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Medische Technologie at risk?
Onderzoek naar risico’s bij medische technologie en 

mogelijkheden om deze te reduceren 

Expertgroep 
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Medische Technologie

In opdracht van het 

Ministerie van VWS



“Wat ging er aan vooraf:

� IGZ rapporten 2002, 2005, 2008

� NVZ Praktijkgidsen 2004 en 2007

� Orde Medisch Specialisten,1e Leidraad  over beheer en onderhoud, 2008

� ISO 9001, NIAZ, NEN
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hebben een te vrijblijvend karakter

� Motie van Veen/Miltenburg 2008 over achterstallig onderhoud en de wens tot 

certificering van onderhoudsdiensten

� 2011: Reactie middels WCZ (zomer 2011), in combinatie met een Convenant met 

een set minimale eisen, te ondertekenen door NVZ, NFU en Orde

Borging in beleidsvoering van de brancheorganisaties en in de  bedrijfsvoering van 

de ziekenhuizen
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Rapport IGZ over brand 
Twenteborg dd mei 2008:

“...ziekenhuizen dienen 
onverkort de kwaliteitsborging 
medische apparatuur op orde 
te brengen...”
“…om verantwoordelijkheden 
tussen interne 
onderhoudsdiensten en 
afdelingen waar medische 
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onderhoudsdiensten en 
afdelingen waar medische 
apparatuur wordt toegepast, 
goed af te stemmen”
“…een heldere opdracht voor 
en gedegen beoordeling van 
onderhoud dat aan derden 
wordt uitbesteed”
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Implementatie van Veiligheids 
Management Systemen in de Zorg



IGZ: 
Staat van de Gezondheidszorg,
oktober 2008











Veldnorm invoeren in alle 

zorginstellingen en IGZ houdt 

toezicht
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Medische Technologie

In opdracht van het 

Ministerie van VWS



Samenstelling expertgroep

• Prof. dr. ir. G.J. Verkerke (UMCG, bmt-ingenieur), voorzitter
• Dr. H.O. ten Cate Hoedemaker (UMCG, abdominaal chirurg), 

categorie niet-actieve implantaten
• Ir. R. Drost (Hoofd Instrumenteel Bedrijf AMC),               

categorie actieve implantaten
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categorie actieve implantaten
• Mw. drs. J.W.G.A. Pot (Hoofd afd medische technologie, RIVM), 

categorie in-vitro diagnostica
• Ir. M.D.I. Lansbergen (Klinisch fysicus, Ziekenhuisgroep Twente), 

categorie elektromechanische hulpmiddelen
• Dhr. C.A.H.M. Bouwman (zelfstandig adv medische technologie), 

categorie disposables en chirurgisch instrumentarium
• Prof. dr. ir. H.J. Hermens (UT, Roessingh R&D),              

categorie thuiszorgtechnologie
• Dhr. O. Kooijman BSc, masterstudent Biomedical Engineering 

(RUG) 



Productgroepen

• Actieve implantaten

• Niet-actieve implantaten

• In-vitro diagnostica

• Disposables, chir. instrumentarium
• Elektromechanische hulpmiddelen

• Thuiszorgtechnologie
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• Thuiszorgtechnologie

• Onderzoeksvragen

1. Risico’s inzet medische technologie?

• Technologie zelf

• Toepassing technologie

2. Praktische reductie van risico’s?



Aanpak

• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
• Nederlandse Federatie UMC’s (NFU)
• Orde van Medisch Specialisten (Orde)
• Koepel Medische Technologie (NVKF, WIBAZ en VZI)
• Nefemed
• CSC/SVN
• Holland Health Tech
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• Holland Health Tech
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC)
• Diagned
• Vereniging van Deskundige Steriele Medische 

Hulpmiddelen (VDSMH)
• Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de 

Gezondheidszorg (LNAG)
• Nederlandse Vereniging Inkopers en Logistiek in de 

Zorg (NEVI zorg)
• Interviews deskundigen



Risico:    

• kans  

• impact   
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• impact   

• ondetecteerbaarheid 

• aantal blootstellingen



Productgroepen

• Actieve implantaten

• Niet-actieve implantaten

• In-vitro diagnostica

chir. instrumentarium
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• Disposables, chir. instrumentarium
• Elektromechanische hulpmiddelen

• Thuiszorgtechnologie



Actieve implantaten

Product/techniekgerelateerde risico’s 
• Verschuiven van implantaat na plaatsen
• Actief implantaat wordt beïnvloed door een 
elektromagnetisch veld

• Disfunctioneren batterij
• Interferentie met randapparatuur
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Toepassingsgerelateerde risico’s
• Interferentie met monopolaire 
diathermie

• Infectie tijdens operatie



Niet-actieve implantaten

Product/techniekgerelateerde risico’s 

• Slijtage

• Ontwerpfouten 

• Ongewenste weefselreactie 

• Dislocatie na plaatsing
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Toepassingsgerelateerde risico’s

• Incorrecte plaatsing implantaat 

• Voorkeursmaat niet beschikbaar

• Inbrengfouten

• Off label use

• Infectie implantaat
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Aanbevelingen implantaten

Hanteer als CSA de Veldnorm “Leeninstrumentarium”
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Disposables, chir instrumentarium

Product/techniekgerelateerde risico’s

• Slechte connecties disposables onderling en 
tussen disposables en andere apparatuur 

• Connecties verwisselbaar

• Afwijken van standaard in 

Luer-Lock aansluitingen
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Luer-Lock aansluitingen

• Disposable, achtergebleven 

in patiënt niet detecteerbaar

• Gebruikersmanual/verpakking 

voldoet niet

Toepassingsgerelateerde risico’s

• Onduidelijkheid over intended use en steriliteit
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Quick wins 

• Kleurcodering gebruiken tegen verwisselingen 

• Verbeteren van gebruiksaanwijzingen

• Consequent tellen disposables tijdens operatie

• Ketenanalyse en procesmatig aanschaffen op 
basis van PvE

Disposables, chir. instrumentarium
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basis van PvE



Aanbevelingen disposables en 
chir. instrumentarium

• Hanteer de SFERD 
richtlijn

• Vermijdt her-sterilisatie 
of doe het gewaarborgd
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of doe het gewaarborgd

• Neem pro-actief deel 
aan aanschaftrajecten

• Denk en Handel 
professioneel (PDCA-
cyclus)



Categorieoverstijgende risico’s 

Toepassingsgerelateerde risico’s

• Infectie

• Gebrekkige gebruiksaanwijzing of instructie 

• Onduidelijke displays en doseringsfouten 

• Invloed van niet-medische apparatuur

• Te grote diversiteit aan producten 
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• Te grote diversiteit aan producten 

• Onderhoud van apparatuur 



Quick wins 

• Verbeteren gebruiksaanwijzing

• Gebruik en/of aanscherpen checklists

• Terugdringen infectiegevaar 

• Reductie diversiteit

• Keten aanschaf t/m vervanging beschouwen

Categorieoverstijgende risico’s 
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• Keten aanschaf t/m vervanging beschouwen

• Registratie risico’s, schade beter toegankelijk 
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Europa grijpt in bij prikongevallen

De Europese Unie (EU) heeft een richtlijn prikongevallen 
uitgebracht. De lidstaten moeten de inhoud voor 2013 
omzetten in nationale regelgeving. Dit moet het aantal 
prikongevallen in de Europese ziekenhuizen verminderen.

De Richtlijn 2010/32/EU verplicht de lidstaten om de 
inhoud van het Europese akkoord om te zetten in nationale 
regelgeving voor 11 mei 2013. Nederland en de andere 
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regelgeving voor 11 mei 2013. Nederland en de andere 
lidstaten krijgen zelf ook de vrijheid om de sancties te 
bepalen. Centraal staat de preventie van scherpe letsels in 
de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche om het aantal 
prikongevallen in ziekenhuizen terug te dringen. Jaarlijks 
vinden ongeveer 1.200.000 prikongevallen plaats in 
Europa. De EU roept de lidstaten op om meer te investeren 
in de opleiding en training van het medisch personeel.



Aanbevelingen

Informatie aan bedrijven 

• Gebruiksaanwijzingen aansluiten op gebruikers

• Displays aansluiten op toepassingen/ gebruikers 

• Interferentie met andere apparatuur verkleinen

• Aansluiting verbeteren: verkeerde aansluiting 
onmogelijk maken
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• Aansluiting verbeteren: verkeerde aansluiting 
onmogelijk maken



Aanbevelingen

Coördinator Medische Technologie aanstellen

– Ketendenken (van PvE t/m vervanging). Aansluiting 
fasen

– Beschikbaarheid vergroten via voorraadbeheer

– Aantal verschillende typen producten reduceren
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– Aantal verschillende typen producten reduceren

– Bevoegdheid aansluiten op bekwaamheid (training)

– Aansluiting bij bestaande risicoanalysemethoden en 
-reducties

– Niet-geregistreerde randapparatuur verbieden.

– Protocollering en checklists (mn bij operaties) 



Aanbevelingen

Initiëren van voorbeeldprojecten

• Onderhoud van apparatuur verbeteren

• Magazijnen van ziekenhuizen koppelen

• FMEA fabrikanten en VMS ziekenhuizen koppelen

• Implantaat-registratiesysteem invoeren
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• Implantaat-registratiesysteem invoeren

• Kwaliteit opleidingen over medische technologie 
verbeteren



Conclusies

• Data lastig te achterhalen

• Zeer uiteenlopende producten 

• Weinig quick wins

• Laag fruit hangt hoog

• Veel meer risico door gebruik MT
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• Veel meer risico door gebruik MT

• Zonder CSA geen OK en zonder OK heb 
je een verpleeghuis i.p.v. een ziekenhuis



Word Professioneel en denk aan VEILIGHEID 

KOM UIT DE KELDER !
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