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 Ondertekend door NVZ, NFU en Revalidatie Nederland Ondertekend door NVZ, NFU, Revalidatie Nederland en 
Zelfstandige Klinieken Nederland 

Ook door ZKN getekend 

 Medische Technologie in het Ziekenhuis Medische Technologie in de Medisch Specialistische Zorg Wijziging van titel 

1.1 Doel van dit convenant is om voor de bij de NVZ en NFU 
aangesloten ziekenhuizen het kader van 
verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur ten aanzien 
van kwaliteitsborging van medische technologie vast te 
stellen. Daar waar ziekenhuizen worden vermeld is dit ook 
van toepassing op universitair medische centra (umc’s).  
 
In de praktijk worden termen zoals medische technologie, 
medische apparatuur, medische hulpmiddelen, medische 
systemen, instrumentarium en objecten vaak door elkaar 
gebruikt. In dit convenant wordt bij voorkeur de term medische 
technologie gebruikt omdat het een ruimer begrip is dan 
hulpmiddel. Een hulpmiddel wordt aangeschaft, gebruikt, 
onderhouden en afgevoerd. Technologie is de systematische 
toepassing van wetenschap in de techniek; technologie wordt 
geïmplementeerd en geëvalueerd. Voorbeeld: minimaal 
invasieve chirurgie is een technologie, de gebruikte 
instrumenten zijn hulpmiddelen. Voor wat betreft de term 
medisch hulpmiddel wordt aangesloten bij de juridische 
definitie in de Wet Medische Hulpmiddelen (zie bijlage B). 

Doel van dit convenant is om voor de bij de NVZ, NFU, RN en 
ZKN aangesloten zorginstellingen het kader van 
verantwoordelijkheden van de raad van bestuur ten aanzien van 
kwaliteitsborging van medische technologie vast te stellen.  
 
 
In de Wkkgz (bijlage B) wordt de term zorgaanbieder gebruikt. 
Om in dit convenant mogelijke verwarring met de individuele 
zorgverlener te vermijden en de eindverantwoordelijkheid van de 
raad van bestuur te benadrukken, wordt hier consequent de 
term zorginstelling gehanteerd.  
In de praktijk worden termen zoals medische technologie, 
medische apparatuur, medische hulpmiddelen, medische 
systemen, instrumentarium en objecten vaak door elkaar 
gebruikt. In dit convenant wordt bij voorkeur de term Medische 
Technologie gebruikt omdat het een ruimer begrip is dan 
medisch hulpmiddel. Voor wat betreft de term medisch 
hulpmiddel wordt aangesloten bij de juridische definitie in de 
Wmh (bijlage C). Zie voor de begrippenlijst: bijlage E. 

Tekstueel 

1.2 Dit convenant richt zich op de veilige toepassing van 
medische technologie in de cure sector (ziekenhuizen). 
Veilige toepassing van medische technologie betekent een 
veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een 
omgeving die veilig gebruik kan garanderen. 
 
In deze benadering is de tekst van het in 2008 gepubliceerde 
Staat van de Gezondheidszorg gevolgd. 

Dit convenant richt zich op de veilige toepassing van medische 
technologie in zorginstellingen binnen de medisch 
specialistische zorg (hierna: zorginstellingen). Veilige toepassing 
van medische technologie betekent een veilig product, in 
handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig 
gebruik kan garanderen.  
 
In deze benadering is de tekst van het in 2008 gepubliceerde 
Staat van de Gezondheidszorg gevolgd. 

Scope breder gemaakt van 
ziekenhuizen naar 
zorginstellingen binnen de 
medisch specialistische zorg. 

1.3 Voor wat betreft medische hulpmiddelen wordt in dit rapport 
uitgegaan van de juridische definitie uit de Wet op de 
medische hulpmiddelen (opgenomen in bijlage B). De wet op 
de medische hulpmiddelen is uitgewerkt in drie – op Europese 
richtlijnen gebaseerde – besluiten die nauw met elkaar 

Voor wat betreft de kwaliteit van de te leveren zorg wordt in dit 
convenant uitgegaan van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz). Relevante tekstdelen zijn opgenomen 
in bijlage B. De in de definitie van “medische technologie” 
genoemde medicijnen en vaccins vallen niet onder de reikwijdte 

Tekstueel 
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samenhangen: Besluit Medische Hulpmiddelen, Besluit 
Actieve Implantaten en het Besluit In-Vitro Diagnostica. 

van dit convenant.  Voor wat betreft medische hulpmiddelen 
wordt in dit convenant uitgegaan van de juridische definitie uit de 
Wet op de medische hulpmiddelen (opgenomen in bijlage C). De 
Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh) is uitgewerkt in drie – 
op Europese richtlijnen gebaseerde – besluiten die nauw met 
elkaar samenhangen: Besluit medische hulpmiddelen, Besluit 
actieve implantaten en het Besluit in-vitro diagnostica. 

1.4 Voor elke paragraaf van dit document is indien van 
toepassing begeleidende tekst opgenomen in bijlage A. Deze 
begeleidende tekst bestaat uit achtergrond van de 
convenanttekst en indien mogelijk ook uit voorbeelden van 
toepassing. 

Voor elke paragraaf van dit document is de formulering “heeft 
een procedure” gehanteerd.  
Indien van toepassing is ook de begeleidende tekst opgenomen 
in bijlage A. Deze begeleidende tekst bestaat uit de achtergrond 
van de convenanttekst en indien mogelijk ook uit voorbeelden 
van toepassing. Indien brondocumenten worden genoemd, 
pretendeert de opsomming niet uitputtend te zijn.  
 
In dit convenant wordt consequent het woord procedure 
gehanteerd. Dit geeft elke zorginstelling alle ruimte om de eisen 
ten aanzien van medische technologie op maat in te bedden in 
de lokale bedrijfsvoering. De procedure omvat de wijze van 
documentatie en implementatie van het betreffende artikel. 
Implementatie heeft geen eenmalig karakter, het omvat ook de 
continue borging in de bedrijfsvoering, aanpassen van  
de procedure indien aanpassing nodig blijkt en communicatie 
van de aanpassingen in de zorginstelling. 

Uitleg over het gebruikte woord 
‘procedure’: procedure dient o.a. 
de wijze van documentatie en 
implementatie van het 
betreffende artikel te bevatten. 

1.5 Dit document geldt niet als vervanging voor bestaande 
toetsingssystematieken zoals ISO9001, NIAZ, Joint 
Commission International en dergelijke. 

 Artikel vervallen 

1.6 De betrouwbaarheid van de in de patiëntenzorg toegepaste 
medische technologieën wordt bepaald door diverse 
maatregelen tijdens de totale levenscyclus van de medische 
hulpmiddelen die onderdeel uitmaken van deze 
technologieën. Dat betreft maatregelen ten aanzien van de 
juiste invoering van de hulpmiddelen in de organisatie van het 
ziekenhuis, ten aanzien van het preventieve en correctieve 
onderhoud aan de hulpmiddelen maar ook ten aanzien van 
het juiste gebruik van deze middelen. In dit document wordt 
daarom bij de medische hulpmiddelen onderscheid gemaakt 

De betrouwbaarheid van de in de patiëntenzorg toegepaste 
medische technologieën wordt bepaald door diverse 
maatregelen tijdens de totale levenscyclus van de medische 
hulpmiddelen die onderdeel uitmaken van deze technologieën. 
Dat betreft maatregelen ten aanzien van:  

 de juiste invoering van de hulpmiddelen in de 
organisatie van de zorginstelling,  

 het preventieve en correctieve onderhoud aan de 
hulpmiddelen,  

 het juiste gebruik van deze middelen en  

Tekstueel 
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tussen de invoeringsfase, de gebruiksfase in de patiëntenzorg 
en de afstotingsfase. 

 de correcte afstoting uit de organisatie. 
In dit document wordt daarom bij de medische hulpmiddelen 
onderscheid gemaakt tussen de invoeringsfase, de gebruiksfase 
in de patiëntenzorg en de afstotingsfase (zie figuur 1). 

1.7 Alle onderstaande paragrafen zijn ook van toepassing indien 
een medisch hulpmiddel door het ziekenhuis zelf is ontwikkeld 
of als een bestaand medisch hulpmiddel door het ziekenhuis 
is 
aangepast. 
 
Het aanpassen of modificeren van een bestaand hulpmiddel 
leidt tot een andere configuratie en vaak tot gewijzigde 
instructies voor de gebruiker en een ander onderhoudsplan 
voor de technici. Om die reden moeten dezelfde procedures 
worden gevolgd als bij een geheel nieuwe ontwikkeling. Het 
aanpassen van een medisch hulpmiddel door het ziekenhuis 
kan leiden tot het vervallen van de CE markering. 

Alle paragrafen in dit convenant zijn ook van toepassing indien 
een medisch hulpmiddel door de zorginstelling zelf is ontwikkeld 
of als een bestaand medisch hulpmiddel door de zorginstelling is 
aangepast. 
 
Bij technische werkzaamheden wordt onderscheid gemaakt 
tussen nieuwbouw, onderhoud (correctief en preventief) en 
modificaties. Bij onderhoud en modificaties is het voorwaardelijk 
dat het medisch hulpmiddel binnen de reikwijdte van de CE 
markering blijft. Modificeren vindt vaak plaats tijdens het 
onderhoud maar is een ander proces dan onderhoud. Het 
aanpassen of modificeren van een bestaand hulpmiddel buiten 
de door de fabrikant voorziene mogelijkheden leidt tot een 
andere configuratie en vaak tot gewijzigde instructies voor de 
gebruiker en een ander onderhoudsplan voor de technici. Om 
die reden moeten dezelfde procedures worden gevolgd als bij 
een geheel nieuwe ontwikkeling. Het aanpassen van een 
medisch hulpmiddel door de zorginstelling kan leiden tot het 
vervallen van de CE-markering. 

Nadere uitleg over modificatie 

1.8 - Er zijn typen medische hulpmiddelen waarvoor niet alle artikelen 
in dit document van toepassing zijn. De eisen ten aanzien van 
preventief onderhoud zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op 
“single use devices”. 

Nieuw artikel: voor sommige 
medische hulpmiddelen zijn niet 
alle artikelen van toepassing. 

2.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie 
en de uitvoering van de in dit convenant genoemde 
procedures. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en 
de uitvoering van de in dit convenant genoemde procedures. 

Geen wijziging 

2.2 In het ziekenhuis is de portefeuille van medische technologie 
belegd bij een lid van de Raad van Bestuur. 

In de zorginstelling is de portefeuille van medische technologie 
belegd bij een lid van de raad van bestuur. Het 
verantwoordelijke lid van de raad van bestuur zorgt ervoor dat 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in verband met 
medische technologie in de zorginstelling zijn gedefinieerd, 
gedocumenteerd en worden gecommuniceerd in de 
zorginstelling. 

Extra uitleg over portefeuille en 
verantwoordelijkheden 
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2.3 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin voor elke fase en 
deelfase van de levenscyclus van medische hulpmiddelen, 
verantwoordelijkheden voor toepassing en onderhoud van 
medische hulpmiddelen op eenduidige wijze zijn toebedeeld 
aan functionarissen binnen de instelling. 
 
De levenscyclus is in dit document verdeeld in een 
invoeringsfase, een gebruiksfase en een afstotingsfase. In 
elke fase zijn weer deelfasen te onderscheiden. De wijze van 
toezicht binnen het ziekenhuis dient onderdeel van deze 
procedure te zijn. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin voor elke fase van 
de levenscyclus van medische hulpmiddelen 
verantwoordelijkheden met betrekking tot medische 
hulpmiddelen op eenduidige wijze zijn toebedeeld aan 
functionarissen binnen de instelling. 
 
De levenscyclus is in dit document verdeeld in een 
invoeringsfase, een gebruiksfase en een afstotingsfase. In elke 
fase zijn weer deelfasen te onderscheiden. De wijze van toezicht 
binnen de zorginstelling dient onderdeel van deze procedure te 
zijn. 

Tekstueel 

2.4 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin de 
verantwoordelijkheden en regelingen ten aanzien van 
kwaliteitsborging van medische technologie zijn ingebed in het 
veiligheidsmanagementsysteem van de instelling. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin de 
verantwoordelijkheden en regelingen ten aanzien van 
kwaliteitsborging van medische technologie zijn ingebed in het 
veiligheidsmanagementsysteem van de instelling en 
communiceert deze procedure in de zorginstelling. 

Tekstueel 

2.5 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin de 
kwaliteitsborging en risicomanagement van medische 
hulpmiddelen gedurende de gehele levenscyclus expliciet is 
belegd. 
 
Kwaliteitsborging van medische hulpmiddelen is een integraal 
onderdeel van het kwaliteitsmanagement van de instelling. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin risicomanagement 
en kwaliteitsborging van medische hulpmiddelen gedurende de 
gehele levenscyclus expliciet zijn belegd en communiceert deze 
procedure in de zorginstelling. 
 
Kwaliteitsborging van medische hulpmiddelen is een integraal 
onderdeel van het kwaliteitsmanagement van de instelling. 

Tekstueel 

2.6 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin de 
verantwoordelijkheid voor het technisch beheer van medische 
hulpmiddelen expliciet is belegd. 
 
Onder technisch beheer valt ook het vaststellen van het 
preventief onderhoudsplan voor de hulpmiddelen. Dit 
preventief onderhoudsplan is primair gebaseerd op de 
informatie van de fabrikant, maar kan mits onderbouwd en bij 
voorkeur in samenspraak met de fabrikant worden aangepast 
aan het beoogd gebruik en de omstandigheden in het 
ziekenhuis. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin de 
verantwoordelijkheid voor het technisch en functioneel beheer 
van medische hulpmiddelen expliciet is belegd en communiceert 
deze procedure in de zorginstelling. 
 
Voor de definitie van technisch en functioneel beheer, zie bijlage 
E. Technisch beheer omvat onder andere het vaststellen van het 
preventief onderhoudsplan voor de hulpmiddelen. Dit preventief 
onderhoudsplan is primair gebaseerd op de informatie van de 
fabrikant, maar kan mits onderbouwd en bij voorkeur in 
samenspraak met de fabrikant worden aangepast aan het 
beoogd gebruik en de omstandigheden in de zorginstelling. 

Tekstueel 

3.1 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin voorafgaand De zorginstelling heeft een procedure voor het aanleggen van 
een dossier voorafgaand aan de verwerving van een medisch 

Extra uitleg over product-
dossiers bij aanschaf 
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aan de implementatie van een specifieke medische 
technologie of aanschaf van een specifiek medisch 
hulpmiddel een plan wordt opgesteld. In dit plan zijn minimaal 
opgenomen: 
de noodzaak van de implementatie cq aanschaf, een risico 
analyse, de bekwaamheidseisen met bijbehorende scholing 
van de toekomstige gebruikers en technici alsmede een 
periodiek 
evaluatieplan. Hiertoe wordt voor elke aanschaf een 
aanschafdossier opgesteld en gearchiveerd. Het ziekenhuis 
dient in het aanschafdossier te onderbouwen waarom in 
voorkomend geval wordt afgeweken van het type en 
configuratie 
van de hulpmiddelen die in het ziekenhuis al aanwezig zijn. 
 
Bij het maken van de risicoanalyse voor toepassing in het 
ziekenhuis is het belangrijk om de in de handleidingen van de 
fabrikant aangegeven ‘restrisico’s’ te verwerken. Vaak zijn 
deze 
restrisico’s (ook wel genoemd ‘residual risk’) versnipperd 
weergegeven in de bijgeleverde documentatie. 

hulpmiddel of een groep medische hulpmiddelen. In dit dossier 
zijn minimaal opgenomen: de noodzaak van de verwerving, het 
programma van eisen van de zorginstelling, een risicoanalyse, 
de bekwaamheidseisen met bijbehorende scholing van de 
toekomstige gebruikers en technici alsmede een periodiek 
evaluatieplan.  
Hiertoe wordt voor de verwerving van elk nieuw type medisch 
hulpmiddel een productdossier opgesteld en gearchiveerd. De 
zorginstelling dient in het productdossier te onderbouwen 
waarom in voorkomend geval wordt afgeweken van het type en 
configuratie van de hulpmiddelen die in de zorginstelling al 
aanwezig zijn. 
 
Het opstellen van de productdossiers vindt risicogestuurd plaats 
dat wil zeggen de mate waarin het dossier wordt opgebouwd 
kan afhankelijk zijn van de geschatte risico’s tijdens het 
toekomstig gebruik. Indien wordt gekozen om tijdens de 
verwerving van een medisch hulpmiddel of een groep medische 
hulpmiddelen met een laag risico een productdossier aan te 
leggen met een afwijkende inhoud dan voorgeschreven in artikel 
3.1, wordt dit opgenomen in het register van afwijkingen zoals 
bedoeld in artikel 6.1 van het convenant.  
Bij het maken van de risicoanalyse voor toepassing in de 
zorginstelling is het belangrijk om de in de gebruiksaanwijzingen 
van de fabrikant aangegeven “restrisico’s” te verwerken. Vaak 
zijn deze restrisico’s (ook wel genoemd “residual risk”) 
versnipperd weergegeven in de bijgeleverde documentatie.  
In de risicoanalyse dient ook te worden gekeken naar de 
effecten op het zorgproces als gevolg van de toepassing van het 
medisch hulpmiddel. Een medisch hulpmiddel kan effecten 
hebben op de keten van zorgverlening.  
Een medisch hulpmiddel dat wordt verbonden aan een IT-
netwerk is kwetsbaar voor zowel gerichte als ongerichte 
aanvallen. Het aspect “cybersecurity” dient in voorkomend geval 
in de risicoanalyse te worden opgenomen.  
Voor software maken teststrategieën en testplan ook onderdeel 
uit van het productdossier.  
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Gedocumenteerd moet worden: alle relevante informatie over 
het medisch hulpmiddel, vanaf de initiële behoeftestelling tot en 
met de buitengebruikstelling in het zorgproces. 

3.2 Het ziekenhuis heeft een procedure voor investeringsbeleid 
waarin de aanschaf van medische hulpmiddelen is 
onderbouwd. Bij de implementatie van dit beleid wordt 
zekergesteld dat de 
relevante disciplines betrokken worden. 

De zorginstelling heeft een procedure voor de verwerving van 
medische hulpmiddelen. Bij de verwerving wordt zeker gesteld 
dat alle relevante disciplines betrokken worden.  
 
Onderbouwing van de verwerving kan plaatsvinden via een 
zogenaamde investeringscommissie of een 
materiaaladviescommissie. Verwerving kan ook plaatsvinden via 
afspraken in de exploitatie.  
Voor de verschillende typen van verwerving wordt verwezen 
naar bijlage E van dit convenant. 

Extra uitleg over soorten 
verwerving 

3.3 Het ziekenhuis heeft een procedure voor de vervanging van 
medische hulpmiddelen. De vervangingsplannen zijn 
gebaseerd op risicomanagement ten aanzien van de 
functionaliteit 
(technische en functionele veroudering) en instellingsbeleid. 
 
Overleg met de betreffende leverancier of fabrikant is hierbij 
aan te bevelen. 

De zorginstelling heeft een procedure voor de vervanging van 
medische hulpmiddelen. De vervangingsplannen zijn gebaseerd 
op risicomanagement ten aanzien van onder andere de 
functionaliteit (technische en functionele veroudering) en 
instellingsbeleid. 
 
Overleg met de betreffende leverancier of fabrikant is hierbij aan 
te bevelen. 

Geen wijziging 

3.4 Het ziekenhuis heeft een procedure voor aanschaf en 
bestelling van medisch hulpmiddelen. 

De zorginstelling heeft een procedure voor de bestelling van 
medisch hulpmiddelen. 

Tekstueel 

3.5 Het ziekenhuis heeft een procedure voor registratie en 
identificatie bij binnenkomst van medische hulpmiddelen, 
inclusief eventuele randapparatuur. Deze procedure is ook 
van toepassing voor leenapparatuur en zichtapparatuur. 
 
Meegeleverde randapparatuur betreft bijvoorbeeld 
programmeerapparatuur ten behoeve van het programmeren 
en uitlezen van actieve implantaten. Leenapparatuur is een 
tijdelijke oplossing voor het niet aanwezig zijn van eigen 
apparatuur. 
Deze apparatuur kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van de 
leverancier of van een ander ziekenhuis. Zichtapparatuur is 
afkomstig van een leverancier voor toetsing in de praktijk 
gedurende een beperkte periode. 

De zorginstelling heeft een procedure voor identificatie en 
registratie bij binnenkomst van medische hulpmiddelen, inclusief 
eventuele randapparatuur, in de zorginstelling. Deze procedure 
geldt voor alle medische hulpmiddelen, dus ook voor medische 
hulpmiddelen die bijvoorbeeld in bruikleen of op zicht zijn. 
 
Meegeleverde randapparatuur betreft bijvoorbeeld 
programmeerapparatuur ten behoeve van het programmeren en 
uitlezen van actieve implantaten.  
In bijlage E zijn definities opgenomen van begrippen zoals 
bruikleen en op zicht. 

Tekstueel, definities naar bijlage. 
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3.6 Het ziekenhuis heeft een procedure voor het beheer van de 
registratiegegevens van medische hulpmiddelen. 

De zorginstelling heeft een procedure voor het beheer van de 
registratiegegevens van medische hulpmiddelen. 
 
 
Onder beheer van registratiegegevens wordt hier verstaan: 
inventarisbeheer, voorraadbeheer en versiebeheer van 
software.  
Inventarisbeheer is een belangrijke voorwaarde voor het 
traceren van medische hulpmiddelen, bijvoorbeeld in het geval 
van een noodzakelijke correctieve actie. Ook in de gebruiksfase 
is aanpassing van de inventarisadministratie na modificatie of 
vervanging daarom belangrijk.  
Indien een medisch hulpmiddel in een patiënt wordt geplaatst, 
dient er om reden van de traceerbaarheid ook een registratie te 
zijn van de koppeling van het medisch hulpmiddel naar de 
betreffende patiënt. 

Extra uitleg over 
registratiegegevens en 
implantaten 

3.7 Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee voorafgaand 
aan het initiële gebruik van medische hulpmiddelen wordt 
zekergesteld dat de gebruiksaanwijzing bekend is bij de 
betrokken functionarissen en toekomstige gebruikers en 
dat deze gebruiksaanwijzing voor alle betrokkenen 
toegankelijk is.  
 
De gebruiksaanwijzing is volgens wettelijke verplichting in de 
Nederlandse taal en kan daarnaast op verzoek in een andere 
gangbare taal zijn. 

De zorginstelling heeft een procedure waarmee voorafgaand 
aan het initiële gebruik van medische hulpmiddelen wordt zeker 
gesteld dat de gebruiksaanwijzing bekend is bij de betrokken 
functionarissen en toekomstige gebruikers en dat deze 
gebruiksaanwijzing voor alle betrokkenen toegankelijk is. 
 
 
De gebruiksaanwijzing is volgens wettelijke verplichting in de 
Nederlandse taal tenzij de leverancier hiervoor vrijstelling heeft 
gekregen overeenkomstig het beleid van IGZ. Daarnaast (maar 
niet in plaats van) kan de gebruiksaanwijzing op verzoek in een 
andere gangbare taal zijn. Een intern geproduceerde 
gebruiksaanwijzing of een eventuele samenvatting van de 
gebruiksaanwijzing ten behoeve van de gebruiker dient te 
worden gevalideerd en te zijn gebaseerd op het originele 
document van de fabrikant. 

Nieuw:  validatie van 
zelfgemaakte (verkorte) 
gebruiksaanwijzingen 

3.8 Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee wordt 
zekergesteld dat een gebruiker die voor het eerst een bepaald 
medisch hulpmiddel gaat toepassen, voldoende bekwaam is 
voor het toepassen van het betreffende hulpmiddel. 

De zorginstelling heeft een procedure waarmee wordt zeker 
gesteld dat een gebruiker die voor het eerst een bepaald 
medisch hulpmiddel gaat toepassen, voldoende bekwaam is 
voor het toepassen van het betreffende hulpmiddel. 

Geen wijziging 
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3.9 Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee voorafgaand 
aan het initiële gebruik van het medische hulpmiddel wordt 
zekergesteld dat het aangeschafte medische hulpmiddel 
functioneert conform de specificaties van de leverancier 
en conform het pakket van eisen van het ziekenhuis. 

De zorginstelling heeft een procedure waarmee voorafgaand 
aan het initiële gebruik van het medische hulpmiddel wordt 
zeker gesteld dat het aangeschafte medische hulpmiddel 
functioneert conform de specificaties van de leverancier en 
conform het programma van eisen van de zorginstelling. 
 
Onderdeel van deze procedure is de technische en functionele 
vrijgave. De vrijgave dient te worden vastgelegd per medisch 
hulpmiddel of indien mogelijk per groep medische hulp-
middelen. 

Nieuw: technische en functionele 
vrijgave 

3.10 Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee voorafgaand 
aan het initiële gebruik van een medisch hulpmiddel wordt 
zekergesteld dat dit medische hulpmiddel op correcte wijze 
aansluit bij de bestaande infrastructuur.  
 
Onder infrastructuur wordt ook ICT- structuur verstaan. 
Brondocumenten zijn in dit geval onder andere: NEN 3140 
(keuring en inspectie elektrische installaties en 
arbeidsmiddelen) en IEC 60601-1 (medische elektrische 
toestellen, veiligheid, bruikbaarheid en beproeving). 

De zorginstelling heeft een procedure waarmee voorafgaand 
aan de installatie en/of het initiële gebruik van een medisch 
hulpmiddel wordt zeker gesteld dat dit medische hulpmiddel op 
correcte wijze aansluit bij de bestaande infrastructuur van 
medische hulpmiddelen en IT-netwerken en bij overige 
infrastructuur. 
 
Infrastructuur betreft alle werktuigbouwkundige, elektrische, 
bouwkundige-, informatie- en communicatievoorzieningen. 
Brondocumenten zijn in dit geval onder andere (geen limitatieve 
opsomming!):  

 NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor 
laagspanningsinstallaties,  

 NEN 3140 (keuring en inspectie elektrische installaties 
en arbeidsmiddelen),  

 IEC 60601-1 (medische elektrische toestellen, 
veiligheid, bruikbaarheid en beproeving),  

 ISO 80001-1 (Application of risk management for IT-
networks incorporating medical devices) en  

 - IEC 62304 (Medical device software - Software life-
cycle processes). 

Extra: opsomming van een 
aantal brondocumenten over 
infrastructuur 

3.11 Het ziekenhuis heeft een procedure voor proefplaatsingen. De zorginstelling heeft een procedure voor proefplaatsingen en 
zichtzendingen. 
 
Zie bijlage E voor de definitie van proefplaatsingen en 
zichtzendingen. 

Extra:ook procedure voor  
zichtzendingen 
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3.12 Het ziekenhuis heeft een procedure voor de implementatie 
van nieuwe medische technologieën. 
 
Bij de introductie van nieuwe medische hulpmiddelen of 
nieuwe technologieën is het overdrachtsmoment waarbij 
verschillende disciplines betrokken zijn, een kwetsbaar 
moment. Het is 
belangrijk dat kennis, ervaring en verwachtingen bij 
gebruikers en technisch personeel expliciet gemaakt worden. 

De zorginstelling heeft een procedure voor de implementatie van 
nieuwe medische technologieën. 
 
Bij de introductie van nieuwe medische hulpmiddelen of nieuwe 
technologieën is het overdrachtsmoment waarbij verschillende 
disciplines betrokken zijn, een kwetsbaar moment. Het is 
belangrijk dat kennis, ervaring en verwachtingen bij gebruikers 
en technisch personeel expliciet gemaakt worden en intern 
worden vastgelegd. Vereisten voor implementatie worden ook 
contractueel vastgelegd met de fabrikant of leverancier.  
Hierbij wordt ook verwezen naar de Leidraad van de Orde/ 
Federatie van Medisch Specialisten “Nieuwe Interventies in de 
Klinische Praktijk” (oktober 2014). 

Nieuw: verwijzing naar leidraad 
NIKP 

4.1 Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee wordt 
zekergesteld dat de gebruiker voorafgaand aan de inzet van 
medische hulpmiddelen toegang heeft tot informatie waaruit 
blijkt dat het betreffende object voldoet aan de 
onderhoudsstandaard. 

De zorginstelling heeft een procedure waarmee wordt zeker 
gesteld dat de gebruiker voorafgaand aan de inzet van 
medische hulpmiddelen toegang heeft tot informatie waaruit 
blijkt dat het betreffende object voldoet aan de geldende 
kwaliteitsstandaard met betrekking tot onderhoud, configuratie, 
vervaldatum, steriliteit en correcte aansluiting op de 
infrastructuur. 

Extra: informatie die gebruiker 
moet kunnen zien, wordt 
specifiek benoemd. 

4.2 Het ziekenhuis heeft een procedure voor het doeltreffend 
reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische 
hulpmiddelen, alsmede voor de opslag van deze 
hulpmiddelen. 
 
Dit is met name belangrijk voor chirurgisch instrumentarium 
maar ook voor andere medische hulpmiddelen zoals scopen. 

De zorginstelling heeft een procedure voor het reinigen, 
desinfecteren en/of steriliseren van medische hulpmiddelen in 
overeenstemming met de voor het medische hulpmiddel 
geldende specificaties. 
 
Dit is vooral belangrijk voor chirurgisch instrumentarium maar 
ook voor andere medische hulpmiddelen zoals scopen. Het 
standpunt van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) over 
hersterilisatie van medische hulpmiddelen voor eenmalig 
gebruik is dat dit over het algemeen niet is toegestaan. 
Uitzonderingen hierop zijn alleen toegestaan als de fabrikant 
van het hulpmiddel aangeeft dat hersterilisatie en hergebruik 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. De fabrikant moet on-
derbouwd aangeven welke procedures voor hersterilisatie 
moeten worden gevolgd, voordat het medisch hulpmiddel kan 
worden hergebruikt. In het geval dat een instelling een medisch 
hulpmiddel wil hersteriliseren voor hergebruik, moeten zij de 

Extra: toelichting op 
hersterilisatie van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik. 
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procedures hiervoor bij de fabrikant opvragen. De fabrikant moet 
instemmen met de hersterilisatie en het hergebruik van het 
medisch hulpmiddel. Instellingen die medische hulpmiddelen 
(laten) hersteriliseren en hergebruiken moeten kunnen aantonen 
dat de medische hulpmiddelen aan de essentiële eisen, 
waaronder het bovenstaande, voldoen. En dat de kwaliteit van 
de hulpmiddelen, inclusief de steriliteit, gegarandeerd is. De 
eisen voor bedrijven die voor derden medische hulpmiddelen 
hersteriliseren voor hergebruik staan genoemd in artikel 10 
Besluit voor medische hulpmiddelen (artikel 12 richtlijn 93/42 
EEG).  
Bron: website IGZ. De tekst op de website van de IGZ is aan 
veranderingen onderhevig en prevaleert te allen tijden boven het 
voorgaande. 

4.3 Het ziekenhuis heeft een procedure voor aanschaf en opslag 
van “disposable” (steriele) medische hulpmiddelen. 

De zorginstelling heeft een procedure voor de opslag van 
medische hulpmiddelen. 

Procedure voor opslag breder 
dan disposables 

4.4 Het ziekenhuis heeft een procedure voor het gebruik van 
leenapparatuur. Dit is inclusief eventuele meegeleverde 
randapparatuur. 
 
Referentie voor chirurgisch instrumentarium: “Professionele 
standaard voor het in bruikleen of huur nemen cq geven van 
chirurgisch instrumentarium, versie 4, november 2010”. 
Opgesteld door onder andere de VDSMH. Leenapparatuur is 
een tijdelijke oplossing voor het niet aanwezig zijn van eigen 
apparatuur. Deze apparatuur kan bijvoorbeeld afkomstig zijn 
van de leverancier of van een ander ziekenhuis. 

De zorginstelling heeft een procedure voor bruikleen van 
medische hulpmiddelen. Dit is inclusief eventuele meegeleverde 
randapparatuur.  
 
Referentie voor chirurgisch instrumentarium: “Professionele 
standaard voor het in bruikleen  
of huur nemen c.q. geven van chirurgisch instrumentarium, 
versie 4, november 2010”. Opgesteld door onder andere de 
VDSMH. Voor de definitie van bruikleen, zie bijlage E. 

Tekstueel, definities naar bijlage 

4.5 Het ziekenhuis heeft een procedure voor het gebruik van 
zichtapparatuur. Dit is inclusief eventuele meegeleverde 
randapparatuur. 
 
Zichtapparatuur is afkomstig van een leverancier voor toetsing 
in de praktijk gedurende een beperkte periode. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin beschreven is hoe 
om te gaan met medische hulpmiddelen binnen klinische 
studies.  
 
Voor de definitie van klinische studie, zie  
bijlage E. 

Nieuw artikel over hulpmiddelen 
binnen klinische studies.   
 
Artikel over zichtapparatuur is 
samengevoegd met 3.11 

4.6 Het ziekenhuis heeft een procedure voor gevaarmeldingen 
en incidenten bij de toepassing van medische hulpmiddelen. 
 

De zorginstelling heeft een procedure voor gevaarmeldingen en 
incidenten bij de toepassing van medische hulpmiddelen. 
 

Extra: in procedure voor 
gevaarmeldingen en incidenten 
moet ook terugkoppeling naar 
gebruiker geborgd zijn. 
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Deze procedure omvat niet alleen het protocol om onveilige 
situaties te verhelpen en in de toekomst te voorkomen maar 
ook de registratie van incidenten. Deze informatie is 
noodzakelijk 
voor toetsing en eventueel bijstelling van vervangingsplannen, 
onderhoudsplannen of gebruiksinstructies. Onderdeel van 
deze procedure is ook periodieke rapportage aan het 
management en 
aan de gebruikende eenheden. 

Deze procedure omvat niet alleen het protocol om onveilige 
situaties te verhelpen en in de toekomst te voorkomen maar ook 
de registratie van incidenten. Deze informatie is noodzakelijk 
voor toetsing en eventueel bijstelling van vervangingsplannen, 
onderhoudsplannen of gebruiksinstructies. In deze procedure is 
de terugkoppeling naar de gebruiker geborgd.  
Onderdeel van deze procedure is ook periodieke rapportage aan 
het management en aan de gebruikende eenheden. 

4.7 Het ziekenhuis heeft een procedure die leidt tot registratie van 
bevoegdheid en bekwaamheid van gebruikers om met de 
toegepaste hulpmiddelen zelfstandig handelingen te 
verrichten. Uit deze registratie blijkt ook wanneer herscholing 
noodzakelijk is om de bevoegdheid en bekwaamheid op het 
vereiste niveau te houden. 

De zorginstelling heeft een procedure die leidt tot aantoonbare 
bevoegdheid en bekwaamheid van gebruikers om met het 
medisch hulpmiddel handelingen te verrichten. Hieruit blijkt ook 
wanneer deze bevoegdheid vervalt en wanneer bijscholing 
noodzakelijk is. 

tekstueel 

4.8 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin in geval van een 
geconstateerde afwijking van het medisch hulpmiddel een 
risico afweging wordt gemaakt of bij doorgebruiken van dit 
hulpmiddel 
patiënten aan onverantwoorde risico’s worden blootgesteld. 
 
Een geconstateerde afwijking zou kunnen zijn een 
beschadiging aan de buitenkant van het hulpmiddel. Een 
dergelijk hulpmiddel mag niet meer worden toegepast, omdat 
de invloed op het correct functioneren van het hulpmiddel niet 
duidelijk is. Afhankelijk van de urgentie van de inzet van het 
hulpmiddel op dat moment in de patiëntenzorg zal de 
gebruiker op basis van 
zijn kennis en ervaring een afweging maken om het 
hulpmiddel toch in te zetten dan wel advies in te roepen van 
een ter zake deskundige. De gebruiker blijft hierbij 
eindverantwoordelijk. 
Indien is besloten het hulpmiddel op basis van genoemde 
afweging wel in te zetten, dient dit zo snel mogelijk daarna te 
worden vervangen door een inzetbaar hulpmiddel. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin ingeval van een 
geconstateerde afwijking van het medisch hulpmiddel een 
risicoafweging wordt gemaakt of bij doorgebruiken (“concessie”) 
van dit hulpmiddel patiënten aan onverantwoorde risico’s 
worden blootgesteld. Er wordt per concessie geregistreerd wat 
de reden is, hoe lang deze duurt en door wie deze is verleend. 
 
Dit wordt in de praktijk ook wel concessiebeleid genoemd. Een 
geconstateerde afwijking zou kunnen zijn een beschadiging aan 
de buitenkant van het hulpmiddel. Een dergelijk hulpmiddel mag 
niet meer worden toegepast omdat de invloed op het correct 
functioneren van het hulpmiddel niet duidelijk is. Afhankelijk van 
de urgentie van de inzet van het hulpmiddel op dat moment in 
de patiëntenzorg zal de gebruiker op basis van zijn kennis en 
ervaring een afweging maken om het hulpmiddel toch in te 
zetten dan wel advies in te roepen van een ter zake deskundige. 
De gebruiker blijft hierbij eindverantwoordelijk. Indien is besloten 
het hulpmiddel op basis van genoemde afweging wel in te 
zetten, dient dit zo snel mogelijk daarna te worden vervangen 
door een inzetbaar hulpmiddel. 

Concessiebeleid verder 
beschreven: registratie van 
reden, verlener en duur. 

4.9 Het ziekenhuis heeft een procedure die voorziet in passende 
maatregelen als wordt ontdekt dat een medische hulpmiddel 

De zorginstelling heeft een procedure die voorziet in passende 
maatregelen als wordt ontdekt dat een medische hulpmiddel is 

Geen wijziging 
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is ingezet in de patiëntenzorg met een tot dat moment 
onontdekt 
defect. 
 
Defect dient te worden gelezen als ’abnormale situatie’ en 
gaat dus verder dan mankement in strikt technische zin. Ook 
een verlopen onderhoudsdatum is een defect. 

ingezet in de patiëntenzorg met een tot dat moment onontdekt 
defect. 
 
Defect dient te worden gelezen als “abnormale situatie” en gaat 
dus verder dan mankement in strikt technische zin. Ook een 
verlopen onderhoudsdatum is een defect. 

4.10 Het ziekenhuis heeft een procedure die leidt tot registratie van 
bevoegdheid en bekwaamheid van de interne technici om 
zelfstandig technische werkzaamheden aan medische 
hulpmiddelen te verrichten. Uit deze registratie blijkt ook 
wanneer herscholing noodzakelijk is om de bevoegdheid en 
bekwaamheid op het vereiste niveau te houden. 

De zorginstelling heeft een procedure die leidt tot aantoonbare 
bevoegdheid en bekwaamheid van de interne technici om 
zelfstandig onderhoud en modificaties aan medische 
hulpmiddelen te verrichten. Hieruit blijkt ook wanneer bijscholing 
noodzakelijk is om de bevoegdheid en bekwaamheid op het 
vereiste niveau te houden. 

Registratie van bevoegdheid en 
bekwaamheid vervangen door 
aantoonbare bevoegdheid. 
Modificaties toegevoegd. 

4.11 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin de bevoegdheid 
en bekwaamheid van externe technici om zelfstandig 
technische werkzaamheden te verrichten wordt zekergesteld 
voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze externe 
technici dienen aantoonbaar bevoegd te zijn op niveau van 
technicus en niet alleen op niveau van de firma. 
 
Het is aan te bevelen om het aspect van bevoegdheid en 
bekwaamheid van externe technici op te nemen in de  
inkoopvoorwaarden van het ziekenhuis. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin de bevoegdheid en 
bekwaamheid van externe technici worden zeker gesteld bij het 
verrichten van onderhoud en modificaties aan medische 
hulpmiddelen voordat deze werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Deze externe technici dienen aantoonbaar bevoegd te zijn op 
niveau van de technicus en niet alleen op niveau van de firma. 
 
Het is aan te bevelen om de aspecten bevoegdheid en 
bekwaamheid van externe technici, het gebruik van onderdelen 
alsmede de eis dat het hulpmiddel binnen de reikwijdte van de 
CE-markering blijft ongeacht reparatie of onderhoud op te 
nemen in de inkoopvoorwaarden van de zorginstelling. 
Bovenstaande eisen zijn ook van toepassing op overig 
ondersteunend personeel van een firma, bijvoorbeeld tijdens 
een interventie. Contracten van uitbesteed werk en leveranciers 
worden periodiek geëvalueerd ten aanzien van de kwalitatieve 
uitvoering van de werkzaamheden (contract- en 
leveranciersmanagement). Indien contracten uitsluitend 
gebaseerd zijn op output (zoals bij IT-systemen en/of 
gebouwgebonden systemen: uptime of beschikbaarheid) dan is 
het aan de zorginstelling om zeker te stellen dat het aspect van 
bevoegdheid en bekwaamheid van extern personeel aan de 
orde komt tijdens de evaluaties van het contract. 

Extra toelichting over evaluatie 
van contracten en 
bevoegd/bekwaam van externe 
technici 
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4.12 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin bij de externe 
verwerving van opleidingen ten behoeve van de 
bekwaamheden van gebruikers en technisch personeel met 
betrekking tot medische hulpmiddelen wordt zekergesteld dat 
die opleiding aan de eisen van het ziekenhuis voldoet. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin wordt toegezien op 
de naleving van de kwaliteits-eisen van opleidingen ten behoeve 
van gebruikers en technisch personeel met betrekking tot 
medische hulpmiddelen. 

Tekstueel 

4.13 Het ziekenhuis heeft een procedure voor het plannen en 
uitvoeren van preventief onderhoud, zowel uitgevoerd door 
interne als door externe technici. 

De zorginstelling heeft een procedure voor het plannen en 
uitvoeren van preventief onderhoud, zowel uitgevoerd door 
interne als door externe technici. De procedure stelt ook het 
gebruik van onderdelen zeker. 
 
Bij het gebruik van onderdelen gaat het om de toepassing van 
originele onderdelen, onderdelen die door de fabrikant daaraan 
zijn gelijk gesteld of onderdelen waarvan door middel van een 
risico analyse is komen vast te staan dat ze de veiligheid en 
performance van het medisch hulpmiddel niet nadelig 
beïnvloeden. Bij uitbesteed onderhoud wordt het gebruik van 
onderdelen contractueel vastgelegd. 

Nieuw: eisen aan onderdelen die 
gebruikt worden 

4.14 Het ziekenhuis heeft een procedure voor het plannen en 
uitvoeren van validaties, uitgevoerd door interne of door 
externe technici. 
 
Bij een validatie wordt geëvalueerd of aan de gestelde eisen 
wordt voldaan. 

De zorginstelling heeft een procedure voor het plannen en 
uitvoeren van kwaliteitsmetingen en validaties (bijvoorbeeld 
productvalidaties en procesvalidaties). 
 
Bij een kwaliteitsmeting en validatie wordt geëvalueerd of aan 
de gestelde eisen wordt voldaan. 

tekstueel 

4.15 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin bevoegde 
functionarissen zijn aangewezen die op basis van urgentie 
extensie op een afgesproken onderhoudsinterval van een 
medisch hulpmiddel mogen verlenen. Er wordt per extensie 
geregistreerd wat de reden van de extensie is en door 
wie deze is verleend. 
 
Als het afgesproken onderhoudsinterval voor preventief 
onderhoud van een hulpmiddel is overschreden, mag dit 
hulpmiddel niet meer worden toegepast. Indien er dringende 
redenen zijn om dit hulpmiddel toch in te zetten, kan voor een 
bepaalde gebruikstijd extensie worden verleend. Deze 
periode dient zo kort mogelijk te zijn, het hulpmiddel dient zo 
spoedig mogelijk het afgesproken onderhoud te ondergaan. 

De zorginstelling heeft een procedure voor het verlenen van 
extensie door een ter zake deskundige functionaris voor het 
gebruik van een medisch hulpmiddel na de vervaldatum. Er 
wordt per extensie geregistreerd wat de reden van de extensie 
is, hoe lang deze duurt en door wie deze is verleend. 
 
Voor de definitie van extensie, ze bijlage E.  
Voorbeelden van niet voldoen aan de geldende 
kwaliteitsstandaard zijn: verstreken onderhoudstermijn voor 
apparatuur, verlopen expiratiedatum voor steriele hulpmiddelen, 
verouderde versie bij software. Daarbij moet in het oog 
gehouden worden dat geen extensie gegeven kan worden voor 
gebruik in de patiëntenzorg indien het medisch hulpmiddel niet 

Nadere toelichting over extensie. 
Vastleggen hoe lang extensie 
duurt,  onderbouwing met een 
risicoanalyse, extensie bij 
uitbesteed onderhoud. 
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Het verlenen van extensie is immers een keuze tussen twee 
kwaden: geen extensie verlenen betekent dat het hulpmiddel 
niet beschikbaar 
is voor de patiëntenzorg, wel extensie verlenen betekent dat 
een patiënt wel wordt geholpen, maar mogelijk wordt 
blootgesteld aan een hoger risico. Het verlenen van extensie 
mag daarom 
geen routine zijn; het is een noodmaatregel die in 
voorkomend geval de continuïteit in de patiëntenzorg 
zekerstelt. 

meer binnen de CE-gemarkeerde veiligheid en performance 
functioneert.  
Extensie kan uitsluitend verleend worden voor een bepaalde, 
beperkte tijd. De extensie moet altijd onderbouwd zijn met een 
risicoanalyse; een en ander dient gedocumenteerd te worden. 
Ook in het geval van uitbesteed onderhoud is de beslissing om 
extensie te verlenen een beslissing van de zorginstelling. 

4.16 Het ziekenhuis heeft een procedure waarin de 
onderhoudstatus van de medische hulpmiddelen periodiek 
aan het management en aan de gebruikende eenheden wordt 
gerapporteerd. 

De zorginstelling heeft een procedure waarin relevante beheer- 
en onderhoudsdata van medische hulpmiddelen periodiek aan 
het management en aan de gebruikende eenheden worden 
gerapporteerd. 
 
Voorbeelden van relevante beheer- en onderhoudsdata zijn: de 
onderhoudsstatus van de medische hulpmiddelen met een 
periodiek onderhoudscyclus, de voorraadstatus van medische 
hulpmiddelen met een expiratiedatum en/ of relevante 
indicatoren van IT-systemen zoals resterende levensduur van 
IT-systemen en resterende opslagcapaciteit. 

Toelichting op periodieke 
rapportage van beheer- en 
onderhoudsdata, naast 
medische apparatuur ook 
voorraadstatus en indicatoren 
van IT-systemen. 

4.17 Het ziekenhuis heeft een procedure om de doeltreffendheid 
van het gekozen preventief onderhoudsplan per type medisch 
hulpmiddel of per groep hulpmiddelen te evalueren en indien 
nodig bij te stellen. 

De zorginstelling heeft een procedure om de doeltreffendheid 
van het gekozen preventief onderhoudsplan, kwaliteitsmeting of 
validatie per type medische hulpmiddel of per groep hulp-
middelen te evalueren en indien nodig bij te stellen. 

tekstueel 

4.18 Het ziekenhuis heeft een procedure voor het uitvoeren van 
correctief onderhoud aan medische hulpmiddelen, dat wil  
zeggen het verhelpen van de storing en voor de vrijgave na 
het verhelpen van een storing. 

De zorginstelling heeft een procedure voor het uitvoeren van 
correctief onderhoud aan medische hulpmiddelen, dat wil 
zeggen het verhelpen van de storing en voor de vrijgave na het 
verhelpen van een storing. De procedure stelt ook het gebruik 
van onderdelen zeker. 
 
Bij het gebruik van onderdelen gaat het om de toepassing van 
originele onderdelen, onderdelen door die door de fabrikant 
daaraan zijn gelijk gesteld of onderdelen waarvan door middel 
van en risico analyse is komen vast te staan dat ze de veiligheid 
en performance van het medisch hulpmiddel niet nadelig 

Extra: eisen aan gebruik van 
originele onderdelen  
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beïnvloeden. Bij uitbesteed onderhoud wordt het gebruik van 
onderdelen contractueel vastgelegd. 

4.19 Het ziekenhuis heeft een procedure voor het bewaren van 
historische onderhouds- en storingsgegevens. 
 
Historische data zijn noodzakelijk voor het evalueren van het 
onderhoudsplan en indien gewenst, het onderbouwen van 
aanpassingen van het onderhoudsplan. Onderhoudsdata 
kunnen verloren gaan bij de overgang naar een ander 
informatiesysteem. 

De zorginstelling heeft een procedure voor het bewaren van 
historische onderhouds- en storingsgegevens. 
 
Historische data zijn noodzakelijk voor het evalueren van het 
onderhoudsplan en indien gewenst, het onderbouwen van 
aanpassingen van het onderhoudsplan. Onderhoudsdata 
kunnen verloren gaan bij de overgang naar een ander 
informatiesysteem. 

Geen wijziging 

4.20 Het ziekenhuis heeft een procedure om de historie van 
storingen van de betreffende medische hulpmiddelen te 
analyseren en te evalueren ten behoeve van noodzakelijke 
aanpassingen van de 
hulpmiddelen of voor verbetering van onderhouds- en 
reparatieprocedures. 

De zorginstelling heeft een procedure om de historie van 
storingen van de betreffende medische hulpmiddelen te 
analyseren en te evalueren ten behoeve van noodzakelijke 
aanpassingen van de hulpmiddelen of voor verbetering van 
onderhouds- en reparatieprocedures. 

Geen wijziging 

4.21 Het ziekenhuis heeft een procedure voor de ontvangst en 
afhandeling van spoedeisende meldingen over de 
betrouwbaarheid van de medische hulpmiddelen, zoals 
‘recalls’ of ’safety notifications’. 
 
Een recall is een melding over een mogelijk defect aan een 
medisch hulpmiddel. Een recall kan verschillende titels 
hebben zoals een alert notice of safety notification. Een recall 
kan  afkomstig zijn van een leverancier maar ook van een 
beroepsvereniging of vanuit het ziekenhuis zelf. Indien een 
recall van toepassing is op een in het ziekenhuis aanwezig 
hulpmiddel kan deze recall leiden tot inspectie of zelfs 
terugtrekking van het 
hulpmiddel. 

De zorginstelling heeft een procedure voor de ontvangst en 
afhandeling van spoedeisende meldingen over de 
betrouwbaarheid van de medische hulpmiddelen, zoals “recalls”, 
“field safety corrective actions” of “field safety notifications”. 
 
Een “recall” is een melding over een mogelijk defect of 
onbedoelde afwijking aan een medisch hulpmiddel. Een recall 
kan verschillende titels hebben zoals een “field safety corrective 
action”, “alert notice” of “field safety notification”. Een recall is 
afkomstig van een leverancier. Indien een recall van toepassing 
is op een in de zorginstelling aanwezig medisch hulpmiddel, 
behoort deze te leiden tot passende maatregelen.  
Daarnaast kunnen meldingen over mogelijke defecten of 
onbedoelde afwijkingen worden gedaan door gebruikers van 
een medisch hulpmiddel binnen de eigen of een andere 
zorginstelling of door een beroepsvereniging. Deze leiden tot 
dezelfde procedure in de zorginstelling. 

Extra toelichting op afhandelen 
van recalls 

5.1 Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee medische 
hulpmiddelen na afkeur fysiek van de werkplek worden 
afgevoerd. 
 

De zorginstelling heeft een procedure waarmee medische 
hulpmiddelen na afkeur fysiek van de werkplek in de 
patiëntenzorg wordt afgevoerd. Medische hulpmiddelen worden 

Toegevoegd: na afkeur duidelijk 
markeren als niet meer geschikt 
voor klinisch gebruik. 
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Bij de afvoer van medische hulpmiddelen wordt gehandeld 
volgens geldende milieuregelgeving en is het ook belangrijk 
dat eventuele patiënteninformatie uit de systemen wordt 
verwijderd (ref. NEN 7510). 

na afkeur duidelijk gemarkeerd als niet meer geschikt voor 
klinisch gebruik. 
 
Bij de afvoer van medische hulpmiddelen wordt gehandeld 
volgens geldende milieuregelgeving en wordt eventuele 
patiëntinformatie uit de betrokken medische hulpmiddelen 
verwijderd (ref. NEN7510 Medische informatica – 
Informatiebeveiliging in de zorg). 

5.2 Indien een afgekeurd hulpmiddel op de werkplek nodig wordt 
geacht voor andere redenen dan patiëntenzorg, bijvoorbeeld 
voor onderwijsdoeleinden en om die reden fysiek niet wordt 
afgevoerd, wordt de beperking in functionaliteit voor de 
gebruiker op het object duidelijk aangegeven. 

Indien een buiten bedrijf gesteld medisch hulpmiddel op de 
werkplek nodig wordt geacht voor andere redenen dan 
patiëntenzorg, bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden en om die 
reden niet  
wordt afgevoerd, wordt de beperking in functionaliteit voor de 
gebruiker op het object duidelijk aangegeven, alsmede dat het 
medisch hulpmiddel niet geschikt is voor klinisch gebruik. 

Extra: markering ‘niet geschikt 
voor klinisch gebruik’ 

5.3 Het ziekenhuis heeft een procedure waarmee de 
inventarisadministratie wordt aangepast als geregistreerde 
hulpmiddelen worden afgevoerd. 

De zorginstelling heeft een procedure waarmee de 
inventarisadministratie wordt aangepast als geregistreerde 
hulpmiddelen worden afgevoerd. 

Geen wijziging 

6.1 Indien er aanleiding bestaat om af te wijken van een 
genoemde procedure, kan de Raad van Bestuur gemotiveerd 
besluiten om een afwijkende procedure te hanteren. Afwijken 
van een genoemde procedure is pas mogelijk nadat de Raad 
van Bestuur zich hierover heeft laten adviseren door een ter 
zake kundige functionaris van het ziekenhuis. Er wordt een 
registratie 
bijgehouden van de opgetreden afwijkingen en de motivatie 
hiervoor. 
 
Ter zake deskundige functionarissen kunnen staf- of 
lijnfunctionarissen van het ziekenhuis zijn, afhankelijk van het 
onderwerp. Dit is ter beoordeling van de Raad van Bestuur. 

Indien er aanleiding bestaat om af te wijken van een genoemde 
procedure, kan de raad van bestuur gemotiveerd besluiten om 
een afwijkende procedure te hanteren. Afwijken van een 
genoemde procedure is pas mogelijk nadat de raad van bestuur 
zich hierover heeft laten adviseren door een ter zake kundige 
functionaris van de zorginstelling. Er wordt een registratie 
bijgehouden van de opgetreden afwijkingen en de motivatie 
hiervoor. 
 
Ter zake deskundige functionarissen kunnen staf- of 
lijnfunctionarissen van de zorginstelling zijn, afhankelijk van het 
onderwerp. Dit is ter beoordeling van de raad van bestuur. 

Geen wijziging 

7.1 Het ziekenhuis draagt zorg voor de borging van de in dit 
convenant benoemde aspecten in de eigen bedrijfsvoering. 

De zorginstelling draagt zorg voor de borging van de in dit 
convenant benoemde aspecten in de eigen bedrijfsvoering. 

Geen wijziging 

7.2 De branche organisaties NVZ, NFU en RN dragen zorg voor 
de borging van de in dit convenant benoemde aspecten in de 
eigen 
beleidsvoering. 

De brancheorganisaties NVZ, NFU, RN en ZKN dragen zorg 
voor de borging van de in dit convenant benoemde aspecten in 
de eigen beleidsvoering. 

tekstueel 
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  Bijlage E: begrippenlijst en figuur met overzicht medische 
hulpmiddelen 

Bijlage is nieuw, definieert een 
aantal begrippen uit het 
Convenant. 

 


