ten opzichte van 2001. 
 
Figuur 5 
Percentage ziekenhuizen dat beleid medische apparatuur bijstelt op basis van outcome-
parameters 
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Registratie en evaluatie van gebruik van apparatuur: in de helft van de plannen van 
aanpak opgenomen 
 
In 49 procent van de ziekenhuizen worden storingen met medische apparatuur 
geregistreerd en benut om het gebruik te evalueren, dan wel is dit als voornemen 
genoemd in het plan van aanpak. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2001 
toen 41 procent van de ziekenhuizen aangaf het gebruik van medische apparatuur op 
basis van een registratie van geconstateerde storingen te evalueren. 
 
Figuur 6 
Percentage ziekenhuizen dat storingsregistratie benut voor evaluatie apparatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melding incidenten bij fabrikanten: in de meeste ziekenhuizen geen aandachtspunt 
 
Slechts 17 procent van de plannen van aanpak voldoet aan de inspectiemaatregel om 
incidenten met medische hulpmiddelen te melden bij fabrikanten. Dit is belangrijk 
omdat fabrikanten op grond van de wetgeving op het gebied van medische hulp-
middelen primair verantwoordelijk zijn voor de analyse van incidenten met hun 
producten teneinde deze te verbeteren. Fabrikanten kunnen pas op deze verantwoorde-
lijkheid worden aangesproken als zij tijdig geïnformeerd worden over incidenten met 
medische hulpmiddelen. Nadat fabrikanten kennis hebben genomen van incidenten die 
ernstig zijn geweest of hadden kunnen zijn, hebben zij de plicht om de inspectie te 
informeren over de door hen ondernomen acties.  
Het melden van incidenten met medische hulpmiddelen bij fabrikanten is niet 
opgenomen in het NIAZ-accreditatieschema instrumentele diensten. Ziekenhuizen die 
hun kwaliteitssysteem op NIAZ willen baseren, moeten dit punt daarom nog afzonder-
lijk regelen.  
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Casus: Meld bij de fabrikant en bij de inspectie 
 
Onlangs meldde een ambulancedienst bij de fabrikant en de inspectie dat een 
defibrillator dienst weigerde bij aankomst bij een patiënt: met fatale gevolgen. Dit 
terwijl op de display van de defibrillator alles in orde leek. De oorzaak van het 
disfunctioneren bleek gelegen in een defecte connectorpin van de oplader. Een 
dergelijk defect komt pas aan het licht bij het uitvoeren van een testload. Deze 
testload werd volgens voorschrift één maal per maand gedaan, maar blijkbaar was 
deze frequentie niet voldoende om deze calamiteit te voorkomen. 
Aangezien er op andere plaatsen nog twee vergelijkbare incidenten waren gebeurd, 
heeft de fabrikant mede op aandringen van de inspectie onmiddellijk alle ambulance-
diensten aangeschreven en hen gewezen op de noodzaak van het voortaan uitvoeren 
van een dagelijkse testload. Dit vooruitlopend op een wereldwijde actie. 
Het melden bij de fabrikant en bij de inspectie kan dus tot gevolg hebben dat alle 
gebruikers van dezelfde apparatuur maatregelen kunnen treffen teneinde de patiënt-
veiligheid te vergroten. 
 

 
Traceerbaarheid patiënten die met risicovol apparaat zijn behandeld: slechts bij 
minderheid geregeld 
 
In 24 procent van de plannen van aanpak is het item opgenomen dat sluitende 
procedures zullen worden opgezet voor het traceren van patiënten die met een risicovol 
apparaat zijn behandeld of onderzocht. Als dit punt in de plannen van aanpak al 
genoemd wordt, wordt dit vaak gekoppeld aan endoscopen en endoscopen-
desinfectoren. Hoewel deze daarbij zeker belangrijk zijn, is de strekking van de 
inspectiemaatregel breder. Destijds werd aangegeven dat hierbij gedacht kan worden 
aan die apparatuur, waarbij aan de hand van een risico-inventarisatie is vastgesteld dat 
het koppelen van patiëntengegevens aan het apparaat zinvol is. Concreet kan gedacht 
worden aan biopsieapparatuur die enige tijd systematisch naast de bedoelde laesie 
heeft geprikt, apparatuur waarbij met behulp van geautomatiseerde patroonherkenning 
diagnosticering wordt ondersteund, apparatuur die moeilijk is te steriliseren, etc. Het is 
belangrijk dat ziekenhuizen op dit punt beleid ontwikkelen. 
 

 
Casus: Tracering patiënten onmisbaar na bloedlekkage bij dialyse 
 
Bij hemodialyse is het van belang om de bloeddruk te meten in zowel de arteriële als 
de veneuze bloedlijn. Extreme druk kan duiden op een verstopping van de bloedlijn. 
Drukmeting vindt plaats met een drukmeter in het inwendige van het dialyseapparaat 
die door een slangetje met lucht wordt verbonden met de bloedlijn. Om contact 
tussen bloed en drukmeter te voorkomen wordt als beveiliging een hydrofoobfilter 
gebruikt waar lucht wel maar bloed niet doorheen kan.  
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Door extreme belasting of productiefouten kunnen hydrofoobfilters lek blijken waar-
door bloed de drukmeter in het inwendige van de dialysemachine kan bereiken. In 
enkele ziekenhuizen is dit gebeurd en ongelukkigerwijs is dit niet onmiddellijk na de 
lekkage ontdekt. Dan ontstaat de noodzaak om na te gaan welke patiënten kans 
lopen op besmetting met bloed overdraagbare aandoeningen. In één van de zieken-
huizen waar dergelijke problemen optraden bleek het niet meer mogelijk na te gaan 
welke patiënten op de met bloed besmette machine waren behandeld sinds de 
laatste grondige reiniging van de machine. Daarom moesten alle patiënten die in het 
ziekenhuis werden gedialyseerd worden belast met nader onderzoek, c.q. onzeker-
heid over de uitslag daarvan. Als er een adequaat systeem was gehanteerd voor het 
traceren van patiënten die op dit apparaat waren behandeld, dan had de groep te 
onderzoeken patiënten aanzienlijk kunnen worden beperkt.  
Dit laat onverlet dat lekkage van een hydrofoobfilter na elke dialyse behoort te 
worden opgemerkt door degene die de patiënt afkoppelt, gevolgd door passende 
actie. 
 

 
3.2.3 Verantwoordelijkheden, taken, deskundigheid 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden medische apparatuur: in ongeveer de 
helft van de plannen van aanpak beschreven 
 
In de plannen van aanpak werd nagegaan of het ziekenhuis voornemens had de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de instrumentele dienst en de andere 
afdelingen in het proces van aanschaf, introductie, onderhoud, beheer en gebruik van 
medische apparatuur expliciet vast te leggen of dat dat dit reeds gebeurd was. 54 
procent van de plannen van aanpak besteedt geen aandacht aan de taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden bij genoemde processen, terwijl uit het aanvankelijk 
onderzoek bleek dat hierin vaak hiaten zaten. Met name de verantwoordelijkheids-
toedeling rond het proces van aanschaf en bij de introductie van medische apparatuur 
bij gebruikers op de afdeling was niet duidelijk.  
 
De minderheid van de ziekenhuizen heeft de personele formatie voor de instrumentele 
dienst heroverwogen 
 
Bij 38 procent van de ziekenhuizen blijkt uit de plannen van aanpak dat men de 
formatie van de instrumentele dienst gaat heroverwegen of dit reeds heeft gedaan. Bij 
enkele ziekenhuizen heeft het opnieuw bezien van de formatie geleid tot uitbreiding van 
de dienst. Ook hebben enkele ziekenhuizen een klinisch fysicus in de organisatie 
opgenomen. 
De formatie van de instrumentele dienst hangt nauw samen met de visie en het beleid 
ten aanzien van de kwaliteitsborging van medische apparatuur, hoe de taken en 
verantwoordelijkheden zijn en wat de samenhang is met de eventueel uitbestede taken. 
Het is zorgelijk dat in ruim drievijfde van de ziekenhuizen de personele formatie voor de 
instrumentele dienst geen onderwerp is van evaluatie terwijl de afhankelijkheid van 
medische professionals van medische technologie toeneemt. 
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Bij- en nascholingsbeleid voor instrumentele diensten: nu vrijwel overal geregeld 
 
92 procent van de ziekenhuizen voldoet aan de inspectiemaatregel om een bij- en 
nascholingsbeleid op te stellen voor de instrumentele dienst. In 2001 voldeed hier 
overigens ook al een ruime meerderheid van de ziekenhuizen aan. Waar inhoudelijk 
ingegaan wordt op het bij- en nascholingsbeleid wordt vaak gerefereerd aan het beleid 
om gecertificeerde technici te hebben. Het systeem om te werken met gecertificeerde 
technici is een adequate manier om de deskundigheid en de bij- en nascholing te 
garanderen. 
 
Figuur 7 
Percentage ziekenhuizen met bij- en nascholingsbeleid instrumentele diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scholing op gebied van kwaliteitssystemen: ontbreekt in nog bijna de helft van de 
ziekenhuizen 
 
In 59 procent van de ziekenhuizen wordt in de plannen van aanpak aandacht besteed 
aan scholing op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van kwaliteits-
systemen. In 2001 was dit in 56 procent van de ziekenhuizen als onderdeel van het bij- 
en nascholingsbeleid van de instrumentele diensten opgenomen. De inspectie vindt dat 
voor het effectief invoeren van een kwaliteitsbeleid rond medische apparatuur, scholing 
op het gebied van de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitssystemen onontbeer-
lijk is.  
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Figuur 8 
Percentage ziekenhuizen met aandacht voor kwaliteitssystemen in scholingsbeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedures voor de introductie van nieuwe apparatuur: eenderde van de ziekenhuizen 
besteedt hier geen aandacht aan 
 
32 procent van de plannen van aanpak gaat niet in op de procedures voor de intro-
ductie van nieuwe apparatuur. Dit is een verbetering ten opzichte van het vorig onder-
zoek toen 53 procent van de ziekenhuizen geen procedures voor de introductie van 
nieuwe apparatuur had. Toch is dit nog niet voldoende: in feite moeten alle zieken-
huizen altijd kunnen garanderen dat gebruikers van apparatuur bekwaam (en bevoegd) 
zijn in het bedienen van apparatuur. Overigens wordt de introductie van nieuwe 
apparatuur niet belicht in de NIAZ Kwaliteitsborgingsnormen. 
 
Figuur 9 
Percentage ziekenhuizen met introductieprocedure nieuwe apparatuur 
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Gebruiksinstructies bij apparatuur: ontbreekt in meer dan de helft van de plannen van 
aanpak 
 
Slechts 46 procent van de ziekenhuizen voldoet in hun plannen van aanpak aan de 
inspectiemaatregel om de door fabrikanten geleverde Nederlandstalige gebruiks-
instructies bij de medische apparatuur beschikbaar te hebben. Dit is geen verbetering 
ten opzichte van de inspectiebezoeken in 2001. De inspectie beschouwde dit destijds 
als een risico voor de patiënt en adviseerde om de instrumentele dienst hierin een 
bewakende rol te geven. De fabrikant van de apparatuur is verplicht om een 
Nederlandstalige gebruiksaanwijzing mee te leveren. Aangezien in de gebruiksinstructie 
aanwijzingen voor veilig gebruik zijn opgenomen, is het van belang dat de gebruiker 
rechtstreeks kennis kan nemen van de originele gebruiksaanwijzing. 
 
Afstemming preventief onderhoud met gebruikers: bij ruim de helft van de ziekenhuizen 
niet duidelijk 
 
Bij 55 procent van de ziekenhuizen is niet duidelijk of voldaan wordt aan de inspectie-
maatregel om het preventief onderhoud navolgbaar te maken en af te stemmen met de 
gebruikers. Bij het vorig onderzoek was de planning van het preventief onderhoud op 
zes van de twintig bezochte OK-afdelingen bekend. Destijds was in bijna de helft van 
de bezochte ziekenhuizen op alle drie gecontroleerde apparaten een sticker aanwezig, 
waarmee de gebruiker kan controleren of de apparatuur in onderhoud is geweest. Voor 
de gebruiker is de datum van het volgende benodigde onderhoud wetenswaardiger. 
Ook is informatie over het gebruik van de apparatuur van belang om de aard en de 
frequentie van het onderhoud vast te stellen. 
 
 
Casus: Tijdwinst gerechtvaardigd? 
 
Bij hemodialyse wordt het bloed van de patiënt door een kunstnier gevoerd. Deze 
kunstnier functioneert als een membraan aan de ene kant waarvan het bloed 
circuleert en aan de andere kant het dialysaat. De samenstelling van het dialysaat is 
bepalend voor de wisseling van stoffen door het membraan van de kunstnier. Het 
dialysaat ontstaat door menging van concentraat en gezuiverd water in de dialyse-
machine. Na elke patiënt doorloopt de dialysemachine een geautomatiseerd proces 
waarbij het compartiment waar het dialysaat heeft gecirculeerd wordt gedesinfec-
teerd.  
In een ziekenhuis kwam het de laatste tijd zo nu en dan voor dat patiënten onwel 
werden zodra zij werden aangesloten op een bepaald type dialysemachine. Het 
ziekenhuis legt de dialysemachines van dit type stil en start een onderzoek in 
samenwerking met de fabrikant van de machines. Uit het onderzoek blijkt dat bij de 
desbetreffende machines een test spoeling met dialysaat wordt overgeslagen. Deze 
testspoeling hoort plaats te vinden vlak voor het aansluiten van de patiënt. Deze 
testspoeling is weliswaar hardwarematig door de fabrikant in de dialysemachine 
geprogrammeerd, maar blijkt door de dialysetechnici in het apparaat te zijn over-
brugd. Dit is verleidelijk omdat deze testspoeling bij elke patiënt enige tijd kost bij 
het aansluiten. Analyse van de vloeistof die zich na desinfectie nog in de toevoer-
kanalen naar de kunstnier bevindt blijkt gezuiverd water (zonder concentraat) te zijn 
met navenante nadelige gevolgen voor het eerste bloed dat door de kunstnier 
stroomt.  
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Gezien de te boeken tijdwinst bij het aansluiten is het aannemelijk dat de dialyse-
technici hun eigenmachtig ingrijpen in de programmering van de dialysemachine 
hebben afgestemd, zij het oppervlakkig, met de dialyseverpleegkundigen. Een vol-
waardige afstemming met de dialyseverpleegkundigen en nefrologen zou tenminste 
hebben moeten leiden tot overleg over het overslaan van de testspoeling met de 
fabrikant van de dialysemachine. 
 

 
3.2.4 Processen voor veilige toepassing 
 
Protocollering van processen: bij de helft nog niet geregeld 
 
52 procent van de ziekenhuizen stelt voor alle processen die in het inspectie-onderzoek 
benoemd werden, procedures op. Het gaat daarbij om procedures voor investering, 
aanschaf, proefplaatsingen, acceptatie, introductie van apparatuur bij gebruikers, 
preventief onderhoud, correctief onderhoud, vrijgifte voor ingebruikneming, afkeur, 
vervanging en beheer en kalibratie van meet- en keuringsmiddelen ten behoeve van 
onderhoud. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een vast sjabloon. Op dit punt is 
verbetering zichtbaar want bij het onderzoek in 2001 had 32 procent van de zieken-
huizen procedures voor de onderzochte processen opgesteld. 
 
Figuur 10 
Percentage ziekenhuizen dat alle onderzochte processen protocolleert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedures voor keuzeproces bij aanschaf en proefplaatsingen: driekwart voldoet 
 
76 procent van de ziekenhuizen voldoet aan de inspectiemaatregel om een procedure 
voor het keuzeproces bij aanschaf en een procedure voor proefplaatsingen op te 
stellen. In enkele plannen van aanpak was uitgewerkt welke functionarissen daarbij 
betrokken zijn en wat hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden terzake zijn. De 
situatie na afronding van de plannen van aanpak is een forse verbetering ten opzichte 
van de situatie in 2001. Destijds had 32 procent beide procedures op schrift beschik-
baar. 
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Figuur 11 
Percentage ziekenhuizen met procedures voor aanschaf en proefplaatsingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casus: Overhaaste aanschaf met grote gevolgen 
 
Enkele jaren geleden kreeg de inspectie uit een ziekenhuis de melding dat ruim 
vijfhonderd patiënten voor een controleonderzoek moesten worden teruggeroepen. 
De patiënten hadden een scopie ondergaan, waarbij gebruik was gemaakt van 
onvoldoende gereinigde en gedesinfecteerde endoscopen. Zij liepen daardoor risico 
op overdracht van virussen zoals hepatitis en HIV.  
Het ziekenhuis had nieuwe endoscopendesinfectoren in gebruik genomen, waarvan 
de formele goedkeuringsprocedure van de fabrikant nog niet was afgerond. In deze 
conformiteitsprocedure beoordeelt een Aangemelde Instantie (in Nederland: Kema en 
TNO) of een medisch hulpmiddel aan de essentiële eisen voldoet. Pas daarna mag de 
fabrikant een CE-markering op zijn product aanbrengen en dit op de markt brengen. 
Deze werkwijze is wettelijk verplicht op grond van het Besluit medische hulp-
middelen. 
Het ziekenhuis was bekend met dit Besluit. Daarin staat ook dat zorginstellingen en 
beroepsbeoefenaren een medisch hulpmiddel niet mogen gebruiken als dit niet aan 
de wettelijke eisen voldoet. Hoewel de CE-markering op de desinfectoren ontbrak, 
heeft het ziekenhuis de apparaten toch in gebruik genomen. 
Uiteindelijk heeft dit vergaande consequenties gehad, die met een goede aanschaf-
procedure voorkomen hadden kunnen worden: onrust en onzekerheid onder 
patiënten (gelukkig in dit geval geen overdracht van virussen), een proces-verbaal en 
aanzienlijke schikkingsbedragen voor ziekenhuis en fabrikant. 
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Acceptatieprocedure medische apparatuur: driekwart voldoet 
 
Uit de plannen van aanpak blijkt dat 74 procent van de ziekenhuizen een acceptatie-
procedure voor medische apparatuur gaat opstellen en hanteren. Dit is een flinke toe-
name ten opzichte van 2001, toen 32 procent van de ziekenhuizen hierover beschikte. 
Een nuancerende opmerking hierbij is echter op zijn plaats. Uit de plannen van aanpak 
blijkt dat de acceptatieprocedure vaak beperkt wordt opgevat, dat wil zeggen 
administratief en uitsluitend gericht op de technische specificaties maar zonder de 
klinische functionaliteit er voldoende bij te betrekken.  
 
Figuur 12 
Percentage ziekenhuizen met acceptatieprocedure medische apparatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijgifteprocedure voor ingebruikneming: ontbreekt in ruim eenderde van de plannen 
van aanpak 
 
In 37 procent van de plannen van aanpak wordt niet ingegaan op het onderwerp 
‘vrijgifte voor ingebruikneming’, terwijl hier bij het aanvankelijk onderzoek nadrukkelijk 
om is gevraagd. Bij de enquête in 2001 had 70 procent van de ziekenhuizen aange-
geven over een vrijgifteprocedure voor ingebruikneming te beschikken. Op dit punt 
lijken de ziekenhuizen dan ook geen vooruitgang te boeken ten opzichte van het 
aanvankelijk onderzoek. 
Bij de ziekenhuizen die positief scoorden op dit item, ging het plan van aanpak 
uitsluitend in op de technische vrijgifte en niet op de functionele. Hoewel hierbij als 
‘aanwezig’ beoordeeld, is het toch van belang de vrijgifteprocedure voor klinisch 
gebruik op dit punt nog eens te bezien. Vrijgifte is van belang bij de eerste ingebruik-
name, maar ook bij elke preventieve en correctieve actie bij de apparatuur. Op de 
vrijgifte na preventief en (uitbesteed) correctief onderhoud wordt bij de volgende items 
nog nader ingegaan. 
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Figuur 13 
Percentage ziekenhuizen met vrijgifteprocedure voor ingebruikneming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijgifteprocedure na onderhoud: nog bijna de helft heeft dit niet geregeld 
 
Uit 56 procent van de plannen van aanpak blijkt dat de ziekenhuizen de vrijgifte-
procedure na preventief en correctief onderhoud zullen regelen of reeds geregeld 
hebben. 
 
Vrijgifteprocedure na uitbesteed onderhoud: ontbreekt bij driekwart van de 
ziekenhuizen 
 
Slechts 25 procent van de ziekenhuizen heeft in het plan van aanpak opgenomen dat 
de vrijgifteprocedure na uitbesteed onderhoud zal worden opgesteld, of heeft dit reeds 
gedaan. Het is opmerkelijk dat zo weinig plannen van aanpak hierop ingaan. Dit omdat 
vrijwel alle ziekenhuizen een deel van hun onderhoud uitbesteed hebben aan externe 
firma’s. Juist waar externe bedrijven in de medische apparatuur van de ziekenhuizen 
interveniëren is het van belang de vrijgifte scherp vastgelegd te hebben. Uiteindelijk 
blijft het ziekenhuis verantwoordelijk voor het resultaat.  
 

 
Casus: Onderhoud uitbesteed maar niet doorgevoerd 
 
Een internist uit ziekenhuis A verwees in het verleden patiënten met verdenking van 
osteoporose voor botdichtheidmetingen naar ziekenhuis B. Ziekenhuis A krijgt zelf de 
beschikking over de mogelijkheid deze zogenaamde DEXA-onderzoeken uit te voeren. 
Na enige maanden valt het de internist op dat minder patiënten de diagnose osteo-
porose krijgen gesteld dan het geval was toen nog werd verwezen naar ziekenhuis B. 
Ook valt retrospectief op dat het aandeel jongere mensen bij wie osteoporose werd 
geconstateerd toen te hoog was. Hernieuwde botdichtheidsmeting, maar nu met de 
eigen DEXA-meter van ziekenhuis A, weerlegt bij 50 patiënten de eerder gestelde 
diagnose. Ingeschat wordt dat bij de helft van de 350 patiënten die in ziekenhuis B 
waren onderzocht ten onrechte de diagnose osteoporose werd gesteld.  
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Als gevolg daarvan hebben deze patiënten ten onrechte langdurig medicatie gebruikt. 
Deze medicatie heeft oesophagitis en maagklachten als veel voorkomende bijwerkin-
gen.  
Nader onderzoek wijst uit dat de data die in de DEXA-meter van ziekenhuis B als 
referentie werden gebruikt, niet actueel waren. De fabrikant van de DEXA-meter zou 
bij onderhoudswerkzaamheden een opmerking hebben gemaakt over de gedateerde 
referentiedata in het systeem hetgeen op een werkbon zou zijn vastgelegd. Dit 
gegeven heeft niet geleid tot een update van de referentiedata in ziekenhuis B.  
In deze casus is uit het oog verloren dat het onderhoud van de DEXA-meter te allen 
tijde een verantwoordelijkheid van het ziekenhuis blijft, ook al gebeurt dit door of 
namens de fabrikant. Het ziekenhuis moet opdracht geven voor onderhoud en 
bijvoorbeeld  eisen stellen aan de wijze waarop bevindingen van de fabrikant met het 
ziekenhuis worden gecommuniceerd. Tenslotte is het ziekenhuis verantwoordelijk dat 
updates zoals bovenstaande worden afgestemd met gebruikers en vooral ook worden 
doorgevoerd in overleg met diezelfde gebruikers. 
 

 
Procedures voor vervangen en afkeuren van apparatuur: duidelijk verbeterd, maar niet 
overal op orde 
 
75 procent van de ziekenhuizen voldoet aan de inspectiemaatregel om de wijze waarop 
het vervangen en afkeuren van apparatuur geregeld is in procedures vast te leggen. 
Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het onderzoek uit 2001, toen 
39 procent van de ziekenhuizen procedures voor het vervangen en afkeuren van 
apparatuur had. 
 
Figuur 14 
Percentage ziekenhuizen met procedures vervangen en afkeuren van medische 
apparatuur 
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Casus: Ten onrechte niet afgekeurd 
 
Bij een bepaalde heupoperatie wil een orthopeed een pen in het collum femoris 
aanbrengen. Om het implantaat goed te kunnen positioneren, voert hij hiervoor eerst 
een geleidedraad op. Vervolgens wil hij met een holle boor als het ware om de 
geleidedraad heen het gat voor het implantaat in het bot maken. Tijdens het boren 
blijft de geleidedraad echter haken en wordt deze ongemerkt meegevoerd met de 
boor. De geleidedraad dringt tot in het achterliggende weefsel door. Op een röntgen-
foto die de arts ter controle maakt, ziet hij dat de geleidedraad is meegevoerd. Hij 
trekt de draad terug en maakt de operatie daarna verder af, zonder zich de gevolgen 
van het meevoeren van de draad voldoende te realiseren. Na de operatie blijkt de 
patiënt inwendig te bloeden, waaraan deze uiteindelijk overlijdt.  
Op de geleidedraad blijken bramen te zitten, waarschijnlijk ten gevolge van eerder 
gebruik. In het ziekenhuis is er niemand bekend met een afkeurcriterium voor deze 
geleidedraad. Afspraken over de controle op de geleidedraad voorafgaand aan het 
hersteriliseren ontbreken. 
Naar aanleiding van dit incident heeft de fabrikant de bestemming van de geleide-
draad veranderd en verkoopt deze voortaan alleen als product geschikt voor eenmalig 
gebruik. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid van ziekenhuizen om duidelijke 
afkeurcriteria te hebben voor medische apparatuur. 
 

 
3.2.5 Onderhoud inclusief beheersysteem 
 
Beleid voor preventief onderhoud: bij bijna de helft van de ziekenhuizen is het 
onduidelijk of de planning gehaald wordt 
 
Vrijwel alle plannen van aanpak besteden aandacht aan het beleid voor preventief 
onderhoud. Dit was in 2001 ook het geval en had 77 procent van de ziekenhuizen een 
beleid voor preventief onderhoud. Bij de bezoeken aan de ziekenhuizen bleek toen 
echter dat ruim de helft niet aan de planning voor preventief onderhoud voldeed en dat 
er in de helft van de ziekenhuizen geen controlesysteem was op het uitgevoerde 
preventief onderhoud. In de huidige plannen van aanpak is daarom gezocht naar 
borgingsmechanismen om aan te kunnen tonen dat het preventief onderhoud gehaald 
wordt. In 45 procent van de plannen van aanpak wordt niet duidelijk of er gedacht 
wordt aan een controlemechanisme op het realiseren van de planning van preventief 
onderhoud van medische apparatuur. 
Overigens is de mate waarin de medische apparatuur volgens specificaties preventief 
onderhouden is, wellicht een goede prestatie-indicator op het gebied van de kwaliteits-
borging van medische apparatuur. 
 
Criteria voor uitbesteed onderhoud: opgesteld in eenderde van de ziekenhuizen  
 
Hoewel bijna alle ziekenhuizen gebruikmaken van onderhoud aan medische apparatuur 
door derden, heeft slechts 34 procent van de ziekenhuizen in de plannen van aanpak 
opgenomen dat criteria opgesteld zullen worden voor het uitbesteden van onderhoud. 
Dit punt was ook in 2001 nauwelijks vastgelegd: Vijf van de twintig bezochte zieken-
huizen hadden hiervoor criteria op papier.  
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Procedure voor correctief onderhoud: vrijwel alle ziekenhuizen voldoen hieraan 
 
Bijna alle ziekenhuizen zullen na afronding van de plannen van aanpak over een 
procedure voor correctief onderhoud beschikken. In enkele plannen van aanpak was de 
procedure zo uitgewerkt dat duidelijk was hoe de taken en verantwoordelijkheden lagen 
en welke stappen bij correctief onderhoud genomen moesten worden. Ook bij het 
aanvankelijk onderzoek was dit onderdeel meestal adequaat geregeld. Toen beschikte 
77 procent van de ziekenhuizen over een procedure voor correctief onderhoud. 
 
Figuur 15 
Percentage ziekenhuizen met procedure voor correctief onderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualisatie van het apparatuurbeheersysteem: bij bijna alle ziekenhuizen onder de 
aandacht 
 
In bijna alle plannen van aanpak (93%) is de actualisatie van het apparatuurbeheer-
systeem als aandachtspunt vermeld. Enkele ziekenhuizen hebben hiervoor een nieuw 
automatiseringssysteem aangeschaft en hebben veel energie gestoken in het invoeren 
van de gegevens in het systeem. 
Op dit punt is overigens blijvende aandacht vereist: in het aanvankelijk onderzoek 
gaven de meeste ziekenhuizen (83%) aan dat het apparatuurbeheersysteem actueel 
was en dat dit de gegevens van alle apparatuur bevatte. Bij de controle of het systeem 
de gegevens van drie willekeurig gekozen apparaten bevatte, bleek dit in de helft van 
de gevallen toch niet het geval te zijn. 
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Figuur 16 
Percentage ziekenhuizen met actueel apparatuurbeheersysteem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systeem voor beheer en kalibratie van meet- en keuringsmiddelen: in driekwart van de 
ziekenhuizen geregeld 
 
77 procent van de ziekenhuizen beschikt na doorvoering van het plan van aanpak over 
een systeem van beheer en kalibratie van meet- en keuringsmiddelen. Dat is een forse 
toename ten opzichte van 2001 toen 48 procent hierover beschikte. 
 
Figuur 17 
Percentage ziekenhuizen met systeem voor kalibratie meet- en keuringsmiddelen  
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Verantwoorde opslag medische apparatuur: aandacht hiervoor bij tweederde onduidelijk 
 
Hoewel bij het aanvankelijk onderzoek bleek dat de ruimtelijke voorzieningen in vrijwel 
alle ziekenhuizen ontoereikend waren voor de verantwoorde opslag van kwetsbare 
apparatuur, besteedt slechts 37 procent van de plannen van aanpak hier aandacht aan. 
 
Reinigingsprocedures voor medische apparatuur: ontbreekt bij driekwart  
 
Bij 72 procent van de ziekenhuizen was in het plan van aanpak geen actiepunt 
opgenomen ten aanzien van schriftelijk vastgelegde reinigingsprocedures voor 
medische apparatuur die voor onderhoud wordt aangeboden. Dat terwijl de inspectie bij 
het aanvankelijk onderzoek in 15 van de 20 bezochte ziekenhuizen van mening was dat 
het beleid voor het reinigen/desinfecteren van voor onderhoud aangeboden apparatuur 
onvoldoende was. Dat reinigingsprocedures voor medische apparatuur van belang zijn, 
wordt benadrukt in de in 2004 verschenen richtlijn van de Werkgroep Infectie 
Preventie.  
 
Figuur 18 
Percentage ziekenhuizen met reinigingsprocedures medische apparatuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocol voor zelf vervaardigde apparatuur: waar van toepassing in de helft van de 
gevallen geregeld  
 
Bij acht van de zestien ziekenhuizen die volgens de enquête van 2001 apparatuur in 
eigen beheer vervaardigden, blijkt uit het plan van aanpak dat hiervoor een protocol 
beschikbaar is waarin het ontwikkelen, vervaardigen en de ingebruikname geregeld is. 
De tendens bij het aanvankelijk onderzoek was om het zelf vervaardigen van medische 
apparatuur vanwege aansprakelijkheidsoverwegingen minder of niet meer te doen. 
Waar ziekenhuizen ervoor kiezen dit toch te doen moeten zij voor het ontwikkelen, 
vervaardigen en de ingebruikname een protocol hebben. In eigen beheer ontwikkelde 
apparatuur kan uitsluitend binnen het eigen ziekenhuis worden gebruikt, tenzij het 
ziekenhuis volledig voldoet aan de Wet op de medische hulpmiddelen en het Besluit 
medische hulpmiddelen en zodoende optreedt als fabrikant van medische hulpmiddelen. 
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Dossiervorming voor zelf vervaardigde apparatuur: viervijfde voldoet 
 
Bij de zestien ziekenhuizen die volgens de enquête van 2001 eigen apparatuur 
vervaardigden, doen drie niets aan dossiervorming of blijkt hier niets over uit het plan 
van aanpak. De inspectie vindt dat het technisch dossier (waarin onder andere 
opgenomen een risicoanalyse, een verificatie dat het ontwerp aan de essentiële eisen 
voldoet en de ontwerpspecificaties) van in eigen beheer vervaardigde apparatuur moet 
voldoen aan de vereisten uit het Besluit medische hulpmiddelen. 
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4 Summary 
 
 
The Health Care Inspectorate has conducted a follow-up study examining quality 
assurance measures for medical equipment used in hospitals. The primary purpose of this 
study was to determine whether hospitals had prepared the inventory and action plan 
called for by a previous inspection report published in 2002[2]. The required action plan 
was to have included firm measures and a schedule for their implementation. The most 
recent study also examined the extent to which the concrete measures stated in the 
previous report have been incorporated into the inventories and action plans. 
 
The study was conducted on the basis of an assessment of the hospitals’ action plans, a 
copy of which had been requested for this purpose. In addition, the information 
contained in the completed questionnaires from the first study was used. The current 
report therefore relies on information derived from a total of 71 hospitals.  
 
The study reveals that almost all hospitals have now produced an action plan further to 
the 2002 inspection report. However, some waited a very long time before doing so. In 
approximately half of all cases, insufficient progress has been made in implementing the 
required measures, or the schedule for their implementation has not been stated clearly 
enough. 
  
Approximately one third of the hospitals which have produced an action plan have 
nevertheless failed to make clear whether they will adopt an operational quality 
assurance policy to cover the medical equipment in use. In most cases, the process 
components which fall under the direct responsibility of a specific (technical) department 
are well described in the plans. However, the aspects which fall under the responsibility 
of the end users of the equipment are not. Few hospitals have made arrangements 
whereby incidents which occur further to the use of the equipment are reported to the 
manufacturers. Similarly, the action plans reveal a lack of clarity with regard to whether 
hospitals have a policy to address the traceability of suspect equipment or the patients 
on which it has been used.  
 
The Inspectorate now intends to intensify its supervision of those hospitals which have 
so far failed to produce an action plan, as well as those which scored below par in the 
latest study. It will monitor the progress made in implementing the necessary measures. 
The evaluation will no longer be directly concerned with the action plans themselves, but 
with the manner in which the hospitals concerned have addressed the measures 
contained in the inspection report of 2002.  
 
 

                                        
[2]  Kwaliteitsborging van medische apparatuur: verbeteringen noodzakelijk  [“Quality assurance for 

medical equipment: improvements required”), Health Care Inspectorate, 2002.  



38 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 
 
 
 

 

BIJLAGE 1 Wettelijk kader 
 
 
1 Wet van 18 juni 1996, Stb. 80, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen 

(Kwaliteitswet zorginstellingen). 
2 Wet van 11 november 1993, Stb. 655, houdende regelen inzake beroepen op het 

gebied van de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg; Wet BIG). 

3 Wet van 15 januari 1970, Stb. 53, houdende regelen met betrekking tot medische 
hulpmiddelen (Wet op de medische hulpmiddelen). 

4 Besluit van 30 maart 1995, Stb. 243, houdende regels met betrekking tot het in de 
handel brengen en het toepassen van medische hulpmiddelen, alsmede tot wijziging 
van enige algemene maatregelen van bestuur (Besluit medische hulpmiddelen). 
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BIJLAGE 2 Resultaat van de beoordeling van de plannen van aanpak van  
 de ziekenhuizen (N=71) 
 
 
Bij de beoordeling van de plannen van aanpak zijn vier criteria gehanteerd, namelijk of 
het betreffende item na afronding van het plan van aanpak ‘afwezig’, ‘aanwezig’, 
‘operationeel’ of ‘geborgd was. De betekenis hiervan is als volgt. 
 

Afwezig In de enquête van het onderzoek uit 2001 scoorde het ziekenhuis op 
dit punt negatief en uit het plan van aanpak kon niet worden afgeleid 
dat de betreffende maatregel in het ziekenhuis op een door het 
ziekenhuis aangegeven datum opgevolgd zou zijn. 

Aanwezig In de enquête van het onderzoek uit 2001 scoorde het ziekenhuis op 
dit punt positief of uit het plan van aanpak kon worden afgeleid dat 
de betreffende maatregel in het ziekenhuis op een door het ziekenhuis 
aangegeven datum opgevolgd zou zijn. 

Operationeel ‘aanwezig’ en bovendien bleek uit het plan van aanpak welke 
functionarissen voor deze maatregel verantwoordelijk zouden zijn, en 
hoe deze maatregel nader inhoud zou krijgen. 

Geborgd ‘operationeel’ en bovendien bleek uit het plan van aanpak hoe het 
beleid op dit punt periodiek geëvalueerd en bijgesteld zou worden. 
 

 
In de beoordelingslijst werden deze waarden voor elke item beschreven. Overigens was 
niet voor elk item een beschrijving op vier niveaus mogelijk. In die gevallen werd 
volstaan met een beschrijving op twee of drie niveaus. 
 

Resultaat beoordeling plan van aanpak van 

ziekenhuizen (N=71) 

Nr Maatregel 

Afwezig Aanwezig Operationeel Geborgd 

 

1.1 Ziekenhuizen beschikken over een operationeel 

kwaliteitsbeleid medische apparatuur 

25 37 6 3 

1.2 Risicomanagement is onderdeel van het 

bedrijfsproces van het ziekenhuis 

21 47 3 0 

1.3 Ziekenhuizen dienen visitatierapporten van 

schadeverzekeraars en specialistische beroeps-

verenigingen te benutten om het verantwoord 

gebruik van medische apparatuur te verbeteren 

35 33 2 1 

2.1 Ziekenhuizen dienen meldingen over medische 

apparatuur als aparte categorie in de meldingen-

registratie op te nemen 

18 53 nvt nvt 

2.2 De meldingenregistratie en andere outcome-

parameters dienen gebruikt te worden om het 

beleid over medische apparatuur te evalueren en zo 

nodig bij te stellen 

 

36 31 2 2 
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Resultaat beoordeling plan van aanpak van 
ziekenhuizen (N=71) 

Nr Maatregel 

Afwezig Aanwezig Operationeel Geborgd 

 

2.3 Ziekenhuizen dienen het gebruik van medische 

apparatuur waaronder het optreden van storingen, 

structureel te registreren en te evalueren 

36 34 1 nvt 

2.4 Ziekenhuizen dienen (bijna-) incidenten met 

medische apparatuur bij fabrikanten te melden 

59 10 2 nvt 

2.5 Ziekenhuizen dienen sluitende procedures op te 

zetten voor het kunnen traceren van patiënten die 

met een risicovol apparaat zijn behandeld of 

onderzocht 

54 15 2 nvt 

3.1 Het management dient de taken, verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden van alle betrokkenen 

rondom medische apparatuur expliciet vast te 

leggen 

38 27 6 0 

3.2 Ziekenhuizen dienen op basis van een beleidsvisie 

voor de instrumentele dienst een adequate formatie 

te bepalen waarmee het beheer en onderhoud van 

medische apparatuur gewaarborgd kan worden 

44 26 1 nvt 

3.3 Instrumentele diensten dienen een bij- en 

nascholingsbeleid te hebben 

6 64 1 nvt 

3.4 In het bij- en nascholingsbeleid dient aandacht te 

worden besteed aan scholing op het gebied van de 

ontwikkeling en implementatie van kwaliteits-

systemen 

29 42 nvt nvt 

3.5 Ziekenhuizen dienen procedures op te stellen voor 

de introductie van nieuwe apparatuur op afdelingen 

van het ziekenhuis 

23 44 4 0 

3.6 In ziekenhuizen dienen de door de fabrikanten 

geleverde Nederlandstalige gebruikers-instructies 

bij medische apparatuur aanwezig te zijn 

38 23 10  nvt 

3.7 Preventief onderhoud dient navolgbaar en 

afgestemd te zijn met gebruikers 

39 28 4 nvt 

4.1 Ziekenhuizen dienen processen rond medische 

apparatuur in protocollen vast te leggen 

34 37 nvt nvt 

4.2 Ziekenhuizen dienen een procedure voor het keuze-

proces bij aanschaf en een procedure voor proef-

plaatsingen op te stellen 

17 51 3 0 

4.3 Ziekenhuizen dienen een acceptatieprocedure voor 

medische apparatuur op te stellen 

16 51 3 1 

4.4 Ziekenhuizen dienen een vrijgifteprocedure voor 

ingebruikneming van medische apparatuur op te 

stellen 

26 44 1 0 

4.5 Een vrijgifteprocedure voor apparatuur die in 

onderhoud is geweest, dient opgesteld te zijn en 

gehanteerd te worden 

 

31 40 0 nvt 
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Resultaat beoordeling plan van aanpak van 
ziekenhuizen (N=71) 

Nr Maatregel 

Afwezig Aanwezig Operationeel Geborgd 

 

4.6 Ziekenhuizen dienen te beschikken over een 

vrijgifteprocedure na uitbesteed onderhoud 

53 18 nvt nvt 

4.7 Ziekenhuizen dienen de wijze waarop het 

vervangen en afkeuren van apparatuur geregeld is, 

in procedures vast te leggen 

18 50 3 nvt 

5.1 Ziekenhuizen dienen een beleid voor preventief 

onderhoud van medische apparatuur opgesteld en 

geïmplementeerd te hebben 

32 38 1 nvt 

5.2 Indien onderhoud wordt uitbesteed, dienen 

ziekenhuizen hiervoor criteria op te stellen en te 

hanteren 

47 24 nvt nvt 

5.3 Ziekenhuizen dienen een procedure voor correctief 

onderhoud op te stellen 

4 65 2 nvt 

5.4 Ziekenhuizen dienen het apparatuurbeheersysteem 

te actualiseren 

5 62 3 1 

5.5 Ziekenhuizen dienen een systeem van beheer en 

kalibratie van meet- en keuringsmiddelen ten 

behoeve van onderhoud op te zetten en uit te 

voeren 

16 54 1 nvt 

5.6 Ziekenhuizen dienen te zorgen voor een verant-

woorde en veilige opslag van kwetsbare en dure 

apparatuur 

45 26 nvt nvt 

5.7 In ziekenhuizen dienen er duidelijke vastgelegde 

procedures te zijn voor het reinigen van voor 

onderhoud aangeboden apparatuur 

51 20 nvt nvt 

5.8 Indien binnen het ziekenhuis medische apparatuur 

wordt ontwikkeld of vervaardigd, verdient het 

aanbeveling een protocol op te stellen waarin het 

ontwikkelen, vervaardigen en de ingebruikname 

geregeld is 

8 8 0 nvt 

NB dit 

item nvt 

voor 55 

zieken-

huizen 

5.9 De dossiervorming, inclusief de veiligheidseisen en 

–metingen zouden moeten voldoen aan de 

vereisten uit het Bmh 

3 13 nvt nvt 

NB dit 

item nvt 

voor 55 

zieken-

huizen 
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BIJLAGE 3 Overzicht van het per ziekenhuis nog te nemen aantal  
 maatregelen 
 

Ziekenhuis opgenomen in dit onderzoek (zie § 1.3.2) Aantal nog te nemen maatregelen 
op basis van informatie bij de 

inspectie bekend op 1 juli 2004 
 

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 7 

Academisch Ziekenhuis Maastricht, Maastricht 3 

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht 6 

Alysis Zorggroep, Arnhem/Velp/Zevenaar 13 

Antonius ziekenhuis, Sneek 11 

Atrium Medisch Centrum, Heerlen Meer dan 15 

Beatrixziekenhuis Rivas Zorggroep, Gorinchem 8 

Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen 7 

Catharina ziekenhuis, Eindhoven 3 

Delfzicht ziekenhuis, Delfzijl 7 

Deventer Ziekenhuis, Deventer 14 

Diaconessenhuis, Meppel 11 

Diakonessenhuis, Utrecht/Zeist/Doorn 6 

Elkerliek ziekenhuis, Helmond 3 

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 15 

Flevoziekenhuis, Almere Meer dan 15 

Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn/Zutphen Meer dan 15 

Havenziekenhuis, Rotterdam Meer dan 15 

IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel 8 

IJsselmeerziekenhuizen, Lelystad 7 

Ikazia ziekenhuis, Rotterdam 11 

Isala klinieken, Zwolle Meer dan 15 

Kennemer Gasthuis, Haarlem 13 

Laurentius ziekenhuis, Roermond 11 

Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer 12 

Máxima Medisch Centrum, Veldhoven 13 

Meander Medisch Centrum, Amersfoort Meer dan 15 

Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar Meer dan 15 

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag 9 

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden 3 

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, Rotterdam 3 

Mesos Medisch Centrum, Utrecht 9 

Nij Smellinghe ziekenhuis, Drachten 11 

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam 2 

Oosterscheldeziekenhuizen, Goes 10 

Refaja ziekenhuis, Stadskanaal Meer dan 15 

Rijnland ziekenhuis, Leiderdorp 8 

Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk 1 

Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Spijkenisse 14 

Saxenburgh Groep, Coevorden/Hardenberg Meer dan 15 

Scheper ziekenhuis, Emmen 12 

Sint Lucas Andreas ziekenhuis, Amsterdam 15 

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem 

 

10 
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Ziekenhuis opgenomen in dit onderzoek (zie § 1.3.2) Aantal nog te nemen maatregelen 
op basis van informatie bij de 

inspectie bekend op 1 juli 2004 

 

Slotervaartziekenhuis, Amsterdam 5 

St. Annaziekenhuis, Geldrop 14 

St. Jans Gasthuis, Weert Meer dan 15 

Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Juliana 

Kinderziekenhuis/Rode Kruis ziekenhuis, Den Haag[3] 

Meer dan 15 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk Meer dan 15 

’t Lange Land ziekenhuis, Zoetermeer Meer dan 15 

TweeSteden ziekenhuis, Tilburg 9 

UMC St. Radboud, Nijmegen 7 

Universitair Medisch Centrum, Utrecht 15 

VieCurie Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Venlo 1 

Vlietland-Ziekenhuis, Schiedam/Vlaardingen 12 

VU medisch centrum, Amsterdam Meer dan 15 

Waterlandziekenhuis, Purmerend 14 

Wilhelmina Ziekenhuis, Assen Meer dan 15 

Zaans Medisch Centrum, Zaandam Meer dan 15 

Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen 14 

Ziekenhuis Bernhoven, Oss/Veghel 14 

Ziekenhuis Bethesda, Hoogeveen Meer dan 15 

Ziekenhuis De Tjongerschans, Heerenveen 15 

Ziekenhuis Dirksland, Dirksland 7 

Ziekenhuis Gooi-Noord, Blaricum 12 

Ziekenhuis Lievensberg, Bergen op Zoom 11 

Ziekenhuis Reinier de Graaf Groep, Delft Meer dan 15 

Ziekenhuis Rivierenland, Tiel 14 

Ziekenhuis Talma Sionsberg, Dokkum Meer dan 15 

Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen/Oostburg 13 

Ziekenhuis Walcheren, Vlissingen Meer dan 15 

Zuwe Hofpoort ziekenhuis, Woerden Meer dan 15 

 

                                        
[3]  Per 1 juli 2004 zijn deze ziekenhuizen met Ziekenhuis Leyenburg gefuseerd tot HagaZiekenhuis 
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BIJLAGE 4 Lijst met afkortingen 
 
 
CE-markering Conformité Européenne 
CIBZ  Werkgroep Coördinatie Instrumentatie Beheer Ziekenhuizen 
ICT  Informatie- en communicatietechnologie 
ISO  International Organization for Standardization 
MIP  Meldingen incidenten patiëntenzorg 
NIAZ  Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen 
NVKF  Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 
NVZ  Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
OK  Operatiekamer 
TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk  
 Onderzoek 
TNO QMT TNO Quality for medical technology 
Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
WIP  Werkgroep Infectie Preventie 
WIBAZ  Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen  
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