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Rapport in het kort 

Aanschaf en introductie van medische technologie in het ziekenhuis 

 

De uitvoering van grote investeringsprojecten voor de aanschaf van medische 

apparatuur zoals scanners, chirurgische robots, infuuspompen en 

patiëntenmonitors, kan verbeterd worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM 

in achttien ziekenhuizen naar de gevolgde procedures bij de aankoop van de 

genoemde medische apparaten. Er is vooral meer regie nodig om alle stappen 

uit de aanschafprocedure uit te voeren, zodat deze medische technologie op 

verantwoorde wijze wordt aangeschaft en in gebruik wordt genomen. Zeker 

naarmate het inkoopproject vordert, worden procedurele stappen overgeslagen 

of minder nauwgezet genomen. Er wordt wel altijd een programma van eisen 

opgesteld.  

 

Aandachtspunten  

Uit het onderzoek blijkt dat in minder dan de helft van de onderzochte 

ziekenhuizen een risicoanalyse is uitgevoerd als onderdeel van de 

aanschafprocedure. Ziekenhuizen die de risico’s wel hebben afgewogen, hebben 

deze analyse niet altijd benut om het programma van eisen op te stellen, voor 

de training van de medewerkers en voor het beheer van de apparaten. Een 

risicoanalyse levert inzicht in de mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het 

gebruik van een bepaalde technologie. Daarnaast geeft het inzicht in 

maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico’s te beperken.  

 

Verder moet beter worden benoemd wie verantwoordelijk is voor de zogeheten 

vrijgave voor gebruik. Dit houdt in dat op locatie wordt getest of het apparaat 

goed functioneert en gebruikers de benodigde instructies krijgen. Behalve een 

basistraining over het gebruik van de medische technologie, moet er meer 

aandacht zijn om de benodigde kennis en vaardigheden in stand te houden. 

Verder moeten medewerkers ook tijdens een proefplaatsing voldoende getraind 

zijn. Ten slotte moet het aanschafproject duidelijker worden afgerond. Zo wordt 

er vaak geen eindrapportage over het project gemaakt. 

 

Trefwoorden: 

medische technologie, aanschaf, verantwoord gebruik, risicoanalyse  



RIVM Rapport 360122001 

Pagina 4 van 60 

Abstract  

Purchase and introduction of medical technology in hospitals 

 

Large investment projects for the purchase of medical technology such as 

scanners, surgical robots, infusion pumps and patient monitors, can be 

improved. This is the finding of the RIVM evaluation of the purchase procedure 

for the above-mentioned medical technology in eighteen hospitals. More 

direction is needed to perform the necessary steps in the procedure, to ensure 

that a well considered purchase is made and that the medical technology is 

properly implemented. It was found that as the project progresses, procedural 

steps are omitted or taken less meticulously. A positive finding was that in all 

cases a list of criteria was drawn up. 

 

Focus points 

The study shows that less than half of the hospitals performed a risk analysis as 

part of the purchase procedure. Where a risk analysis was performed, it was not 

always used for the preparation of the list of criteria, the training of employees 

and the management of the equipment. A risk analysis identifies the potential 

risks that are associated with the use of the particular technology and the 

measures that can be taken to reduce these risks.  

 

The assignment of responsibility for the so-called ‘release for use’ should be 

improved. Release for use means that the performance of the device is 

evaluated at its location and that the users are properly trained. In addition to 

the initial training in the use of medical technology, attention should be paid to 

the maintenance of people’s knowledge and skills. Furthermore, employees 

should also be sufficiently trained during a trial period. 

Finally, the purchase project should have a clear endpoint. In many cases, the 

project was not finalised with a concluding report. 

 

Keywords: 

medical technology, purchase, responsible use, risk analysis 
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Samenvatting 

In haar rapport ‘Staat van de Gezondheidszorg 2008’ heeft de IGZ gesteld dat 

de raad van bestuur van een ziekenhuis meer regie moet nemen bij de aanschaf 

en introductie van nieuwe technologie. Aansluitend zijn er vanuit het zorgveld 

zelf diverse richtsnoeren en praktijkgidsen opgesteld om hier inhoudelijk nadere 

invulling aan te geven. De Inspectie wil nu inzicht verkrijgen in hoeverre de 

aanbevelingen inmiddels in de praktijk gestalte hebben gekregen en heeft het 

RIVM verzocht hier onderzoek naar te doen. 

 

Dit onderzoek laat zien dat de aanschaf van kapitaalintensieve medische 

technologie zoals beeldvormende en bestralingsapparatuur, chirurgische robots, 

infuuspompen en patiëntenmonitors, ten dele gebeurt volgens de lijnen van 

verantwoord gebruik. De volgende punten verdienen nadere aandacht: 

 Het moet duidelijker worden dat voor de aanschaf een risicoanalyse is 

uitgevoerd en dat de resultaten hiervan worden geïmplementeerd in het 

programma van eisen, de training van de medewerkers en het beheersplan. 

 De verantwoordelijkheden voor de vrijgave voor gebruik, het afronden van 

het aanschafproject en het beheer van de medische technologie moeten 

beter vastgelegd worden.  

 De medewerkers moeten ook in een periode van een proefplaatsing afdoende 

getraind zijn. Naast een initiële training bij de introductie van de medische 

technologie moet er aandacht zijn voor het in stand houden van de kennis en 

vaardigheden. 

 

De aanleiding tot de aanschaf van het type medische technologie kwam meestal 

niet voort uit de gewenste klinische functionaliteit. Veelal werd de aanschaf 

gedaan ter vervanging of uitbreiding van bestaande apparatuur en stond het 

type medische technologie dat men wilde aanschaffen daarmee al bij voorbaat 

vast.  

Uit het onderzoek blijkt dat in minder dan de helft van de onderzochte 

ziekenhuizen een risicoanalyse is uitgevoerd als onderdeel van de 

aanschafprocedure. Waar wel een risicoanalyse is uitgevoerd, is zij niet altijd 

benut voor het opstellen van het programma van eisen, de training van de 

medewerkers en bij het beheer van de technologie. Ook al wordt de medische 

technologie aangeschaft ter vervanging van de ‘oude vertrouwde’ technologie, 

dan nog is het raadzaam om in kaart te brengen welke nieuwe risico’s het 

nieuwe apparaat met zich meebrengt en of de voorwaarden voor veilige 

toepassing in de loop van de tijd zijn aangescherpt.  

 

De aanschaf van kapitaal intensieve medische technologie is zeker geen 

eenmansactie. De aanschaf wordt in opdracht van het lijnmanagement 

voorbereid en begeleid door een multidisciplinair projectteam. Gebruikelijk wordt 

een programma van eisen opgesteld en de uiteindelijke keuze wordt gemaakt na 

een proefplaatsing of men legt ‘site visits’ af, waarbij de keuze met scorelijsten 

geobjectiveerd wordt. De proefplaatsing wordt goed georganiseerd, maar de 

training van de gebruiker blijft onderbelicht. Na de aanschaf wordt de training 

van het personeel georganiseerd, de instandhouding van de kennis op langere 

termijn krijgt echter minder aandacht en ook nieuwe medewerkers worden niet 

altijd getraind.  

De formele afronding en afsluiting van het project verdient meer aandacht en dit 

moet ook tot uiting komen in de afronding van de acceptatie- en 

vrijgaveprocedures. De deelnemende ziekenhuizen beschreven technische en 

functionele vrijgave, maar hiervoor lijkt geen eindverantwoordelijke aangewezen 
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te zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat het proces van de vrijgave voor gebruik 

niet geborgd is en de medische technologie gebruikt gaat worden voordat aan 

alle randvoorwaarden is voldaan.  
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1 Introductie 

1.1 Inleiding 

De afgelopen jaren heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) vastgesteld 

dat de kwaliteitsketen rondom de aanschaf, de introductie en het gebruik van 

medische technologie in de ziekenhuizen niet altijd afdoende geborgd is; onder 

meer via ‘Staat van de Gezondheidszorg 2008 ‒ Risico’s van medische 

technologie onderschat’ [1]. 

Aansluitend zijn er vanuit het zorgveld zelf diverse richtsnoeren en 

praktijkgidsen opgesteld om hier inhoudelijk nadere invulling aan te geven, 

waarvan het ‘Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het 

ziekenhuis’ [2] het meest recent is. De Inspectie wil inzicht verkrijgen in 

hoeverre de aanbevelingen inmiddels in de praktijk gestalte hebben gekregen. 

Hiertoe heeft IGZ in het kader van haar toezichtstaak het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht gegeven een inventariserend 

onderzoek uit te voeren, waarbij het accent ligt op de aanschaf en de 

ingebruikname van kapitaalintensieve medische technologie. 

 
1.2 Doel 

Door de ziekenhuizen wordt jaarlijks kapitaalintensieve medische apparatuur 

aangeschaft. Dit kan gaan om kleine aantallen (bijvoorbeeld beeldvormende 

apparatuur, bestralingsapparatuur, chirurgische robots en reinigingsmachines 

voor instrumenten) of om grote aantallen die ziekenhuisbreed worden ingezet 

(bijvoorbeeld infuuspompen en patiëntenmonitors).  

IGZ wil weten of de aanschaf en ingebruikname volgens de lijnen van 

verantwoord gebruik plaatsvindt. 

 
1.3 Deelvragen 

Om vast te stellen dat de aanschaf en ingebruikname van kapitaalintensieve 

medische technologie volgens de lijnen van verantwoord gebruik plaatsvindt, is 

in overleg met IGZ bepaald dat hiervoor de volgende deelvragen beantwoord 

moeten worden: 

 Is de technologie gekozen ter invulling van een duidelijke zorgvraag, waarbij 

alternatieve technologieën zijn meegewogen en is op basis van 

functionaliteitseisen en risicoanalyse tot de keuze gekomen? 

 Is er bij aanschaf gebruikgemaakt van een programma van eisen1 (PVE) dat 

door een multidisciplinaire groep (inclusief gebruikers, technici, klinisch 

fysicus, ICT, management) is opgesteld? 

 Is voor de aanschaf inzichtelijk gemaakt welke voorwaarden gecreëerd 

moesten worden ten aanzien van de infrastructuur (bouwkundig; past het 

apparaat door de deur, installatietechnisch; is de stroomvoorziening 

afdoende, ICT; sluiten de dataprotocollen aan bij de bestaande databanken), 

de opleiding van medewerkers (gebruikers, technici, ICT) en het periodieke 

onderhoud (begroting en planning)? 

 Is er een procedure vastgelegd voor de acceptatie en vrijgave voor gebruik 

van de technologie, waarmee wordt geëvalueerd of aan genoemde punten is 

 
1
 Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen van de opdrachtgever, de 

gebruiker en andere belanghebbenden ten aanzien van een mogelijk te leveren product waar het programma 

een zo duidelijk mogelijk kader voor geeft. 
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voldaan en waarin tevens de rolverdeling van leverancier en ziekenhuis 

duidelijk is beschreven?  

 Is vastgelegd dat de apparatuur door het ziekenhuis wordt vrijgegeven?  

 Is er een verdeling gemaakt tussen de technische en functionele 

acceptatie/vrijgave? 

 Zijn er criteria opgesteld waarmee wordt besloten wanneer de apparatuur 

buiten gebruik wordt gesteld of wordt vervangen/geüpgraded? 
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2 Methode 

2.1 Vooronderzoek 

Er is een brief opgesteld met het verzoek om een overzicht van de 

investeringsprojecten voor medische technologie die in 2010 in ziekenhuizen zijn 

gedaan naar het RIVM te sturen. Door IGZ is deze brief verstuurd naar alle 

Nederlandse ziekenhuizen (zie Bijlage 1). Het criterium om in het onderzoek te 

worden meegenomen was dat de investering ten minste € 500.000 bedroeg, 

ongeacht het aantal stuks medische technologie dat voor dat bedrag werd 

verkregen en dat het investeringsproject in 2010 was opgestart. Opgestarte 

projecten hoefden niet in 2010 afgerond te zijn.  

De ontvangen investeringsoverzichten werden door RIVM verzameld. In 

samenspraak met IGZ werden op basis van het type medische technologie dat 

het ziekenhuis had aangeschaft, 21 ziekenhuizen geselecteerd. Beoogd werd een 

representatieve dwarsdoorsnede met uiteenlopende typen apparatuur te 

selecteren. Tevens is er naar gestreefd om zowel kleine als grote ziekenhuizen 

en enkele academische ziekenhuizen te bevragen. Behalve voor de 

infuuspompen werden per productgroep tenminste twee ziekenhuizen benaderd 

en ten hoogste vier. Ziekenhuizen die meer dan één investeringsproject hadden 

gestart werden slechts over één van de projecten bevraagd. De contactpersonen 

van de geselecteerde ziekenhuizen kregen per e-mail een vragenlijst 

toegestuurd (zie paragraaf 2.2).  

 
2.2 Onderzoek 

Op basis van literatuur en expertise/ervaring van de onderzoekers en IGZ, is 

een vragenlijst opgesteld waarmee de geselecteerde ziekenhuizen werden 

bevraagd over de totstandkoming van de aanschaf en de introductie van 

medische technologie (zie hoofdstuk 3).  

Er is gekozen voor een vragenlijst met hoofdzakelijk open vragen. Gesloten 

vragen of meerkeuzevragen zijn weliswaar eenvoudiger in te vullen en de 

antwoorden zijn eenvoudiger te verwerken, maar hebben als belangrijk nadeel 

dat slechts het antwoord gegeven kan worden dat door de onderzoekers wordt 

aangereikt. In de ervaring van de onderzoekers kunnen de respondenten op 

open vragen genuanceerd en vollediger antwoorden, hetgeen de kwaliteit van de 

informatie ten goede komt. De respondenten werden daarnaast uitgenodigd om 

informatie in de vorm van documenten te verstrekken wat verder bijdraagt aan 

de kwaliteit van het onderzoek en de respondent tijd kan besparen bij het 

invullen van de vragenlijst.  

Ten tijde van het opstellen van de vragenlijst was het ‘Convenant Veilige 

toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ [2] in concept gereed. Er 

is op hoofdlijnen nagegaan of de vragenlijst zaken bevatte die in tegenspraak 

met het convenant zouden zijn. Dit bleek niet het geval te zijn. De vragenlijst is 

tevens afgestemd met IGZ. Voordat de vragenlijst door IGZ aan de 

geselecteerde ziekenhuizen werd verstuurd, is deze door IGZ ter informatie aan 

de convenantpartners gestuurd.  

 

De vragenlijst is opgenomen in Bijlage 2. In hoofdstuk 3 is per vraag een 

toelichting uitgewerkt met behulp van onderliggende literatuur en richtlijnen. 

 

Om de gegeven antwoorden te verifiëren, is bij twee vragen een document 

opgevraagd. 
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3 Vragenlijst en achtergronden 

Vraag 1. Is de aanschaf van de medische technologie projectmatig verlopen? 

Een projectmatige aanpak faciliteert de zorgvuldigheid van het aanschaftraject. 

Een goed project wordt gekenmerkt door een duidelijke opdrachtgever, een 

gedefinieerd eindpunt, de input van alle functionarissen die bij de aanschaf, het 

gebruik en het onderhoud een rol spelen en uiteindelijk een afsluitende 

rapportage naar de opdrachtgever. Gezien de financiële omvang van de 

investering is een schriftelijke rapportage op zijn plaats. De opdrachtgever 

maakt bij voorkeur deel uit van het hogere management en heeft de 

bevoegdheid om te beslissen over middelen en mensen. 

Met vier deelvragen is getracht om vast te stellen in hoeverre de projecten aan 

de genoemde voorwaarden voldoen.  

 

Vraag 2. Omschrijf de gewenste (klinische) functionaliteit die aanleiding was tot 

 het doen van de investeringsaanvraag. 

Bij een goede investeringsaanvraag moet gekeken worden naar de zorgvraag 

die ingevuld moet worden en waarbij de aan te schaffen medische technologie 

behulpzaam kan zijn. Niet het apparaat zou bepalend moeten zijn, maar de 

gewenste functionaliteit [3], en deze zou moeten aansluiten bij de missie van de 

instelling ten aanzien van de gewenste ontwikkeling van de medische functies 

[4]. Als de zorgvraag wordt overgeslagen en men al op voorhand een bepaalde 

technologie of een bepaald apparaat op het oog heeft, ontneemt de organisatie 

zich bovendien de mogelijkheid om een alternatieve oplossing voor de zorgvraag 

te kiezen. Wellicht kan de zorgvraag op een andere wijze ingevuld worden die 

goedkoper is, minder vergt van het personeel, veiliger is of zich beter bewezen 

heeft. Idealiter moet de vraag dus gesteld worden in termen van ‘wat willen we 

met de technologie doen?’ en minder in de vorm van concrete oplossingen.  

 

Vraag 3. Is een risicoanalyse uitgevoerd? 

Diverse bronnen noemen dat het uitvoeren van een risicoanalyse een 

belangrijke stap is om veilig met medische technologie om te gaan [1, 3 - 11]. 

Het ziekenhuis zou zich moeten richten op de risico’s die voortkomen uit de 

introductie van nieuwe of onbekende technologie, het gebruik en de 

instandhouding (onderhoud en reparaties) van de technologie. De risicoanalyse 

is de eerste stap in het risicomanagement. Een risicoanalyse geeft inzicht in de 

risico’s en de beheersbaarheid hiervan gedurende de hele levenscyclus van de 

technologie. Op basis hiervan zou met het risicomanagement al bij de inkoop 

begonnen moeten worden [1].  

Sommige technologische oplossingen zijn veiliger dan andere. Het is daarom 

belangrijk om voor de aanschaf van een technologie de mogelijke risico’s in 

kaart te brengen en vast te stellen wat men als organisatie acceptabel vindt. De 

ervaringen van mogelijke incidenten uit het verleden, uit eigen ervaring of 

bekend vanuit de informatie van derden, moeten bij de keuze voor nieuwe 

medische technologie meegenomen worden. Daarentegen kan het zijn dat een 

bepaalde medische technologie niet de hoogste veiligheidsgraad biedt, maar dat 

de risico’s door een extra inspanning van de gebruiker of door het instellen van 

extra controlestappen wel acceptabel kunnen zijn. Of men kiest welbewust voor 

de ‘oude vertrouwde’ technologie, omdat deze bij de gebruikers goed bekend is 

en daardoor weinig kansen op gebruikersfouten geeft: het standaardapparaat. 

Standaardisatie kan ook ten aanzien van de veiligheid voordelen bieden [12].  

De geïdentificeerde risico’s kunnen verwerkt worden in het PVE als intrinsieke 
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eigenschappen van de technologie of als de mogelijkheid om bepaalde controles 

uit te kunnen voeren of processen te monitoren, of men komt tot de conclusie 

dat de risico’s desondanks onacceptabel groot blijven. Dit kan aanleiding zijn om 

bepaalde technologieën af te wijzen. Risico’s kunnen invloed hebben op de 

noodzakelijke scholing en training van de gebruikers en technisch 

ondersteunend personeel en het benodigde onderhoud. Een systeem om 

medische apparatuur in te delen in risicoklassen, zoals voorgesteld door de 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), kan behulpzaam zijn bij 

het vaststellen van de opleidingseisen en het niveau van onderhoud [3]. 

De risicoanalyse is een levend document waarin de ervaringen met de 

technologie gedurende de gebruiksduur worden verwerkt. Tijdens het gebruik 

kunnen onvermoede risico’s aan het licht komen, uit eigen ervaring of uit de 

ervaringen van andere ziekenhuizen, waardoor het nemen van extra 

voorzorgsmaatregelen noodzakelijk wordt. Ook kan blijken dat bepaalde 

ingeschatte risico’s met de juiste voorzorgsmaatregelen juist meevallen.  

 

Het bedenken van de dingen die mis kunnen gaan bij de invulling van een 

zorgvraag vergt een goede kennis van het gebruik van mogelijke technologieën 

en de eigenschappen van die technologieën. Het uitvoeren van de risicoanalyse 

dient dan ook in een multidisciplinair team te gebeuren. 

 

Vraag 4. Heeft u voor de aanschaf van de medische technologie een (schriftelijk 

 vastgelegd) programma van eisen opgesteld? 

In het PVE worden de gewenste klinische functionaliteit, de 

voorzorgsmaatregelen uit de risicoanalyse, de technische en overige eisen 

geformuleerd zodat een aanschaf die in een werkelijke behoefte voorziet, wordt 

gedaan tegen aanvaardbare kosten [4]. Daarnaast bevat een PVE bij voorkeur 

een methodiek om de eisen op een objectieve wijze te wegen om uiteindelijk tot 

een gebalanceerde beslissing te komen [13]. Alle partijen die gedurende de 

gebruiksduur van de medische technologie met de technologie te maken hebben 

en/of krijgen (gebruikers, afdelingen medisch instrumentele dienst (MID) 

techniek en ICT, gebouwenbeheer, vakdeskundigen zoals klinisch fysicus, DSMH, 

ziekenhuishygiënist) en de personen die het inkoopproces bewaken en 

begeleiden (afdeling inkoop), stellen samen het PVE op [11, 13, 17]. Door het 

PVE in een team op te stellen wordt de kans vergroot dat er criteria in komen te 

staan waarvan op een objectieve manier is vast te stellen of eraan wordt 

voldaan [13]. Gebruikelijk wordt een PVE aan verschillende leveranciers 

voorgelegd, zodat men de leveranciers kan kiezen die aan de minimaal gestelde 

eisen kunnen voldoen. Vervolgens kan op basis van kwaliteit en kostprijs de 

definitieve keuze worden gemaakt. Als in het PVE ook zaken zoals trainingen en 

onderhoud worden meegenomen [13] en aansluiting bij medische technologie 

die men reeds in huis heeft gewenst is (standaardisatie), kan de conclusie zijn 

dat het geheel van eisen het best door de leverancier ingevuld kan worden 

waarmee men al langer zaken doet. 

 

Vraag 5. Hebben er, voordat een definitieve keuze werd gemaakt, 

proefplaatsingen van medische technologie van meerdere leveranciers 

plaatsgevonden?  

Een proefplaatsing geeft de gebruikers en andere betrokkenen de gelegenheid 

om de medische technologie uitvoerig te testen en de mogelijkheden uit te 

proberen. Het biedt ook de mogelijkheid om de producten van verschillende 

leveranciers met elkaar te vergelijken. In de proefperiode moeten maatregelen 

getroffen worden om te waarborgen dat de patiënten op wie de medische 

technologie wordt toegepast en de gebruikers zelf, geen gevaar lopen.  
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Proefplaatsing is niet voor alle medische technologieën haalbaar, bijvoorbeeld 

door de omvang van de apparatuur. Als alternatief kunnen dan site visits 

worden uitgevoerd bij referentieziekenhuizen die door de fabrikant worden 

aangegeven, bij ziekenhuizen uit het eigen netwerk en/of bij de fabrikant. 

Aan een proefplaatsing moet een plan ten grondslag liggen. Dit plan moet 

beschrijven hoe de proefplaatsing wordt geregeld (bijvoorbeeld via inkoop), de 

apparatuur op de gebruikelijke wijze wordt ingeklaard en vrijgegeven 

(bijvoorbeeld door de MID), de eventuele training van de gebruikers, de testen 

en proeven die met de apparatuur uitgevoerd zullen worden (met behulp van 

een checklist) en de uiteindelijke beoordeling van de apparatuur [3, 13]. 

Daarnaast moet vooraf duidelijk zijn vastgelegd hoe lang de apparatuur op proef 

blijft en hoe de ervaringen van de proefplaatsing gebruikt gaan worden om tot 

een beslissing over de aanschaf te komen.  

  

Een en ander moet vastgelegd zijn in een procedure. De ziekenhuizen waren 

verzocht om een kopie van de procedure ‘Proefplaatsing medische technologie’ 

mee te sturen. De ontvangen procedures zijn doorgenomen en er is bekeken of 

de hiervóór genoemde punten in de procedure geregeld zijn. 

 

Vraag 6. Is voor de aanschaf nagegaan welke aanpassingen nodig waren aan de 

infrastructuur (bouwkunde, installatietechniek, ICT, 

veiligheidsvoorzieningen) om de medische technologie te kunnen 

plaatsen en in gebruik te kunnen nemen? 

Aanpassingen aan de infrastructuur kunnen nodig zijn om de medische 

technologie te laten functioneren (basale voorzieningen zoals elektriciteit, water, 

afvoer, perslucht), om deze veilig te kunnen gebruiken (elektrische isolatie en 

aarding, stralingsafscherming), om deze in de bestaande ICT-structuur op te 

nemen (ICT koppelingen) of letterlijk, gezien de fysieke afmetingen, in het 

gebouw te plaatsen [4].  

 

Vraag 7. Welke afdelingen/functionarissen spelen een rol in het gebruik en/of 

beheer van de medische technologie en hoe zijn deze betrokken 

geweest in het aanschaftraject? 

Deze medewerkers zullen in de praktijk het meest met de medische technologie 

van doen hebben en moeten daarom een duidelijke rol hebben in het 

aanschaftraject.  

 

Vraag 8. Is voor de aanschaf nagegaan hoe bekwaamheid van de medewerkers 

in het gebruik en beheer van de medische technologie verkregen 

wordt en behouden blijft? 

Voor veilige toepassing van medische technologie moeten alle gebruikers en 

ondersteuners bekend zijn met bediening van de technologie, de mogelijkheden 

die de technologie biedt, maar ook de beperkingen van de technologie [4, 5, 

12]. Patiënten verwachten behandeld te worden door mensen die feilloos met de 

medische technologie kunnen werken. De IGZ heeft in de Staat van de 

Gezondheidszorg 2008 aangegeven dat de Raden van Bestuur systematisch 

moeten (laten) controleren of medewerkers deskundig zijn en trainingen met 

goed gevolg hebben afgerond, voordat ze met de technologie mogen werken. Er 

moet een systeem zijn waarmee wordt gewaarborgd dat de training die bij 

aanschaf wordt gegeven, door alle gebruikers gevolgd wordt [1]. Voor bepaalde 

medische technologieën die door veel medewerkers worden gebruikt 

(bijvoorbeeld infuuspompen) kan dat via een intern programma van e-learning. 

Voor risicovolle technologieën moet overwogen worden om de training periodiek 

te herhalen. In het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers moet, naast het 
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inwerken in de procedures van de betreffende afdeling, ook voorzien worden in 

het trainen van het gebruik van de aanwezige medische technologie.  

De technici die de betreffende technologie in portefeuille hebben, moeten 

worden getraind. Het niveau hangt af van het type onderhoudscontract dat het 

ziekenhuis met de leverancier heeft afgesloten, maar het analyseren van 

storingen en het oplossen van kleine storingen hoort in ieder geval bij de 

gewenste competenties [14]. 

 

Vraag 9. Is er voor de medische technologie een ‘superuser’ aangewezen die als 

intermediair fungeert tussen de technici en de gebruikers?  

Deze functionaris is een gebruiker met meer dan voor het normale gebruik van 

de technologie benodigde deskundigheid, die voor de collega’s het eerste 

aanspreekpunt is bij onduidelijkheden over de bediening en de configuratie of bij 

problemen in het functioneren. Doordat de deskundigheid van de superuser 

laagdrempelig beschikbaar is binnen de gebruikersgroep, kan deze in belangrijke 

mate bijdragen aan het veilig gebruik van de apparatuur. Pas als de superuser 

het probleem niet kan verhelpen, neemt deze contact op met de afdeling 

medische techniek. Technici van de afdeling medische techniek kwalificeren niet 

als gebruiker en kunnen dus geen superuser zijn zoals hier bedoeld.  

 

Vraag 10. Is er een formele acceptatieprocedure uitgevoerd? 

De vrijgave van aangeschafte medische technologie bestaat uit de technische 

vrijgave, de functionele vrijgave en de controle op een zorgvuldige inbedding in 

de organisatie [5]. De technische vrijgave vindt plaats op basis van 

veiligheidstesten, technische specificaties en/of normen. Deze vrijgave hoort bij 

de competenties van de MID. De functionele vrijgave vindt plaats op basis van 

de door de gebruiker gewenste functionaliteit. Hierbij moet vastgesteld worden 

of met de medische technologie gedaan kan worden wat was beoogd. Verder 

moet nagegaan worden of de configuratie naar tevredenheid is. De gebruiker 

stelt dit vast. Een vrijgave op gebruikersniveau moet plaatsvinden aan die 

medewerkers die de training hebben afgerond en daarmee geautoriseerd worden 

om de technologie te gebruiken. Waar het gebruik van apparatuur met 

technische middelen beperkt kan worden tot geautoriseerde medewerkers moet 

dit systeem geactiveerd zijn, bijvoorbeeld endoscopenwasmachines die alleen 

met de personeelspas van geautoriseerde medewerkers gestart kunnen worden. 

Afhankelijk van de technologie kunnen aanvullende vrijgaveprocedures 

gehanteerd worden, bijvoorbeeld op het aspect stralingshygiëne bij radiologische 

apparatuur of hygiëne bij endoscopenwasmachines [3, 4]. De 

verantwoordelijkheid voor de vrijgave van de apparatuur voor gebruik moet 

vastgelegd zijn [17].  

 

Vraag 11. Als de functionele vrijgave heeft plaatsgevonden, hoe wordt de 

configuratie van de medische technologie, dan wel wijzigingen 

daarin, gedurende de verdere gebruiksduur geborgd?  

Met configuratie worden de basisinstellingen van de medische technologie 

bedoeld, eventueel de blokkering van bepaalde opties, de limieten waarbinnen 

bepaalde parameters door de gebruiker aangepast kunnen worden of de 

standaard stralingsdosis bij röntgenapparatuur. Na de functionele vrijgave 

dienen de instellingen waarop de betreffende medische technologie is 

vrijgegeven, ongewijzigd te blijven. Bij wijzigingen in de basisinstellingen moet 

bewaakt worden dat dit door de gebruikers onderkend wordt en dat de wijziging 

wordt vastgelegd [3]. 

Daarnaast kent configuratiemanagement een hardwarematige kant. Voor 

medische technologie kunnen updates of upgrades beschikbaar komen. Het 
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moet duidelijk zijn hoe men besluit of deze nodig en/of gewenst zijn en veilig 

kunnen worden toegepast. 

  

Vraag 12. Is er een continuïteitsplan opgesteld voor de medische technologie? 

Er dient een plan te zijn waarin is beschreven hoe de continuïteit van de zorg 

gewaarborgd wordt als de medische technologie onverwacht gedurende langere 

tijd niet beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door met de patiënten uit te wijken 

naar een andere afdeling of een ander ziekenhuis of door apparatuur in reserve 

te hebben. Dit vergt dat er afspraken worden gemaakt tussen gebruikers, 

management, MID en leverancier over o.a. responstijden en kosten. De 

noodzaak voor een continuïteitsplan is hoger voor angiokamers, SPECT/PET-CT-

scanners en lager voor de infuuspompen en patiëntenmonitoren waarvan 

meestal reserve exemplaren aanwezig zijn en waarvan de onderlinge 

uitwisseling niet gepland hoeft te worden. 

 

Vraag 13. Is er een plan voor het technisch beheer van de medische 

technologie? 

Het plan moet duidelijk aangeven wie er verantwoordelijk is voor het technisch 

beheer. Het ligt voor de hand dat bij het technisch beheer verschillende 

functionarissen en/of afdelingen betrokken zijn, maar het moet duidelijk zijn wie 

de eindverantwoordelijke is. Het zorgmanagement moet geïnformeerd worden 

over de beheersplannen en het uitgevoerde beheer om enerzijds budgetten vrij 

te maken en de kosten te kunnen verantwoorden en anderzijds tijdig 

geïnformeerd te worden indien het beheer van de medische technologie om 

technische of economische redenen niet meer haalbaar is. Een dergelijke 

rapportage gaat verder dan een eenvoudige onderhoudsbon. Het beheersplan 

moet waar nodig een bijdrage leveren aan het verminderen van de risico’s die 

geïdentificeerd zijn in de risicoanalyse en moet er ten minste in voorzien dat het 

onderhoud zoals dat door de fabrikant wordt voorgeschreven, wordt uitgevoerd.  

De gebruiker moet in één oogopslag kunnen zien dat het apparaat gebruikt kan 

worden, bijvoorbeeld met een ‘onderhoudssticker’ [3, 5]. Onlinesystemen 

waarbij de gebruiker in een computer de onderhoudsstatus moet opzoeken, zijn 

in dat opzicht minder geschikt.  

 

Vraag 14. Op welke gronden wordt het einde van de gebruiksduur van de 

medische technologie bepaald?  

Ook aan het definitief buiten gebruik stellen van de medische technologie moet 

de risicoanalyse ten grondslag liggen. Alleen de economische levensduur is 

onvoldoende. Er moet rekening mee gehouden worden dat door technisch falen 

van de apparatuur of door snelle ontwikkelingen in het veld, het moment dat er 

met de technologie niet langer verantwoorde zorg kan worden geleverd, vóór 

het verstrijken van de economische afschrijftermijn bereikt wordt. 

Kwaliteitsevaluaties en eventuele incidenten moeten in de risicoanalyse 

betrokken worden [4]. De wijze waarop het afkeuren en vervangen van 

apparatuur is geregeld moet in een procedure zijn vastgelegd [15]. 
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4 Resultaten  

4.1 Vooronderzoek 

Op het eerste verzoek van IGZ om inzage te geven in de investeringen in 

medische technologie die in 2010 zijn gedaan hadden op 2 september 2011 85 

ziekenhuizen gereageerd. De veertien niet-responders zijn door IGZ 

gerappelleerd, hetgeen alsnog twaalf reacties heeft opgeleverd. Eén ziekenhuis 

had ronduit aangegeven niet aan het onderzoek mee te willen werken. Een 

tweede ziekenhuis had zich verontschuldigd; het verzoek was ‘uit beeld 

verdwenen’.  

Uit de antwoorden van 97 ziekenhuizen bleek dat 32 ziekenhuizen in 2010 geen 

investeringen hadden gedaan die aan het kostencriterium van ten minste 

€ 500.000 in één investeringsproject voldeed. De overige 65 ziekenhuizen 

hadden in 2010 samen 156 investeringsprojecten opgestart. Tabel 1 en 2 geven 

een overzicht van de gegevens over de reden van de investering en de status 

van de projecten.  

 

Tabel 1 Aantal investeringsprojecten per categorie 

Categorie van de investering Aantal investeringsprojecten 

Vervanging 92 

Vervanging/uitbreiding 23 

Uitbreiding 24 

Nieuw 10 

Niet genoemd 07 

 

Tabel 2 Aantal investeringsprojecten per status 

Status Aantal investeringsprojecten 

Afgerond 96 

Lopend 52 

Gepland 03 

Niet genoemd 05 

 
4.2 Vragenlijst 

Op het verzoek om de vragenlijst in te vullen, was op 15 januari 2012 door 16 

van de 21 aangeschreven ziekenhuizen gereageerd. Twee ziekenhuizen gaven 

aan meer tijd nodig te hebben. Binnen twee weken hadden zij de ingevulde 

vragenlijst alsnog opgestuurd. Eén ziekenhuis gaf aan dat de afhandeling van de 

investering feitelijk net was opgestart en een groot deel van de vragen nog niet 

beantwoord kon worden. Dit ziekenhuis heeft de vragenlijst niet ingestuurd. De 

overige vijf ziekenhuizen zijn telefonisch benaderd met een hernieuwd verzoek 

om de vragenlijst in te sturen. Drie ziekenhuizen hebben hierop positief 

gereageerd. Eén ziekenhuis gaf aan dat het project ernstig vertraging had 

opgelopen, zodat het feitelijk niet verder dan de opstartfase was gekomen. Eén 

ziekenhuis heeft niet gereageerd. Het aantal bruikbare vragenlijsten kwam 

daarmee uit op achttien. Tabel 3 geeft het overzicht van de medische 

technologieën waarover informatie is opgevraagd en het aantal respondenten.  

In de paragrafen hieronder wordt per vraag van de gedetailleerde vragenlijst 

een bespreking van de antwoorden en verstrekte informatie gegeven. Iedere 

paragraaf begint met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. De 

overalldiscussie van de resultaten staat beschreven in hoofdstuk 5.  
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Tabel 3 Per type medische technologie het aantal ziekenhuizen waaraan een 

vragenlijst is gestuurd en het aantal respondenten 

Medische technologie Aantal 

aangeschreven 

ziekenhuizen 

Aantal respondenten 

Angiokamer 3 2 

Nierdialyseapparatuur 2 2 

Endoscopieapparatuur 3 2 

Hart/longmachine 2 1 

Chirurgische robot 2 2 

SPECT/PET-CT-scanner 4 4 

Patiëntenmonitor 4 4 

Infuuspomp 1 1 

Totaal 21 18 

 
4.2.1 Project aanschaf medische technologie 

Samenvatting: de aanschaf van medische technologie verloopt projectmatig. Er 

is sprake van een opdrachtgever op directie- of managementniveau en er wordt 

gewerkt in multidisciplinaire teams. Het project wordt vaak niet met een 

schriftelijke eindrapportage afgerond. 

 

Van de achttien respondenten gaven er zeventien aan dat de aanschaf van de 

medische technologie projectmatig was verlopen. In acht gevallen was de Raad 

van Bestuur (RvB), de directie of het managementteam de opdrachtgever. In 

zeven gevallen werd het hoofd of de manager van een zorgeenheid 

(bijvoorbeeld hoofd zorgeenheid dialyse, manager nucleaire geneeskunde, 

teamleider persfusie) genoemd als de opdrachtgever. Eén keer werd de 

‘afdeling’ als opdrachtgever genoemd, zonder een concrete functionaris te 

noemen. Eén keer is geen opdrachtgever genoemd. 

Het ziekenhuis waar de aanschaf niet projectmatig was verlopen, gaf als reden 

daarvoor dat het ziekenhuis een verregaande samenwerking heeft met een 

‘system integrator’ die ziekenhuisbreed zorg draagt voor levering, installatie en 

onderhoud van medische technologie. In overleg met de leverancier is besloten 

welke medische technologie uit het aanbod van de leverancier het meest 

geschikt was.  

 

Van de zeventien respondenten die aangaven dat de aanschaf van de medische 

technologie projectmatig was verlopen, hebben allen de functienamen van de 

leden genoemd. Tabel 4 geeft een weergave van de verdeling van de 

projectgroepleden. Opvallend is dat in de verschillende ziekenhuizen de 

samenstelling van de projectgroep wisselend werd ingevuld. Dit had mogelijk te 

maken met de aard van de medische technologie die werd aangeschaft. Een 

specialistische afdeling, zoals de apotheek speelt bij de meeste van de hier 

genoemde medische technologieën geen rol, maar kan bij de aanschaf van 

infuuspompen wel een belangrijke bijdrage leveren. Mogelijk waren niet alle 

disciplines in de betrokken ziekenhuizen aanwezig. 

Gebruikers (artsen, assistenten, teamleiders, afdelingshoofden) waren in alle 

gevallen vertegenwoordigd, vaak met meerdere personen. Op één ziekenhuis na 

was techniek (afdeling medische technologie, medische techniek, ICT, 

technische dienst en/of biomedisch technoloog) altijd vertegenwoordigd. Ook 

inkoop (inkoper, hoofd inkoop en/of assistent-inkoper) was vaak lid van het 

projectteam, evenals het management (voornamelijk afdelings- of unithoofden). 
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Klinische fysica (klinisch fysicus, afdeling klinische fysica) was zes maal 

vertegenwoordigd in het projectteam.  

 

Tabel 4 Overzicht van de projectgroepleden, aantal keren genoemd 

Medische 
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Angiokamer 2 2 1 1  2 1    

Nierdialyseapparatuur 2 2 1 2  1 1 1   

Endoscopieapparatuur 2 2 2  0  1     

Hart/longmachine 1 1 1 1       

Chirurgische robot 2 2 1 2 1 1 2 1   

SPECT/PET-CT-scanner 3 2 2 3 3 1    1 

Patiëntenmonitor 4 4 4 2 1      

Infuuspomp 1 1 1  0 1    1  

Totaal [n/17] 17 16 13 11 6 6 4 2 1 1 

 

De projectduur liep uiteen van ‘enkele maanden’ tot drie jaar inclusief de 

implementatieperiode.  

 

De wijze van rapportage aan de opdrachtgever loopt uiteen. Negen 

respondenten gaven aan dat er schriftelijk gerapporteerd wordt, waarbij vier 

keer duidelijk werd aangegeven dat het om een schriftelijke eindrapportage 

ging. Daarbij werd door één ziekenhuis aanvullend genoemd dat er een 

presentatie werd gegeven. De meeste respondenten gaven aan dat de 

opdrachtgever gedurende de looptijd van het project mondeling en/of schriftelijk 

via de notulen van de projectgroepvergaderingen over de voortgang werd 

geïnformeerd. In vijf projectgroepen was de opdrachtgever zelf lid.  

 
4.2.2 Klinische functionaliteit  

Samenvatting: de aanleiding tot de aanschaf van het type medische technologie 

kwam meestal niet voort uit de gewenste klinische functionaliteit. Veelal werd de 

investering gedaan om versleten en/of verouderde medische technologie te 

vervangen door soortgelijke technologie. Hierbij werd dan aansluiting verkregen 

bij de huidige stand van de techniek, de medische wetenschap, de 

behandelwijzen en/of diagnostiek.  

 

Met uitzondering van de ziekenhuizen waar chirurgische robots zijn aangeschaft, 

was er in geen van de ziekenhuizen die de vragenlijst hebben ingestuurd sprake 

van de aanschaf van geheel nieuwe medische technologie. Veelal was de reden 

om het investeringsproject op te starten de behoefte om de bestaande, 

verouderde apparatuur te vervangen, dan wel het assortiment uit te breiden. 

Tabel 1 laat zien dat dit in 139 van de 156 investeringsprojecten het geval was. 

De apparatuur was economisch afgeschreven of versleten, het aantal storingen 

nam toe, waardoor de continuïteit van de behandeling in gevaar kwam. Daarbij 

werd genoemd dat sinds de ingebruikname van de huidige apparatuur de 

techniek is verbeterd (verhoogde betrouwbaarheid, betere hygiëne) en er meer 
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functionaliteit wordt geboden die beter aansluit bij de behandelwijzen en/of 

diagnostische technieken die tegenwoordig gangbaar zijn. Zo werd voor de 

aanschaf van een SPECT-CT-scanner de behoefte aan ‘multimodality imaging’ 

genoemd en het feit dat de SPECT-CT de huidige standaardapparatuur voor de 

conventionele nucleaire geneeskunde is. Nieuwe dialysemachines moeten de 

mogelijkheid bieden om nieuwe dialysetechnieken uit te voeren en bepaalde 

aspecten van de dialysebehandeling te monitoren, hetgeen voorheen niet werd 

gedaan. De operatierobot moet de wens tot uitbreiding van het aanbod van 

minimaal invasieve operatietechnieken invullen. Het uitvoeren van 

prostaatoperaties met behulp van de robot mag als klinische functionaliteit 

gezien worden, omdat de techniek duidelijk afwijkt van de klassieke 

operatiewijzen en voor de patiënt voordelen biedt. 

 
4.2.3 Risicoanalyse 

Samenvatting: als onderdeel van de aanschafprocedure werd in minder dan de 

helft van de ziekenhuizen een risicoanalyse uitgevoerd. Waar een risicoanalyse 

is uitgevoerd, is dit in een team gedaan. De met de technologie verbonden 

risico’s lijken geen doorslaggevende rol te spelen bij de aanschaf, men neemt de 

nodige maatregelen om de risico’s te beheersen. In geen enkel geval is de 

risicoanalyse aanleiding geweest om bepaalde medische technologieën af te 

wijzen. 

 

Meer dan helft van de respondenten (11/18) gaf aan dat er als onderdeel van 

het aanschaftraject geen risicoanalyse was uitgevoerd. Vier maal werd als reden 

genoemd dat de bestaande technologie wordt vervangen door vergelijkbare 

technologie of dat er slechts een uitbreiding heeft plaatsgevonden. Hierbij lijkt 

men voorbij te gaan aan het feit dat de nieuwe apparatuur meer functionele 

mogelijkheden kan bieden en ook technisch anders opgebouwd kan zijn, 

hetgeen nieuwe risico’s met zich mee kan brengen. Ook kunnen bekende risico’s 

bij nieuwe apparatuur groter of kleiner zijn of kunnen de randvoorwaarden voor 

veilig gebruik van de apparatuur in de loop van de tijd zijn aangescherpt. 

Eén ziekenhuis noemde dat men geen standaardprocedure voor het uitvoeren 

van de risicoanalyse had en de benodigde deskundigheid evenmin in het 

ziekenhuis aanwezig was. Een ander ziekenhuis noemde dat er geen procedure 

aanwezig was, maar beschrijft vervolgens de genomen stappen om de risico’s en 

veiligheidsaspecten in kaart te brengen en dat de veiligheidseisen die hierbij 

naar voren zijn gekomen in het programma van eisen zijn verwerkt. Dit kan als 

een vorm van risicoanalyse worden beschouwd.  

Eén respondent gaf aan dat er wel een risicoanalyse is uitgevoerd voor de 

‘medisch technische functionaliteit’, maar niet voor de klinische functionaliteit. 

SPECT-CT behoort namelijk tot de ‘stand van de techniek’ waarmee veel 

diagnostische vragen beantwoord kunnen worden. Voor bepaalde vragen zijn er 

alternatieven beschikbaar, maar voor de meeste niet. Het ziekenhuis lijkt 

daarmee op het standpunt te staan dat de risico’s die onlosmakelijk met een 

onmisbare technologie verbonden zijn, niet geanalyseerd hoeven te worden. 

Daarmee wordt het ook moeilijk om de juiste maatregelen te nemen om risico’s 

in het gebruik van de technologie te reduceren.  

In een aantal ziekenhuizen wordt een (technische) risicoclassificatie op alle 

medische apparatuur uitgevoerd. Medische technologie wordt daarbij via een 

standaard beslisboom ingedeeld in een van drie risicoklassen [9]. De risicoklasse 

heeft onder meer gevolgen voor het onderhoudsmodel dat wordt gekozen. Eén 

ziekenhuis gaf aan dat het standaardbeleid erin voorziet dat er op 

hoogrisicoapparatuur in het aanschaftraject een risicoanalyse wordt gemaakt, 

maar dat dit niet het geval is voor de aangeschafte bewakingsmonitoren, omdat 
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deze in de middenrisicoklasse vallen. Voor de medische alarmketen waarin deze 

patiëntenmonitoren worden opgenomen, is wel een risicoanalyse uitgevoerd.  

 

Het document ‘Risicoklasse medische apparatuur: gevolgen voor afspraken rond 

scholing en onderhoud’ van het Máxima Medisch Centrum2 geeft een duidelijke 

toelichting op het toekennen van de risicoklasse aan een medische technologie, 

op basis van de systematiek van de American Society for Healthcare 

Engineering. Verder bevat het document een overzichtelijke tabel (zie Bijlage 3) 

waarin, per risicoklasse, de noodzakelijke beheersmaatregelen voor een groot 

aantal aspecten van medische technologie worden ingevuld, zoals 

Aanschaftraject, Prospectieve risicoanalyse, Scholing gebruikers/technici, 

Acceptatie, Storingsdienst 7x24 enzovoort. Globaal kan gesteld worden dat de 

borging van de beheersmaatregelen het hoogste is voor de hoog risico medische 

technologieën en minder voor de lagere categorieën.  

 

Een ander ziekenhuis gaf daarentegen aan dat er geen risicoanalyse werd 

uitgevoerd, omdat al bij de start van het project vaststond dat het om 

hoogrisicoapparatuur ging. Het ziekenhuis gaat daarbij echter voorbij aan de 

doelen van het uitvoeren van de risicoanalyse, namelijk het gedetailleerd in 

kaart brengen van de risico’s en het multidisciplinair nadenken over de 

mogelijkheden om de risico’s te beperken. Soms wordt tijdens de proefplaatsing 

door de MID gekeken naar de risico’s van de apparatuur en deze worden 

getoetst tegen de eisen in het PVE. Een ander ziekenhuis antwoordde dat de 

risicoanalyse wordt uitgevoerd of wordt aangepast nadat de definitieve keuze 

voor een bepaald apparaat is gemaakt.  

In de ziekenhuizen die aangaven dat er een risicoanalyse is uitgevoerd, werd dat 

in alle gevallen in een multidisciplinair team gedaan.  

 

Tabel 5 geeft een overzicht van de genoemde risico’s, onderverdeeld in 

categorieën en de acties die zijn ondernomen om de risico’s te verminderen. De 

belangrijkste risico’s die door de ziekenhuizen werden genoemd, liggen op het 

terrein van het gebruik van de apparatuur/deskundigheid van de gebruikers (4), 

de continuïteitswaarborging (4), hygiëne/reiniging, desinfectie en sterilisatie (3), 

de overgangssituatie van oude naar nieuwe technologie in het bijzonder in de 

periode dat deze door elkaar gebruikt worden (1).  

 

Stralingsrisico werd slechts één keer genoemd in relatie tot een SPECT-CT-

scanner. Mogelijk wordt dit niet als afzonderlijk risico gezien, omdat de 

regelgeving hieromtrent al veel risico’s afdekt of er zijn al maatregelen getroffen 

wanneer het om vervanging van bestaande apparatuur gaat.  

 

Desgevraagd gaven alle ziekenhuizen aan dat de risicoanalyse geen aanleiding is 

geweest om andere technologieën dan de aangeschafte technologieën af te 

wijzen; de technologie wordt ondanks de daarmee verbonden risico’s 

aangeschaft. De risico’s worden beheersbaar gemaakt door specifieke 

maatregelen, veelal op het operationele vlak. Dit past in het beeld dat de 

investeringen vaak zijn gedaan om de bestaande medische technologie te 

vervangen of uit te breiden. Bij de chirurgische robots is het feit dat er slechts 

één aanbieder is een complicerende factor. Uit de gegeven antwoorden kon niet 

afgeleid worden of men heeft onderzocht of de gewenste functionaliteit ook 

zonder robot is te bereiken. 

 
2
 Bronvermelding met toestemming van het ziekenhuis. 
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Tabel 5 Categorieën van genoemde risico’s en ondernomen acties. 

Categorieën van de 

genoemde risico’s 

Aantal Ondernomen acties om risico’s 

terug te brengen 

Gebruik / deskundigheid  4  instructie op de afdeling; 

 werkafspraken; 

 volledige applicatietraining door 

gediplomeerde medewerkers; 

 training in skills lab. 

Continuïteit  4  afspraken gemaakt met een andere 

zorgaanbieder; 

 all-incontract met afgesproken 

responstijden en 

eerstelijnservicetrainingen; 

 onlineverbinding tussen apparatuur 

en de fabrikant voor ‘early warning’; 

 onderhoudsprocedures; 

 extra punt in PVE. 

Hygiëne  3  bouwkundige en installatietechnische 

interventies; 

 aanschaf van reinigingsapparatuur. 

Gelijktijdig gebruik van de 

oude en de nieuwe 

technologie 

1  extra punten in de 

implementatieprocedure. 

Straling 1  goed berekende stralingsafscherming. 

 
4.2.4 Programma van eisen 

Samenvatting: voorafgaand aan de aanschaf van de medische technologie is 

over het algemeen een programma van eisen opgesteld, in de meeste gevallen 

door een multidisciplinair team waarin altijd de gebruikers waren 

vertegenwoordigd. Waar vergelijkbare technologie door meerdere leveranciers 

geleverd kan worden, wordt het PVE naar meerdere leveranciers gestuurd, tenzij 

de aanschaf plaatsvindt als onderdeel van een raamcontract of als men een 

bepaald merk tot ‘huismerk’ heeft gemaakt. Veelal wordt een systematische 

methode gehanteerd om tot een definitieve keuze te komen. De ziekenhuizen 

die een risicoanalyse hebben uitgevoerd, gaven aan deze te gebruiken bij het 

opstellen van het PVE. 

 

De overgrote meerderheid van de ziekenhuizen (16/18) gaf aan dat voor de 

aanschaf van medische technologie een programma van eisen is opgesteld. Eén 

ziekenhuis gaf als reden voor het ontbreken van het PVE aan dat de bestaande 

modaliteit is vervangen door eenzelfde modaliteit die op het moment van 

levering state of the art was en bovendien voorzien was van alle gewenste 

opties. Dit ziekenhuis heeft overigens wel de detailvragen over het PVE 

beantwoord. In het andere ziekenhuis heeft men als beleid geformuleerd om 

voor het betreffende type medische technologie met een huisstandaard te 

werken, waarvoor in 2004 een programma van eisen was opgesteld. In het 

aanschaftraject is geen reden gezien om in dit project van het standaard 

apparaat af te wijken. Volgens planning zal deze huisstandaard in 2014 

geëvalueerd worden.  

 

In tien ziekenhuizen (10/16) is het PVE opgesteld door het projectteam dat in 

twee gevallen voor de gelegenheid werd uitgebreid met vakspecialisten 
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(ziekenhuishygiënist, microbioloog) of inkoop. In één geval werd het PVE 

opgesteld door de projectgroep zonder inkoop.  

De gebruikers waren in alle ziekenhuizen (16/16) bij het opstellen van het PVE 

betrokken. 

 

Van de zeven ziekenhuizen die een risicoanalyse hebben opgesteld gaven er zes 

aan dat deze bij het opstellen van het PVE is gebruikt. Het ziekenhuis dat de 

risicoanalyse niet heeft gebruikt, gaf aan dat ‘de reden daarvoor onbekend was’.  

Op de vraag hoe de risico’s die in de risicoanalyse werden geïdentificeerd, zijn 

gebruikt bij het opstellen van het PVE gaf geen enkel ziekenhuis een concreet 

antwoord. De gegeven antwoorden lagen in de lijn van ‘het gebruik van de 

technologie kende veel aandacht in het PVE’, ‘de risico’s zijn vertaald in eisen en 

meegenomen in het PVE’, ‘voorzieningen met betrekking tot onderhoud, 

faalscenario’s, reiniging en sterilisatie plus continuïteit van levering zijn 

opgenomen in het PVE’. 

Eén ziekenhuis had een kopie van het PVE meegestuurd. Hierin waren de 

geïdentificeerde risico’s echter niet terug te vinden.  

 

Door de meeste ziekenhuizen was het PVE naar meerdere leveranciers gestuurd 

(12/16). Als redenen om het PVE niet naar meerdere leveranciers te sturen 

werden genoemd: de aanschaf was onderdeel van een grote overeenkomst met 

de leverancier, men is zeer tevreden over de huidige leverancier op het gebied 

van serviceverlening, kwaliteit van de apparatuur en de state of the art die de 

leverancier levert. In het geval van de chirurgische robot was de leverancier de 

enige aanbieder voor de betreffende technologie. 

 

Door vrijwel alle ziekenhuizen werd aangegeven dat de training van de 

gebruikers (15/16), de ziekenhuis technici (15/16) en de beschikbaarheid van 

onderdelen en service gedurende de beschikbare levensduur (16/16) als eis in 

het PVE werden opgenomen.  

 

De meeste ziekenhuizen (9/16) hanteren een scoresysteem om tot de definitieve 

keuze te komen. Factoren zoals prijs, mate van voldoen aan het PVE en 

functionaliteit worden daarbij gewogen. Hierbij kunnen de factoren naar inzicht 

van het ziekenhuis verschillend gewogen worden, bijvoorbeeld door de nadruk te 

leggen op de kwaliteit of op de prijs. Hierbij is het mogelijk dat een eerste 

selectie wordt gemaakt waarbij het aantal potentiële aanbieders tot twee á drie 

wordt teruggebracht waarna er proefplaatsingen of site visits gaan plaatsvinden. 

Tijdens de proefplaatsing of site visit wordt de functionaliteit nader beoordeeld.  

Een aantal ziekenhuizen gaf aan ook gebruik te maken van zogenoemde knock-

outcriteria (4/16) ook wel aangeduid als excluderende eisen. Indien hieraan niet 

wordt voldaan, wordt de betreffende aanbieding niet verder beoordeeld, 

bijvoorbeeld het feit dat bij een infuuspomp onbedoeld een bolus gegeven kan 

worden door tegen de spindel te drukken. 

 
4.2.5 Proefplaatsingen 

Samenvatting: de meeste ziekenhuizen maken gebruik van proefplaatsingen dan 

wel site visits om een keuze te maken uit de beschikbare medische technologie. 

De aanvraag verloopt gebruikelijk via inkoop, maar niet in alle gevallen. Een 

ingangscontrole door de MID wordt altijd uitgevoerd. De meeste ziekenhuizen 

hadden maatregelen genomen om de veiligheid van de patiënten te waarborgen. 

In enkele ziekenhuizen werd de technologie niet in een klinische situatie getest, 

maar in een testomgeving zonder patiënten. Training van de gebruikers blijft 
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onderbelicht in de procedures. In situaties waar de technologie klinisch wordt 

toegepast, kan dit leiden tot onveilige situaties. 

 

Waar mogelijk zijn proefplaatsingen uitgevoerd als onderdeel van de selectie 

van de medische technologie (10/18). Zeven ziekenhuizen gaven aan dat er 

geen proefplaatsing heeft plaatsgevonden. In de categorieën angiokamers en 

SPECT/PET-CT-scanners was een proefplaatsing, gezien de omvang van de 

apparatuur, geen reële optie. Vier ziekenhuizen gaven aan dat er alternatief wel 

site visits zijn uitgevoerd. Als de score hiervoor wordt gecorrigeerd hebben 

veertien van achttien ziekenhuizen een proefplaatsing dan wel site visit 

uitgevoerd. Eén ziekenhuis gaf expliciet aan dat de site visits door een 

multidisciplinair team zijn uitgevoerd en dat men daarbij gebruik heeft gemaakt 

van scores voor onder andere training en gebruikersgemak, onderhoud en 

storingen en diverse aspecten van de beeldkwaliteit. Een ander ziekenhuis gaf 

aan dat er verslagen van de site visits zijn gemaakt. Voor de chirurgische robot 

kon een proefplaatsing geen informatie bieden om de keuze tussen aanbieders 

te ondersteunen; er is slechts één aanbieder. Desondanks had één ziekenhuis 

toch een proefplaatsing van de robot georganiseerd. 

 

Op de vraag hoe de evaluatie van de proefplaatsing of site visit heeft 

plaatsgevonden, is door 12 ziekenhuizen antwoord gegeven. Door de helft van 

de ziekenhuizen (6/12) werd duidelijk aangegeven dat de apparatuur werd 

beoordeeld aan de hand van beoordelingsformulieren. Twee keer werd expliciet 

genoemd dat de evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van het PVE. Vijf 

keer werd genoemd dat de beoordelingen in de projectgroep zijn besproken.  

 

Op één ziekenhuis na hebben de ziekenhuizen die gebruik hebben gemaakt van 

een proefplaatsing aangegeven hoe de veiligheid van de patiënten tijdens de 

proefplaatsing geborgd was (9/10). In twee ziekenhuizen is de apparatuur niet 

klinisch ingezet. De betreffende apparatuur, infuuspompen en 

patiëntenbewakingsmonitoren, was in een proefopstelling gezet en de gebruikers 

van de verschillende afdelingen waren uitgenodigd om de apparatuur in de 

testomgeving te gebruiken. Eén ziekenhuis gaf daarbij aan voor een 

proefopstelling gekozen te hebben, omdat het niet mogelijk was om de vele 

gebruikers van de verschillende afdelingen voldoende te trainen in het gebruik 

van de apparaten. 

Andere maatregelen waren een veiligheidstest of een technische ingangscontrole 

door de MID (6/10), aanwezigheid van de leverancier tijdens de proefplaatsing 

dan wel tijdens de introductie (6/10) en training van de medewerkers door de 

leverancier (4/10). 

 

Tabel 6 Inhoud van de proefplaatsingsprocedure 

Item Aantal [n/13] 

Ingangscontrole / acceptatie door 

techniek 

13 

Bestellen via inkoop 11 

Testen en beproeven / 

beoordelingspunten / evaluatie van de 

functionaliteit 

9 

Vastleggen van de beoordeling c.q. 

evaluatie  

7 

Tijdsduur van de proefplaatsing 6 

Training van de gebruiker 4 
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Het merendeel (15/18) van de ziekenhuizen gaf aan een procedure 

‘Proefplaatsing medische technologie’ te hebben, waarvan er dertien een kopie 

van de procedure hebben ingestuurd. Tabel 6 toont het overzicht van de 

aanwezigheid van de belangrijkste items in de procedures. De aanvraag van de 

proefplaatsing verloopt vrijwel altijd via inkoop en een ingangscontrole en 

acceptatie door techniek wordt altijd uitgevoerd. Dit laatste wordt niet door alle 

respondenten genoemd als een maatregel die mede is bedoeld om het veilig 

gebruik van de apparatuur tijdens de proefperiode te waarborgen. Zes 

ziekenhuizen noemden in de procedure de tijdsduur van de proefplaatsing. Deze 

wordt meestal in overleg vastgesteld. Slechts twee ziekenhuizen noemden een 

concrete maximale tijdsduur; drie weken in het ene ziekenhuis en drie maanden 

met een éénmalige verlenging van nogmaals drie maanden in het andere. 

Opvallend is de geringe aandacht voor de training van de gebruiker. Waar de 

technologie klinisch wordt ingezet, kan dit tot onveilige situaties leiden. 

 
4.2.6 Aanpassingen aan de infrastructuur  

Samenvatting: de ziekenhuizen zijn bij de aanschaf van medische technologie 

nagegaan of de infrastructuur aangepast moest worden. Aanpassingen waren 

niet altijd noodzakelijk, maar waar mogelijk werd de infrastructuur 

gemoderniseerd. 

 

Alle ziekenhuizen gaven aan dat voor de aanschaf is nagegaan welke 

aanpassingen er nodig waren aan de infrastructuur. Ten aanzien van 

noodzakelijke bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen gaven twee 

ziekenhuizen aan dat er na analyse geen aanpassingen nodig waren. 

Classificatie van de ruimte met betrekking tot de elektrische veiligheid werd 

relatief vaak genoemd (7/18). Veelal betrof de investering vervanging van 

apparatuur waardoor de noodzakelijke aanpassingen beperkt bleven. Zo ook 

voor de ICT-structuren. Iets meer dan de helft van de ziekenhuizen gaven aan 

dat de apparatuur gekoppeld moet worden aan een 

patiëntendatamanagementsysteem (PACS) of een andere vorm van dataopslag, 

waarbij ook aandacht is voor de beveiliging van de gegevens. 

Alle ziekenhuizen die hebben geïnvesteerd in angiokamers of SPECT/PET-CT-

scanners hebben maatregelen getroffen voor de stralingsafscherming en 

toegangsbeveiliging. Van de overige ziekenhuizen gaven er acht aan dat er geen 

veiligheidsvoorzieningen aangebracht hoefden te worden (8/12), wat gezien de 

aard van de technologie aannemelijk is (bijvoorbeeld hart-longmachines, 

patiëntenbewaking, chirurgische robot).  

Noemenswaardig is dat het ziekenhuis dat infuuspompen heeft aangeschaft, 

maatregelen heeft getroffen ten aanzien van de hoorbaarheid van de alarmen. 

Een ander ziekenhuis meldde dat de database-server in een bewaakte ruimte is 

geplaatst.  

 
4.2.7 Rol van de gebruikers en beheerders in het aanschaftraject 

Samenvatting: de medewerkers die in de praktijk het meest met de medische 

technologie van doen hebben, de groepen gebruikers en techniek, waren nauw 

betrokken in het aanschaftraject. Zij maakten deel uit van de projectgroep die 

de investering heeft voorbereid.  

 

Op de vraag welke afdelingen of functionarissen een rol spelen in het gebruik 

en/of beheer van de medische technologie en hoe deze betrokken zijn geweest, 

werd door vrijwel alle ziekenhuizen de groep gebruikers en de groep techniek 

(MID en ICT) genoemd. Door vijf ziekenhuizen werd klinische fysica genoemd 

met betrekking tot het beheer van medische technologie als verantwoordelijke 
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voor de kwaliteit en veiligheid van de apparatuur, waar techniek 

verantwoordelijk is voor de uitvoer van het onderhoud en beheer.  

Met betrekking tot de rol van deze groepen in de het aanschaftraject werd door 

de meeste ziekenhuizen kortweg aangeven dat deze groepen vertegenwoordigd 

waren in de projectgroep. Enkele ziekenhuizen hebben meer informatie 

verstrekt. In het aanschaftraject van de hart-longmachines waren de potentiële 

gebruikers betrokken bij het opstellen van het PVE, de praktijkbeoordeling en 

site visits. Techniek had voor de twee systemen die in beeld bleven een 

technische evaluatie uitgevoerd. Infuuspompen worden door veel afdelingen in 

het ziekenhuis gebruikt. In het ziekenhuis dat infuuspompen heeft aangeschaft, 

heeft techniek het beheer onder zijn hoede waarin ook de klinisch fysicus een rol 

speelt. In het aanschaftraject zijn ’de grote gebruikers’ betrokken via de 

afdelingsmanager en vertegenwoordigers van gebruikers. Tijdens de 

proefplaatsingen kregen alle gebruikers de mogelijkheid om de beoogde 

apparaten te testen en opmerkingen centraal in te brengen.  

 

Het Máxima Medisch Centrum3 heeft ter illustratie van het antwoord op de vraag 

hoe afdelingen en functionarissen betrokken waren in het aanschaftraject, een 

‘verantwoordelijkhedenmatrix medische apparatuur’ ingediend (zie Bijlage 4).  

In deze matrix staan overzichtelijk voor de gehele levenscyclus van medische 

apparatuur de rol van functionarissen en afdelingen aangegeven. De 

levenscyclus is hierbij verdeeld in de hoofdgroepen Beleid, Aanschaf en 

implementatie, Gebruiksfase, Afvoer en Kwaliteit, waarbij de hoofdgroepen in 

vele details zijn uitgesplitst. Als spelers worden onder andere genoemd 

Directie/RvB, hoofd Zorggroep, Investeringscie, Klinisch Fysicus, MIT, Inkoop, 

Leverancier en Gebruikers. Op de kruispunten in de matrix is aangegeven welke 

functionaris verantwoordelijkheid draagt en door middel van een kleurcodering 

is het type verantwoordelijkheid aangeduid. De aard van de 

verantwoordelijkheid loopt uiteen van (aanzienlijke) taak in het proces, 

(eind)verantwoordelijke voor het proces, (verplicht) advisering van het proces, 

informeren over het proces tot toezicht houden op proces door middel van 

audits. 

 
4.2.8 Bekwaamheid van medewerkers in gebruik en beheer 

Samenvatting: de initiële training van gebruikers in het gebruik van de nieuwe 

medische technologie is goed geregeld, maar de instandhouding van de kennis 

lijkt onvoldoende aandacht te krijgen. Ook de technici worden in de meeste 

ziekenhuizen getraind, maar de wijze waarop dit gebeurt, is minder 

gestructureerd. Ook voor deze groep lijkt het in stand houden van de kennis 

minder aandacht te krijgen. De training van ICT’ers lijkt weinig aandacht te 

krijgen. Ook waar de medische technologie een duidelijke ICT-component heeft 

werd door een aantal ziekenhuizen aangegeven dat training niet nodig is. Het 

inwerkprogramma dat nieuwe medewerkers doorlopen, voorziet meestal niet in 

het trainen van het gebruik van de medische technologie. 

 

Op de vraag of voor de aanschaf nagegaan is hoe de bekwaamheid van de 

medewerkers in het gebruik en beheer van de medische technologie verkregen 

wordt en behouden blijft, hebben alle ziekenhuizen positief gereageerd. 

Zeventien ziekenhuizen gaven duidelijk aan dat de gebruikers getraind worden, 

veelal door de leverancier. Eén ziekenhuis verwees naar ‘onderzoeksprotocollen’ 

die echter niet waren bijgevoegd, zodat niet nagegaan kon worden hoe dit 

 
3
 Bronvermelding met toestemming van het ziekenhuis. 
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ziekenhuis een en ander heeft geregeld. Zes ziekenhuizen gaven aan dat men 

ook gebruikmaakt van het ‘train de trainer’ principe waarbij enkele medewerkers 

(door enkele ziekenhuizen aangeduid als ‘superuser’) uitgebreid worden 

getraind, zodat deze medewerkers de collega’s kunnen instrueren. Eén 

ziekenhuis gaf aan dat deze wijze van trainen gebruikelijk is voor het gebruik 

van medische apparatuur die in de risicoclassificatie is geclassificeerd als 

‘middenrisico’. 

Vier ziekenhuizen gaven verder aan dat het volgen van de training wordt 

vastgelegd door middel van een certificaat. Eén ziekenhuis gaf daarbij aan dat 

het certificaat in het p-dossier wordt opgenomen. De vier ziekenhuizen die 

patiëntenbewakingsapparatuur hebben aangeschaft, apparatuur die door veel 

personen gebruikt zal worden, maken alle gebruik van dit principe. Het 

ziekenhuis dat infuuspompen heeft aangeschaft heeft de training georganiseerd 

via een leermodule in een ‘e-learningomgeving’ die door de medewerkers van 

alle afdelingen gevolgd moet worden.  

Hoewel goed werd aangegeven hoe de bekwaamheid bij de introductie van de 

medische technologie op peil wordt gebracht, hebben de meeste ziekenhuizen 

het tweede deel van de vraag, hoe de bekwaamheid op peil wordt gehouden, 

niet beantwoord. Slechts één ziekenhuis gaf aan dat de bekwaamheid van de 

gebruikers jaarlijks, als onderdeel van het functioneringsgesprek, wordt 

geëvalueerd. 

 

Met betrekking tot de training van de technici van de MID laten de antwoorden 

een iets ander beeld zien. Zestien ziekenhuizen geven aan dat de technici een 

training ontvangen. Hierbij is drie keer expliciet aangegeven dat de training is 

beperkt tot het eerstelijns onderhoud. Eén ziekenhuis achtte de vraag niet van 

toepassing, omdat het onderhoud via een ‘all-incontract’ volledig is uitbesteed. 

Eén ziekenhuis verwees naar de procedure ‘onderhoud en beheer’ die echter niet 

was bijgevoegd. Het principe van ‘train de trainer’ wordt voor de technici slechts 

twee keer genoemd. Eén ziekenhuis noemt ‘betrokken geweest bij installatie’ als 

training. Het bijwonen van dan wel meewerken aan de installatie van apparatuur 

kan weliswaar leerzaam zijn, maar dit soort ‘hands-on training’ is moeilijk 

kwalificeerbaar. Het certificeren van medewerkers wordt slechts twee keer 

genoemd.  

Ook hier is de vraag voor wat betreft het behouden van de bekwaamheid door 

de meeste ziekenhuizen niet beantwoord. Eén ziekenhuis noemt dat het 

onderhoud van de apparatuur in eigen beheer wordt gedaan waardoor ‘men met 

de apparatuur bezig blijft’. Een ander ziekenhuis geeft aan dat technici met het 

onderhoud meelopen als dat door de leverancier wordt uitgevoerd. Beide 

vormen zijn echter niet kwalificeerbaar en kunnen niet als opleiding worden 

aangemerkt. De eerste methode heeft bovendien als nadeel dat er in de loop 

van de tijd fouten, als gevolg van bedrijfsblindheid in de werkwijze kunnen 

sluipen. Met regelmatige opfriscursussen kan dat wel voorkomen worden.  

  

Ten aanzien van de training van de medewerkers van de afdeling ICT hebben 

slechts vier ziekenhuizen geantwoord dat de bekwaamheid met een training op 

peil wordt gebracht. Tien keer is geantwoord dat dit niet van toepassing was. 

Opvallend hierbij is dat van deze tien ziekenhuizen er vijf eerder hadden 

aangegeven dat introductie van de medische technologie ook een ICT-kant had; 

bijvoorbeeld koppeling aan het bestaande beeldarchiefsysteem (PACS) of 

patiëntengegevenssysteem (PDMS).  

 

Nieuwe medewerkers aan de gebruikerskant doorlopen in de meeste 

ziekenhuizen (12/18) een inwerkprogramma, waarbij niet altijd expliciet werd 
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aangegeven dat het gebruik van de aangeschafte medische technologie tot het 

inwerkprogramma behoort. Vier keer werd duidelijk genoemd dat de nieuwe 

medewerker getraind wordt in het gebruik van de medische technologie. Vijf 

keer wordt expliciet genoemd dat het inwerken gebeurt door een ervaren 

gekwalificeerde medewerker of een superuser. Eén ziekenhuis gaf aan alleen 

nog gediplomeerde medewerkers aan te nemen die al een CT-cursus in het 

curriculum hebben. Eén ziekenhuis heeft de deelvraag niet beantwoord. 

Ten aanzien van de medewerkers van techniek is de vraag door slechts drie 

ziekenhuizen beantwoord. Uit de antwoorden blijkt dat in twee ziekenhuizen de 

bekwaamheid door middel van een inwerkprogramma op peil wordt gebracht en 

in één ziekenhuis wordt de medewerker door de leverancier getraind indien de 

medewerker het onderhoud van de betreffende medische technologie in 

portefeuille heeft.  

 
4.2.9 Superuser  

Samenvatting: de superuser op gebruikersniveau is nog niet in alle ziekenhuizen 

op de afdeling aanwezig. Het is niet duidelijk in hoeverre de superuser 

aanvullende training heeft ontvangen. 

 

Vrijwel alle ziekenhuizen (17/18) gaven aan voor de aangeschafte medische 

technologie een superuser aangewezen te hebben. Vijf keer bleek de superuser 

echter geen gebruiker te zijn, maar een technicus of kwaliteitsmedewerker. De 

superuser in de overige ziekenhuizen is een medewerker of een groep 

medewerkers (kerngroep) van de afdeling. Door drie ziekenhuizen werd expliciet 

aangegeven dat de superuser aanvullende of uitgebreide training heeft 

ontvangen.  

 
4.2.10 Acceptatieprocedure 

Samenvatting: in de meeste ziekenhuizen wordt de medische technologie 

technisch en functioneel vrijgegeven. Verificatie van de bekwaamheden van de 

gebruiker en daarmee vrijgave voor gebruik op gebruikersniveau wordt 

nagenoeg nooit uitgevoerd. De formele eindverantwoordelijkheden voor de 

vrijgave van de medische technologie werden door geen van de ziekenhuizen 

expliciet benoemd.  

 

Op de vraag of er een formele acceptatieprocedure is uitgevoerd, is op één na 

door alle ziekenhuizen bevestigend geantwoord. Eén ziekenhuis heeft de vraag 

niet beantwoord en één ziekenhuis gaf weliswaar aan dat een 

acceptatieprocedure doorlopen wordt, maar heeft hiervan geen beschrijving 

gegeven.  

Door zeventien van de achttien ziekenhuizen is een technische acceptatie 

uitgevoerd. Van de zestien ziekenhuizen die de procedure beschreven hadden, 

werd in tien gevallen duidelijk aangegeven dat de vrijgave door techniek werd 

verricht. Voor twee SPECT/PET-CT-scanners werd de technische acceptatie door 

klinische fysica uitgevoerd. Door de verschillende respondenten werden 

uiteenlopende activiteiten genoemd, zoals opgesomd in Tabel 7.  

 

Eén ziekenhuis had een voorbeeld van de sticker ‘vrijgave voor gebruik’ 

meegestuurd. De sticker adresseert de gebruiker met een ‘gevaarsymbool’ en de 

tekst: ‘Gebruiker: 1. Functiecontrole uitvoeren, 2. Controleer eventuele 

instellingen, deze kunnen gewijzigd zijn (zie gebruiksaanwijzing)’. Uit de 

verstrekte informatie komt niet naar voren of de gebruiker daarmee weet wat er 

van hem verwacht wordt. De sticker wijst de gebruiker in ieder geval wel op het 

feit dat er gebruikscontroles uitgevoerd moeten worden.  
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Tabel 7 Activiteiten technische acceptatie; aantal keren genoemd 

Activiteit technische acceptatie Aantal 

Elektrische veiligheidstest 7 

Registratie in apparatuurbeheerssysteem 3 

Indelen in risicoklasse 2 

Controle op compleetheid  2 

Aanbrengen ‘onderhoudssticker’  2 

Controle of het apparaat aan de specificaties voldoet  2 

Adviseren/controle gebruiker ten aanzien van training  2 

Controle aanwezigheid CE-merk  1 

Controle aanwezigheid handleiding  1 

Controle aanwezigheid onderhoudschecklist  1 

Testen op alle stralingsveiligheidsaspecten 1 

 

Door dertien van de achttien ziekenhuizen is aangegeven dat er een functionele 

acceptatie heeft plaatsgevonden. Voor de angiokamers werden door de 

gebruikers acceptatietesten uitgevoerd evenals voor twee van de vier 

SPECT/PET-CT-scanners. Bij de functionele acceptatieprocedure van deze 

productgroepen was klinische fysica in de meeste gevallen betrokken (4/6). De 

functionaliteit van de aangeschafte infuuspompen werd steekproefsgewijs in een 

testopstelling beoordeeld. Met de leverancier was afgesproken dat bij het niet 

voldoen van één enkele pomp, alle pompen geretourneerd zouden worden. De 

gehele acceptatieprocedure vond plaats onder regie van de klinisch fysicus.  

 

Ten aanzien van de training van de gebruiker voordat de apparatuur voor 

gebruik wordt vrijgegeven, geeft slechts één ziekenhuis aan, op het 

‘acceptatieformulier zorgtechnologie’, dat de training van de gebruiker een 

voorwaarde is voor het vrijgeven van de apparatuur.  

 

Geen van de respondenten heeft gehoor gegeven aan het verzoek om formele 

eindverantwoordelijkheden ten aanzien van de acceptatie van de aangeschafte 

medische technologie te beschrijven. Vaak wordt wel beschreven welke 

afdelingen of functionarissen welke rol speelden in de acceptatieprocedure, maar 

de eindverantwoordelijke wordt daarbij niet benoemd. 

 
4.2.11 Borging van de configuratie 

Samenvatting: uit de gegeven antwoorden wordt niet duidelijk hoe de 

configuratie geborgd wordt. Het is niet duidelijk hoe wordt voorkomen dat de 

gebruiker basisinstellingen wijzigt. Het feit dat wijzigingen door techniek moeten 

worden verricht of via techniek moeten worden aangevraagd is mogelijk niet 

voldoende om te voorkomen dat er onbedoeld of onbevoegd wijzigingen in de 

configuratie worden aangebracht. 

 

Op de vraag hoe de configuratie van de medische technologie is geborgd nadat 

deze voor gebruik is vrijgegeven, is door zeventien (17/18) ziekenhuizen een 

antwoord gegeven. Hieruit werd echter niet duidelijk hoe de basisinstellingen 

geborgd worden, met name die instellingen die het veilig gebruik van de 

technologie moeten waarborgen. Iets minder dan de helft van de antwoorden 

(8/17) bevatte een indicatie dat wijzigingen, zowel hardwarematig als 

softwarematig, niet direct door de gebruiker doorgevoerd kunnen of mogen 

worden, maar bijvoorbeeld via techniek aan de leverancier worden voorgelegd. 

Eén ziekenhuis gaf daarbij aan dat de configuratie bij iedere onderhoudsbeurt 

wordt teruggeplaatst. Deze maatregel zal de gebruiker stimuleren om 
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wijzigingen via techniek aan te vragen, maar zal niet voorkomen dat de 

gebruiker wijzigingen aanbrengt.  

Andersom wordt een voorstel tot modificatie vanuit de fabrikant in twee 

ziekenhuizen door techniek en de gebruikers beoordeeld om vast te stellen of de 

voorgestelde wijziging een verbetering is. Geen van de ziekenhuizen benoemde 

de situatie dat door de leverancier tijdens onderhoud modificaties worden 

aangebracht die niet aan het ziekenhuis worden doorgegeven, bijvoorbeeld een 

software-update waardoor de basisinstellingen anders worden. 

 
4.2.12 Continuïteitsplan 

Samenvatting: een meerderheid van de ziekenhuizen heeft een continuïteitsplan 

opgesteld. Hierin wordt echter niet in alle gevallen duidelijk omschreven hoe de 

continuïteit van het zorgproces gewaarborgd wordt op het moment dat de 

medische technologie voor langere tijd uitvalt. Maatregelen lijken beperkt te zijn 

tot het beschikbaar hebben van reserveapparatuur en het afsluiten van 

servicecontracten.  

 

Op de vraag of er voor de aangeschafte medische technologie een 

continuïteitsplan was opgesteld, werd door een minderheid positief geantwoord 

(8/18). De ziekenhuizen was gevraagd om, indien er geen continuïteitsplan is 

opgesteld, aan te geven wat daarvoor de reden was. Twee ziekenhuizen 

verwijzen naar een onderhoudscontract of naar een meerjarenvervangingsplan, 

vier ziekenhuizen hebben geen toelichting gegeven. De overige vier 

ziekenhuizen gaven een toelichting waaruit bleek dat men terdege over het 

probleem had nagedacht en maatregelen had getroffen. De maatregelen die 

vervolgens werden beschreven, kwalificeren feitelijk als een plan. Als hiervoor 

wordt gecorrigeerd kunnen we stellen dat twaalf ziekenhuizen een 

continuïteitsplan hebben. Zo gaven de drie ziekenhuizen uit de groepen ‘dialyse’ 

en ‘hart-long’ aan dat er altijd reservemachines beschikbaar zijn. Een ziekenhuis 

uit de ‘SPECT/PET-CT-groep’ gaf aan dat de meeste onderzoeken electief kunnen 

plaatsvinden en niet direct levensbedreigend zijn. Er is een servicecontract 

afgesloten en er is in het ziekenhuis een ander apparaat beschikbaar waarmee 

de meest noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd kunnen worden.  

Van de acht ziekenhuizen die aangaven een continuïteitsplan te hebben 

opgesteld, hebben er vijf een document meegestuurd. Geen van deze 

documenten heeft de titel ‘continuïteitsplan’. De documenten focussen op het 

beleid rondom onderhoud en het oplossen van storingen. Dit is weliswaar een 

deel van de problematiek, maar de documenten geven niet aan hoe er wordt 

gehandeld als medische technologie voor langere tijd of zelfs permanent uitvalt. 

Bijvoorbeeld als reparatie niet direct of in het geheel niet meer mogelijk is. Eén 

ziekenhuis gaf in een toelichting aan dat de continuïteitsmaatregelen mede 

afhangen van de risicoklasse waarin de medische technologie is ingedeeld. Zo 

wordt er voor hoogrisicoapparatuur reserveapparatuur beschikbaar gehouden. 

   
4.2.13 Technisch beheer 

Samenvatting: alle ziekenhuizen gaven aan een beheersplan te hebben voor de 

medische technologie. De verantwoordelijke voor de uitvoering van het 

beheersplan lijkt niet goed vastgelegd te zijn. De ziekenhuizen die een 

risicoanalyse hadden uitgevoerd bij de aanschaf van de medische technologie 

onderkennen ‘onderhoud’ als een belangrijke beheersmaatregel. De 

onderhoudsvoorschriften van de fabrikant zijn daarbij leidend of men laat het 

onderhoud door de leverancier uitvoeren. Rapportage aan het zorgmanagement 

vindt niet in alle ziekenhuizen plaats en is veelal beperkt tot de 

onderhoudsstatus. Adviezen ten aanzien van de continuering van de technologie 
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of (voor)tijdige vervanging lijken zelden onderdeel van de rapportage uit te 

maken. De onderhoudsstatus lijkt niet in alle ziekenhuizen op het apparaat 

aangegeven te worden. De passieve vorm (opzoeken in het systeem) is in deze 

zorgwekkend; het is niet waarschijnlijk dat een gebruiker dit zal doen. 

  

Vrijwel alle ziekenhuizen gaven aan een plan voor het technisch beheer van de 

medische technologie te hebben (17/18). Eén ziekenhuis gaf aan geen 

beheersplan te hebben, maar heeft desondanks wel de detailvragen beantwoord. 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beheersplan lijkt in veel 

ziekenhuizen niet duidelijk vastgelegd te zijn. Zeven ziekenhuizen noemden 

meerdere functionarissen of afdelingen, zonder een hiërarchie aan te geven of 

de eindverantwoordelijke te noemen. Twee keer werd daarbij ook de leverancier 

als verantwoordelijke voor de uitvoering van het beheersplan genoemd. Het is 

echter niet duidelijk hoe een externe partij invulling kan geven aan deze 

verantwoordelijkheid. Techniek werd vier keer genoemd als de 

verantwoordelijke voor de uitvoering van het beheersplan, de gebruiker werd 

ook vier keer genoemd, steeds met de aantekening dat de uitvoering door 

techniek of de leverancier wordt gedaan. Management werd twee keer 

genoemd, één keer hoofd Zorgeenheid en één keer de Raad van Bestuur.  

 

Op de vraag hoe met het beheersplan invulling wordt gegeven aan het 

verminderen van de risico’s zoals geïdentificeerd in de risicoanalyse, is door alle 

ziekenhuizen een reactie gegeven. Van de zeven ziekenhuizen die bij vraag 3 

hadden aangegeven dat er een risicoanalyse is uitgevoerd, hadden er zes 

‘onderhoud’ als beheersmaatregel genoemd.  

Van de elf ziekenhuizen die bij vraag 3 hadden aangegeven dat er met 

betrekking tot de aanschaf van de medische technologie geen risicoanalyse was 

uitgevoerd gaven er zes aan dat de vraag daarom niet van toepassing was. De 

andere vijf ziekenhuizen hebben wel een reactie gegeven, waarbij men zich 

echter uitdrukte in algemeenheden en niet concreet over de betreffende 

medische technologie, bijvoorbeeld: ‘Afspraken in het beheer worden opgesteld 

door techniek samen met klinische fysica waarbij afstemming over de risico’s 

plaatsvindt’, ‘Techniek heeft per apparaat een risicoclassificatie in Ultimo 

waarmee de urgentie van de afhandeling van meldingen wordt bepaald’, ‘Met 

behulp van het beheersplan worden risico’s gemonitord en indien nodig worden 

verdere acties ondernomen’. 

 

Met het beheersplan wordt invulling gegeven aan de onderhoudsvoorschriften 

van de fabrikant doordat het onderhoud aan de fabrikant of leverancier is 

uitbesteed [6/18] of men ervoor heeft gekozen om het onderhoud in eigen 

beheer uit te voeren, waarbij de voorschriften van de fabrikant worden 

nageleefd [11/18]. Hierbij gaven drie ziekenhuizen aan dat indien noodzakelijk 

het onderhoud of controles geïntensiveerd uitgevoerd kunnen worden. Eén 

ziekenhuis gaf daarbij specifiek aan dat ‘het aantal storingen’ een indicator is om 

vast te stellen dat het onderhoud daadwerkelijk tijdig uitgevoerd wordt. 

 

Op twee na wordt in alle ziekenhuizen over het beheer van de medische 

technologie aan het zorgmanagement gerapporteerd, zij het op uiteenlopende 

wijzen. In drie gevallen lijkt er niet actief over het beheer gerapporteerd te 

worden; het zorgmanagement heeft toegang tot Ultimo om de onderhoudsstatus 

te bekijken. Elf keer wordt genoemd dat er periodiek (jaarlijks, halfjaarlijks of 

per kwartaal) overleg tussen het management en techniek plaatsvindt. De 

rapportage lijkt vaak beperkt te zijn tot de onderhoudsstatus. 
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Eén ziekenhuis heeft een procedure over het onderhouden en gebruiken van een 

medisch apparaat meegestuurd. Daarin is vastgelegd dat per jaar de 

onderhoudsstatus van alle apparatuur wordt doorgenomen tussen 

afdelingsmanager, medisch specialist en hoofd MID. Daarbij wordt dan ook de 

noodzaak tot vervanging of buitengebruikstelling besproken.  

 

De onderhoudsstatus van de medische technologie wordt in slechts tien 

ziekenhuizen door middel van een ‘sticker’ aangegeven. Vijf keer kan de 

onderhoudsstatus online worden ingezien en drie keer wordt verwezen naar 

schriftelijke onderhoudsrapporten die bij techniek opgevraagd kunnen worden of 

naar logboeken.  

 
4.2.14 Levensduur van de medische technologie 

Samenvatting: de meeste ziekenhuizen hanteren een risicobenadering bij het 

vaststellen van de levensduur van de medische technologie. Waar de levensduur 

is gedefinieerd als de afschrijftermijn, kan de levensduur op basis van een risico-

evaluatie verlengd worden. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

aangaande het buiten gebruik stellen zijn minder duidelijk, techniek lijkt hierin 

vaak een adviserende rol te spelen. Over de beslissingsbevoegdheid om 

technologie te vervangen werd nog minder informatie verstrekt, maar deze lijkt 

op directieniveau te liggen, op geleide van de investeringscommissie.  

 

De criteria om het einde van de gebruiksduur van de medische technologie vast 

te stellen, zijn divers. Tabel 8 geeft een overzicht van de genoemde criteria. 

De meeste ziekenhuizen noemden meer dan één criterium.  

 

Tabel 8 Door ziekenhuizen genoemde criteria; aantal keren genoemd 

Criterium Aantal 

Technisch functionele staat, veiligheid, 

onderhoudsstatus 

12 

Afschrijving: economisch (restwaarde 

versus onderhoudskosten) 

9 

‘Out of service’ melding leverancier 8 

Afschrijving: termijn 7 

Technologische innovaties 4 

Strategisch beleid 2 

 

In twaalf van de gegeven antwoorden was een risicobenadering herkenbaar. 

Functionele staat, veiligheid en onderhoudsstatus lijken daarbij als harde criteria 

gehanteerd te worden. Vijf ziekenhuizen die de afschrijvingstermijn als criterium 

noemden, beschreven dat de levenduur bij ingebruikname wordt ingeschat, of 

standaard op tien jaar wordt gezet. De medische technologie moet dan in 

principe gedurende deze termijn in gebruik blijven. In vier ziekenhuizen wordt 

na afloop van de afschrijvingstermijn op basis van een risicoanalyse waarin de 

functionele staat, veiligheid en onderhoudsstatus worden gewogen, vastgesteld 

of vervanging noodzakelijk is. In enkele ziekenhuizen wordt dit per jaar gedaan. 

Het omgekeerde, versnelde afschrijving, bijvoorbeeld als gevolg van 

technologische ontwikkelingen, wordt niet genoemd.  

 

Op de vraag over de verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden inzake 

het buiten gebruik stellen van medische technologie en het doen van een 

vervangingsaanschaf is door vijftien ziekenhuizen een antwoord gegeven 

(15/18). Door tien ziekenhuizen werd aangegeven dat de bevoegdheid om 
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medische technologie buiten bedrijf te stellen bij de gebruiker dan wel het 

afdelingsmanagement ligt (10/15). Twee ziekenhuizen noemden klinische fysica 

als de bevoegde (2/15). Twaalf keer werd aangegeven dat techniek hierin een 

adviserende rol heeft (12/15). De uiteindelijke beslissing om de medische 

technologie te vervangen, ligt op directieniveau (7/8), veelal op basis van een 

advies van de investeringscommissie (7/8). Door één ziekenhuis werd 

aangegeven dat de investeringscommissie definitief beslist over de vervanging 

(1/8). 
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5 Discussie 

De open vragen in de vragenlijst die voor dit onderzoek naar de ziekenhuizen 

was gestuurd, waren bedoeld als uitnodiging aan de ziekenhuizen om een 

volledig antwoord en aanvullende informatie te geven. Dit gaf echter niet altijd 

het gewenste resultaat. Op veel vragen is door veel respondenten toch een 

summier antwoord gegeven. De omvang van het antwoord op een vraag kon per 

ziekenhuis erg uiteenlopen. Evenmin was het altijd duidelijk of de antwoorden 

toegespitst zijn op de medische technologie die is aangeschaft, zoals was 

gevraagd, of breder van toepassing zijn. De onderzoeksgroep is te klein om 

statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen. Dit alles maakt dat uit de 

resultaten van dit onderzoek geen verregaande conclusies getrokken kunnen 

worden en de resultaten slechts indicatief zijn voor de feitelijke situatie.  

 

Het initiatief om het type medische technologie aan te schaffen, kwam over het 

algemeen niet voort uit de gewenste klinische functionaliteit; het type medische 

technologie dat men wilde aanschaffen was op voorhand bekend. Er leek geen 

sprake te zijn van een duidelijk omschreven zorgvraag die met behulp van 

technologie ingevuld zou kunnen worden, noch werd overwogen om de 

zorgvraag op alternatieve wijzen in te vullen. Deze bevinding wordt mogelijk 

veroorzaakt doordat er, met uitzondering van de chirurgische robot, geen echt 

nieuwe technologie in het onderzoek was betrokken. Veelal was er sprake van 

vervanging van oude apparatuur, waarbij dan van de gelegenheid gebruik werd 

gemaakt om de laatste stand van de techniek en medische wetenschap te 

implementeren, zodat men weer state of the art behandelingen kon uitvoeren. 

Zonodig werd ook de infrastructuur gemoderniseerd. 

 

In de afgelopen jaren is er in verschillende bronnen (zie hoofdstuk 3, vraag 3) 

gewezen op het belang van een risicoanalyse bij het gebruik en beheer van 

medische technologie. Ook in het recente ‘Convenant Veilige toepassing van 

medische technologie in het ziekenhuis’ [2] wordt gewezen op het belang van 

een risicoanalyse voorafgaand aan de implementatie van een specifieke 

medische technologie.  

Uit dit onderzoek bleek dat in minder dan de helft van de ziekenhuizen als 

onderdeel van de aanschafprocedure een risicoanalyse is uitgevoerd. De met de 

medische technologie verbonden risico’s lijken geen belangrijke rol te spelen bij 

de aanschaf en de geïdentificeerde risico’s waren nooit de reden om medische 

technologie af te wijzen. Waar nodig werden maatregelen getroffen op het 

operationele vlak om de risico’s te beheersen. Waar een risicoanalyse is 

uitgevoerd, is dit in een team gedaan. De risicoanalyses zouden in het 

programma van eisen zijn verwerkt, maar geen van de respondenten heeft 

concreet gemaakt hoe dit was gedaan.  
 

De aanschaf van medische technologie verliep deels volgens de regels van 

projectmatig werken. Er was sprake van een opdrachtgever op directie- of 

managementniveau en er werd gewerkt in multidisciplinaire teams. De 

medewerkers die in de praktijk het meest met de medische technologie van 

doen hebben, de groepen gebruikers en techniek, waren nauw betrokken in het 

aanschaftraject. Dit komt overeen met de bevinding in het rapport ‘Onderzoek 

naar de structuur en werking van de markt voor medische hulpmiddelen’ dat 

voor de aanschaf van medische apparatuur in het segment ‘high-tech, low 

volume’ multidisciplinaire inkoopteams worden opgezet, waarbij meestal ook een 
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vertegenwoordiger van de Raad van bestuur is betrokken [18]. Van ‘verzuiling’ 

van afdelingen die leidt tot onvoldoende benutten van ziekenhuisbreed 

aanwezige expertise, waarover in het rapport ‘Medische Technologie at risk?’ 

[17] zorg wordt uitgesproken, lijkt bij de ziekenhuizen die in het onderhavige 

onderzoek betrokken waren geen sprake te zijn. Kennelijk behoren deze 

instellingen tot de groep die de zaken op dit punt al behoorlijk goed hebben 

georganiseerd. Wij sluiten ons graag aan bij de aanbeveling uit het genoemde 

rapport dat dergelijke instellingen hun kennis en ervaring delen met andere 

instellingen, zodat niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden 

[17]. Over het algemeen lijkt het project een ‘open einde’ te hebben, het wordt 

niet formeel, met een schriftelijke rapportage, afgerond. Het is maar de vraag of 

op deze wijze afdoende wordt geborgd dat aan alle randvoorwaarden die door 

de opdrachtgever of het projectteam zijn geformuleerd wordt voldaan, voordat 

de medische technologie in gebruik wordt genomen.  

 

Het door het projectteam opgestelde programma van eisen werd gebruikelijk 

naar meerdere leveranciers gestuurd. Van deze regel werd afgeweken als de 

technologie uniek was, de aanschaf vond plaats als onderdeel van een 

raamcontract of als men de voorkeur gaf aan een ‘huisleverancier’ waarmee 

men een goede relatie heeft opgebouwd. Het Nederlands Normalisatie Instituut 

(NEN) start met een verkenning naar de haalbaarheid van een project om te 

komen tot een nationale richtlijn die partijen kan helpen bij het opstellen van 

een PVE voor medische hulpmiddelen. Onder partijen blijkt er behoefte te zijn 

aan meer afstemming en duidelijkheid bij het opstellen van een PVE en om te 

komen tot een algemeen kader. Een eenduidig PVE is voor alle partijen gunstig, 

ook voor de leveranciers. 

De meeste ziekenhuizen maken gebruik van proefplaatsingen of site visits om 

een keuze te maken uit de leverbare medische technologie. Veelal werd een 

systematische methode met scorelijsten gehanteerd om tot een definitieve 

keuze te komen. Proefplaatsingen werden gebruikelijk volgens een procedure 

georganiseerd, waarbij de aanvraag echter niet altijd via inkoop verloopt. Dit is 

ongewenst. Medische technologie die op proef wordt geplaatst, zou niet op 

andere wijze dan gebruikelijk voor medische technologie in huis gehaald mogen 

worden, om te bewaken dat de noodzakelijke implementatiestappen worden 

uitgevoerd. Ook zou de duur van de proefplaatsing beperkt moeten zijn; 

voldoende om de mogelijkheden en beperkingen van de technologie te leren 

kennen, maar niet zo lang dat de proefplaatsing op normaal gebruik gaat lijken. 

Een ingangscontrole door de MID werd wel altijd uitgevoerd.  

Voor de periode van de proefplaatsing hadden de meeste ziekenhuizen 

maatregelen genomen om de veiligheid van de patiënten te waarborgen. De 

training van de gebruikers blijft daarbij echter onderbelicht. In situaties waar de 

technologie klinisch wordt toegepast, kan dit leiden tot onveilige situaties. 

Enkele ziekenhuizen hadden het zekere voor het onzekere genomen door de 

medische technologie niet klinisch in te zetten, maar in een testomgeving, 

zonder patiënten, uit te proberen. 

 

De initiële training van gebruikers in het gebruik van de nieuwe medische 

technologie lijkt goed geregeld, maar de instandhouding van de kennis krijgt 

minder aandacht. Mogelijk biedt de periodieke herregistratie van medisch 

specialisten en specialistisch verpleegkundigen mogelijkheden om dit beter te 

bewaken. Verificatie van de bekwaamheden van de gebruiker bij vrijgave van de 

medische technologie voor gebruik, de zogenoemde vrijgave op 

gebruikersniveau, wordt zelden uitgevoerd. Mogelijk kan het voorkomen dat niet 

alle gebruikers getraind zijn. Een onderzoek van de IGZ naar aanleiding van een 
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incidentmelding met een endoscopenwasmachine [16] wijst uit dat de verificatie 

van het trainingsniveau van de gebruikers voordat de medische technologie in 

gebruik wordt genomen, essentieel is.  

Veel ziekenhuizen kennen een superuser op de afdeling waar de medische 

technologie wordt gebruikt, maar het is niet duidelijk in hoeverre de superuser 

aanvullende training heeft ontvangen om als eerste aanspreekpunt bij storingen 

en problemen op te treden.  

Ook de technici worden in de meeste ziekenhuizen getraind, maar de wijze 

waarop dit gebeurt, is minder gestructureerd dan bij de gebruikers. Ook voor 

deze groep lijkt het in stand houden van de kennis minder aandacht te krijgen. 

De training van ICT’ers lijkt weinig aandacht te krijgen. Ook waar de medische 

technologie een duidelijke ICT-component heeft, werd door een aantal 

ziekenhuizen aangegeven dat training niet nodig was. Er kon niet beoordeeld 

worden in hoeverre dit terecht was. 

Het inwerkprogramma dat nieuwe medewerkers doorlopen, voorziet meestal niet 

in het trainen van het gebruik van de medische technologie. Het is de vraag of 

op afdelingen waar veel personeelswisselingen zijn voldoende kennis van de 

medische technologie beschikbaar blijft. 

 

Een meerderheid van de ziekenhuizen heeft een continuïteitsplan opgesteld. 

Hierin wordt echter niet in alle gevallen duidelijk omschreven hoe de continuïteit 

van het zorgproces gewaarborgd wordt op het moment dat de medische 

technologie voor langere tijd uitvalt. Maatregelen lijken beperkt te zijn tot het 

beschikbaar hebben van reserveapparatuur en het afsluiten van 

servicecontracten waarmee mankementen snel verholpen zullen worden.  

Een beheersplan voor de medische technologie is in alle ziekenhuizen aanwezig. 

De ziekenhuizen die een risicoanalyse hadden uitgevoerd bij de aanschaf van de 

medische technologie onderkennen ‘onderhoud’ als een belangrijke 

beheersmaatregel. De onderhoudsvoorschriften van de fabrikant zijn daarbij 

leidend of men laat het onderhoud door de leverancier uitvoeren. De 

onderhoudsstatus lijkt niet in alle ziekenhuizen op het apparaat aangegeven te 

worden. De actieve vorm, waarbij de gebruiker de onderhoudsstatus zelf in een 

computersysteem moet opzoeken, is in deze ongewenst; het is niet 

waarschijnlijk dat een gebruiker dit zal doen. 

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het beheersplan lijkt echter niet 

goed vastgelegd te zijn. Rapportage aan het zorgmanagement vindt niet in alle 

ziekenhuizen plaats en is veelal beperkt tot de onderhoudsstatus. Adviezen ten 

aanzien van de continuering van de technologie of (voor)tijdige vervanging 

lijken zelden onderdeel van deze rapportage uit te maken.  
 

De ‘open einde’ werkwijze van het projectteam, wordt gereflecteerd in de 

acceptatieprocedure van de aangeschafte medische technologie. Hoewel in de 

meeste ziekenhuizen de medische technologie technisch en functioneel wordt 

vrijgegeven, werd door geen van de ziekenhuizen expliciet benoemd wie de 

eindverantwoordelijke was voor de vrijgave voor gebruik. Dit is ongewenst, 

omdat op deze wijze niet wordt geborgd dat alle stappen in de 

vrijgaveprocedures zijn doorlopen. In het ergste geval kan dit ertoe leiden dat 

de gebruiker de apparatuur gaat gebruiken terwijl de vrijgaveprocedures nog 

niet volledig zijn afgerond. Dit sluit aan bij de aanbeveling in het rapport 

‘Medische Technologie at risk?’, waarin de auteurs er voor pleiten de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en inzet van medische technologie 

expliciet vast te leggen om te voorkomen dat er zaken tussen wal en schip raken 

[17]. Evenmin werd uit de gegeven antwoorden duidelijk hoe de configuratie 

van de medische technologie werd geborgd. Het is niet duidelijk hoe werd 
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voorkomen dat de gebruiker basisinstellingen wijzigt. Het feit dat wijzigingen 

door de afdeling medische techniek moeten worden verricht of moeten worden 

aangevraagd, is mogelijk niet voldoende om te voorkomen dat er onbedoeld of 

onbevoegd wijzigingen in de configuratie worden aangebracht.  
 

De meeste ziekenhuizen hanteren een risicobenadering bij het vaststellen van 

de levensduur van de medische technologie. Waar de levensduur is vastgesteld 

als de afschrijftermijn, kan de levensduur op basis van een risico-evaluatie 

verlengd worden. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangaande het 

buiten gebruik stellen zijn minder duidelijk. De afdeling medische techniek lijkt 

hierin vaak een adviserende rol te spelen. Over de beslissingsbevoegdheid om 

technologie te vervangen, werd nog minder informatie verstrekt, maar lijkt op 

directieniveau te liggen, op geleide van de investeringscommissie. Waarschijnlijk 

zal dan een nieuw investeringsproject gestart worden.  
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6 Conclusies 

Met inachtneming van de beperkingen brengt dit onderzoek een aantal zaken 

aan het licht. De aanschaf van kapitaalintensieve medische technologie gebeurt 

ten dele volgens de lijnen van verantwoord gebruik, zoals gedefinieerd door de 

onderzoeksvragen in paragraaf 1.3. Enkele belangrijke punten verdienen nadere 

aandacht: 

 Het moet duidelijker worden dat voor de aanschaf een risicoanalyse is 

uitgevoerd en dat de resultaten hiervan worden geïmplementeerd in het 

programma van eisen, de training van de medewerkers en het beheersplan. 

 De verantwoordelijkheden voor de vrijgave voor gebruik, het afronden van 

het aanschafproject en het beheer van de medische technologie moeten 

beter vastgelegd worden.  

 De medewerkers moeten ook in een periode van een proefplaatsing afdoende 

getraind zijn. Naast een initiële training bij de introductie van de medische 

technologie moet er aandacht zijn voor het in stand houden van de kennis en 

vaardigheden. 

 

De aanleiding om het type medische technologie dat in dit onderzoek was 

betrokken aan te schaffen, kwam meestal niet voort uit een concreet 

omschreven zorgvraag waarvoor men een oplossing zocht. Veelal stond het type 

technologie dat men wilde aanschaffen al bij voorbaat vast.  

Uit het onderzoek blijkt dat in minder dan de helft van de onderzochte 

ziekenhuizen een risicoanalyse is uitgevoerd als onderdeel van de 

aanschafprocedure. Waar wel een risicoanalyse is uitgevoerd, is zij niet altijd 

benut voor het opstellen van het programma van eisen, de training van de 

medewerkers en bij het beheer van de technologie. Ook al wordt de medische 

technologie aangeschaft ter vervanging van de ‘oude vertrouwde’ technologie, 

dan nog is het raadzaam om in kaart te brengen welke nieuwe risico’s het 

nieuwe apparaat met zich meebrengt.  

 

De aanschaf van kapitaalintensieve medische technologie is zeker geen 

eenmansactie. De aanschaf wordt in opdracht van het lijnmanagement 

voorbereid en begeleid door een multidisciplinair projectteam. Gebruikelijk wordt 

een programma van eisen opgesteld en de uiteindelijke keuze wordt gemaakt na 

een proefplaatsing of men legt site visits af, waarbij de keuze met scorelijsten 

geobjectiveerd wordt. De proefplaatsing wordt goed georganiseerd, maar de 

duur van de proefplaatsing lijkt niet altijd concreet afgesproken te worden. Ook 

de training van de gebruiker blijft onderbelicht. Na de aanschaf wordt de training 

van het personeel georganiseerd, de instandhouding van de kennis op langere 

termijn krijgt echter minder aandacht en ook nieuwe medewerkers worden niet 

altijd getraind.  

De formele afronding en afsluiting van het project verdient meer aandacht en dit 

moet ook tot uiting komen in de afronding van de acceptatie- en 

vrijgaveprocedures. De deelnemende ziekenhuizen beschreven technische en 

functionele vrijgave, maar hiervoor lijkt geen eindverantwoordelijke vastgesteld 

te zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat het proces van de vrijgave voor gebruik 

niet geborgd is en de medische technologie gebruikt gaat worden voordat aan 

alle randvoorwaarden is voldaan.  
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Bijlage 1 Brief aan alle ziekenhuizen 
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Bijlage 2 Vragenlijst gestuurd aan geselecteerde 

ziekenhuizen 
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Bijlage 3 Indeling risicoklassen en consequenties  
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Bron: Máxima Medisch Centrum4 
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 Bronvermelding met toestemming van het ziekenhuis. 
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Bijlage 4 Verantwoordelijkhedenmatrix medische 

technologie  
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5
 Bronvermelding met toestemming van het ziekenhuis. 
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