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sAMeNVATTiNG
CoMplexiTeiT de baas?! ZorGTeChnoloGie is Mensenwerk

Technologie is een niet weg te denken onderdeel van het medisch handelen. een willekeurig zieken-
huis kent al gauw enkele duizenden apparaten, installaties en hulpmiddelen. De kwaliteit van al die 
technologie moet gewaarborgd zijn om de patiënt zo veilig, betrouwbaar en adequaat mogelijk te 
kunnen behandelen. De eigen behoefte aan kwaliteitssystemen lijkt echter niet mee gegroeid met 
toenemende vraag naar technologie in ziekenhuizen. energie steken in kwaliteitssystemen lijkt te 
worden opgevat als noodzakelijk kwaad dat afleidt van waar het werkelijk omgaat: het leveren van 
zorg. Kwaliteit wordt gezien als project of afdeling en niet als een vanzelfsprekend onderdeel van de 
eigen bedrijfsvoering. Wet- en regelgeving, mede geïnitieerd door reactie op incidenten, leiden tot 
toenemende druk vanuit de overheid om kwaliteit aantoonbaar te borgen. Wij hebben ziekenhuizen 
lange tijd zien worstelen om de kwaliteitsborging voor deze zogenaamde levenscyclus van appara-
tuur naar behoren in te richten. Diverse eisen en richtlijnen worden vertaald in evenzoveel projecten. 
Het blijkt een andere opgave om structurele inbedding van een levende systematiek te realiseren met 
verankering in de organisatiecultuur die steeds zonder grote inspanning nieuwe richtlijnen adapteert 
zoals het convenant medisch technologie. De vraag is waar en op welke wijze een ziekenhuis in dit 
complexe speelveld moet beginnen om voor alle technologie een sluitende oplossing te vinden, waar-
bij technologie op de juiste wijze wordt aangeschaft, gebruikt, beheerd en uiteindelijk afgevoerd. 

Dit proefschrift beschrijft in de vorm van een proefontwerp een oplossing voor het inrichten en 
verankeren van integrale kwaliteitsborging voor medische technologie binnen het ziekenhuis. Deze 
oplossing wordt gedefinieerd als ZGTQMT. ZGT vanwege Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) te Almelo 
en Hengelo, waar een door TNO bedacht kwaliteitssysteem voor medische technologie, Quality for 
Medical Technology (QMT), is doorontwikkeld en uitgegroeid tot een systematiek voor integraal 
risicomanagement. Het doel hiervan is het stimuleren van doelmatigheid, kwaliteit en innovatie van 
de inzet van medische technologie in Nederlandse ziekenhuizen. Deze doelstelling wordt middels 
ZGTQMT gerealiseerd door ontwerp, ontwikkeling en realisatie van het medisch technologieproces 
middels een combinatie van inhoudelijke, procesmatige als gedragsmatige aspecten. Een levend 
systeem ontstaat door de inrichting van proactieve en sluitende regelkringen en het betrekken en 
positioneren van terzake deskundige medewerkers. ingenieurs worden ingezet als nieuwe professi-
onals in de zorg vanwege hun kennis van processen en overstijgende manier van systeemdenken.

ZGTQMT deelt de complexiteit van het medisch technisch wagenpark op in overzichtelijke techno-
logiegroepen op basis van risico. Per technologiegroep worden integraal alle aspecten multidiscipli-
nair aangepakt in kleine overzichtelijke expertteams waarin kennis en kunde samenkomen en men 
mandaat heeft om gewenste veranderingen door te voeren. Coördinatie, ondersteuning en toetsing 
van de teams berust bij een centrale kwaliteitsmanagementfunctie die jaarlijks extern getoetst 
wordt op zowel extern als intern gestelde normen en rechtstreeks rapporteert en adviseert aan de 
Raad van Bestuur. Deze structuur en aanpak blijken ook overdraagbaar naar andere ziekenhuizen 
en opschaalbaar te zijn naar integraal risicomanagement van bedrijfsdoelstellingen. De resultaten 
worden beschreven in vijf delen van ieder drie hoofdstukken.
 
Deel i ‘Veni’ beschrijft het ontwerp van systemen om de kwaliteit van de techniek te kunnen borgen. 
Als onderdeel van 15 jaar landelijke ontwikkeling in (wettelijk) kwaliteitsbesef inzake medische 
technologie (H1) wordt onder de paraplu van TNO het QMT systeem ontworpen dat diverse re-
gelkringen vereist (H2). QMT laat eerste resultaten zien om het ‘wat’ in te richten maar kent nog 
onvoldoende antwoorden op het ‘hoe’. ervaringen met tien ziekenhuizen hebben ons geleerd dat er 
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pro-activiteit en betrokkenheid van de Raad van Bestuur gevraagd wordt, terwijl de respons in de 
ziekenhuizen voor beide onderwerpen in aanvang reactief te noemen is. Veranderprikkels komen 
veelal van externe bronnen (H3). 

Deel ii ‘Vidi’ bespreekt de voorwaarden die nodig zijn om een gedragen verandering in de zieken-
huisorganisatie te bewerkstellingen. Deze inzichten blijken nodig om de kennis van deel 1 succesvol 
toe te passen. Kwaliteitsborging wordt hierdoor opgevat als een vraagstuk van organisatieveran-
dering (H4). Het is daarbij noodzaak om een ontwikkelproces in te gaan door inhoudsdeskundige 
mensen te faciliteren en het juiste podium te geven (H5). Dit vraagt een vorm van leiderschap die 
veranderingen teweegbrengt en resultaten consolideert (H6). Hiermee is de basis gelegd voor de 
gewenste proactieve ‘organisatiecultuur’.

Deel iii ‘Vici’ omvat de combinatie van de inzichten uit de eerste twee delen, leidend tot een geïnte-
greerde aanpak ZGTQMT waarvan de bouwstenen worden aangereikt (H7). De verbinding tussen de 
bouwstenen leidt vervolgens tot een coherent samenspel van actieve regelkringen (H8), met altijd 
een breed samengestelde groep deskundigen als regelaars. Verandermanagement is de basis van een 
succesvol resultaat: er komt ‘leven’ in het systeem als gestuurd wordt op intrinsieke motivatie en 
afbouw van externe ondersteuning (H9). 

in Deel iV ‘Quod erat Demonstrandum’ wordt de beschikbare metriek besproken ter objectivering en 
om de kwaliteitsverbetering door ZGTQMT in het eigen ziekenhuis ZGT aan te tonen. in H10 komen 
de primaire/directe indicatoren (harde criteria) zoals status van onderhoud en ViM meldingen aan 
bod. H11 beschrijft de minder sterke metriek op financieel en personeel gebied met indicaties van 
resultaten zoals rendement, medewerkerstevredenheid en de relatie met andere kwaliteitsnormen, 
zoals van het Nederlands instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NiAZ), inspectie voor de 
Gezondheidszorg (iGZ). externe toetsing door partijen als iGZ, NiAZ en Technische Überwachungs 
Verein (TÜV) onderbouwt het resultaat, zoals de certificatie van 24 risicovolle technologieën (H12).

Film: ZGTQMT uitgangspunten

Deel V ‘Quo Vadis’ laat zien dat ZGTQMT overdraagbaar is, gebaseerd op ervaringen in twee andere 
ziekenhuizen (H13). De aanpak is tevens op te schalen tot een systematiek van integraal risicoma-
nagement dat veel verder reikt dan louter medische technologie (H14). Deze aanpak is omarmd 
door twee ziekenhuizen maar nog niet afgerond. Tot besluit volgt een toekomstverwachting die laat 
zien dat naast ziekenhuizen ook beroepsgroepen en toezichthoudende instanties wellicht een zelfde 
verandertraject door zullen moeten maken om de beoogde verandering te bewerkstelligen (H15).
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ABSTRACT 
resolvinG CoMplexiTy?! MediCal TeChnoloGy is people-based 

Medical technology is an ever-increasing part of medical treatment. In each hospital there are 
readily thousands of devices, diagnostic tools and installations in use. Quality control is required to 
guarantee a safe, reliable and adequate use of the technology in patient care. However, in many cases 
this quality control has not been implemented as an integral part of the daytoday organisation of 
care. in response to several medical errors and/or adverse events, institutions like ‘inspectie voor de 
Gezondheidszorg’ (iGZ, a governmental body) and ‘Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen’ (NVZ) 
have published a variety of reports and recommendations. In general, hospitals have responded 
in terms of special purpose projects with a limited scope, an approach that does not lead to the 
development of integral quality management for medical technology. 

This thesis describes a PhD-on-design project concerning the introduction and consolidation of 
a system of quality management and control for medical technology in a hospital. This project is 
based on the observation that – irrespective of all the recent laws, rules and regulations – it has 
proven to be nearly impossible to guarantee quality, safety and efficiency of the application of 
medical technology in approximately twenty hospitals in The Netherlands. Hospitals are complex 
organizations; medical technology is a field that relates to many parties in the hospital. 

Quality management and control of medical technology thus requires a multidisciplinary approach 
in small teams where both knowledge and handson experience are available, with sufficient 
authority to take the required action and make the right decisions for reaching their goals. Quality 
management requires that the basic elements of technology and operational systems management 
are supplemented by the aspect of ‘culture’, i.e., the human component. Technology, systems 
and culture are the three essential pillars for stable support of the solution. The functioning of 
the teams is coordinated by a qualitymanagement body that reports directly to the Board of 
Directors of the hospital. This body performs the checks and balances of the various teams; in its 
turn, the body is submitted to an annual process of evaluation by an external organization like 
‘Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek’ (TNo) or ‘Technische 
ÜberwachungsVerein’ (TÜV) Rheinland. The ultimate goal is to establish a system of closedloop 
control cycles of (the application) of medical technology. The results of the project are reported in 
five sections of three chapters each. 

section i ‘Veni’ discusses various systems that have been applied to the control of medical 
technology (Ch.1-rjdaML). Based on its experience with certification of different technologies in 
industry, the Dutch research organization TNo defines the ‘Quality for Medical Technology’ (QMT) 
system which emphasizes both systemscontrol and technology (Ch.2rjda). The QMT approach 
shows that the question ‘what to do’ can be resolved, but underestimates the aspect of ‘how to do 
it’. Handson experience in ten hospitals shows that a ‘proactive’ approach to the problem is crucial 
for success, including all layers of authority from the work floor to the Ceo. When this is lacking 
it resulits in partial or complete failure. in most cases we observe a rather ‘reactive’ mentality 
concerning quality management and control (Ch.3rjda). 
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section ii ‘Vidi’ gives an insight into the causes of nonfunctional behaviour in organizations. We 
conclude that the ‘how to do it’ question is only resolved by accepting it as a case of ‘organizational 
transition’ (Ch.4Ml). The key factor in this is finding and educating the professional players with 
a content-based, natural authority who can lead the way in this process (Ch.5-Ml). This type of 
leadership can facilitate development and change by creating multidisciplinary, non-hierarchic 
teams and embed the knowledge, development and changes in the culture of the hospital (Ch.6-Ml). 

section iii ‘Vici’ is the synthesis of the insight obtained in the first two sections. The result is a novel 
approach from the ‘Ziekenhuisgroep Twente’ (ZGT), called ZGTQMT, of which a comprehensive 
dashboard and its tools are discussed (Ch.7-rjda-ML). Connecting the elements of the dashboard 
leads to a coherent structure of closed-loop control cycles, each with a team of multi-disciplinary 
professionals as controller In addition, the responsibility for the many aspects of medical technology 
is spread out over all parties involved (Ch.8-rjdaML). The complexity of the ZGTQMT project is 
reduced by dividing it into smart sections, and integrating the results. The theory of ‘organizational 
transition’ lies at the basis of success. intrinsic motivation of personnel is the driver of action; 
external help should only be used on a temporary basis (Ch.9rjda-Ml). We observe a transition to 
a ‘proactive’ culture for achieving shared goals. 

in section iV ‘Quod erat Demonstrandum’ we investigate the metrics that are available to measure 
the outcome of ZGTQMT, as reflected in an increase in quality, safety, and efficiency of healthcare. 
We limit ourselves to ZGT, where most data are readily available. in Chapter 10 (rjda) we discuss 
the most direct measures for success, such as the status of maintenance of medical technology 
and the output of the ‘Veilig incidenten Melden’ (ViM) system for blamefree reporting of errors, 
malpractice, and near-misses. In Chapter 11 (rjda-ML) we report on less-direct metrics with a 
financial or personnel background. examples are the total cost of exploitation of medical technology 
(is quality control cheaper or more expensive in the long run?) and employee satisfaction and 
motivation. We also use the metric of other healthcare related authorities as iGZ and ‘Nederlands 
instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen’ (NiAZ) (overall functioning of hospitals). inspection 
reports by certified bodies such as iGZ, NiAZ and TÜV are discussed as an external metric for quality 
management and control (Ch.12-rjda). As a result the quality control organization and 24 different 
high risk technologies are certified by TÜV Rheinland. 

The final question of ‘transferability’ of ZGTQMT is approached in section V ‘Quo Vadis’. our 
achievements in two hospitals show that this is indeed the case (Ch.13-Ml). Two other hospitals 
are even more ambitious in their plans to extend ZGTQMT to a hospitalwide system that reaches 
far beyond the boundaries of medical technology (Ch.14-Ml). Although this is still an on-going 
process, the results on ‘scalability’ are promising. in Chapter 15 (Ml-rjda) we wrap up the thesis 
with concluding remarks on the project, with emphasis on its achievements, its limitations such as 
incomplete metrics, and its promises for the near and distant future. We also provide a long-range 
perspective for its application to other organizations of professionals in the (para) medical field that 
are in a phase of transition. 

(bold = main author, normal = second author) 
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MeNseNWeRK
Bij de totstandkoming van een promotie-op-proefontwerp is de essentie dat een ontwerp dat  
werkzaam is in de praktijk ook vanuit de theorie kan worden benaderd en in woorden, modellen 
en met geschikte metriek kan worden gevalideerd. Dit proefschrift omvat het inhoudelijk ontwerp 
en de effecten van invoering van een systematiek voor integrale kwaliteitsborging en risicomanage-
ment voor het gebruik van medische technologie in ziekenhuizen. Het bevat bovenal ook het proces 
dat doorlopen is om de implementatie daadwerkelijk door te voeren, te borgen en in de cultuur  
te verankeren.
 
Bij deze zoektocht is steeds weer gebleken dat de naast inhoud en systemen met name de menselijke 
factor essentieel is. De auteurs hebben naast de ontwikkeling van de organisaties waar zij werken 
vooral ook een eigen persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. We zijn er achter gekomen dat zowel 
het maken van dit proefschrift, als ook de impact van de invoering van een integraal kwaliteits-
systeem, zich misschien wel het best laat beschrijven in termen van een rouwproces. De fasen van 
een rouwproces zijn door Kübler Ross uitstekend beschreven [KUB 1996]. Feitelijk is dit een proces 
van ontwikkeling waarbij verschillende fasen worden doorlopen. Door dit inzicht zijn depressies of 
tegenslagen slechts een van de fasen in aanloop tot aanvaarding van de nieuwe of beoogde situatie. 

in dit proefschrift worden voorbeelden gegeven van verschillende ‘rouwprocessen’ die spelen 
bij het fenomeen kwaliteitsborging van medische technologie in ziekenhuizen. enerzijds zullen 
we zien dat wetgevers en beroepsgroepen verschillende boodschappen uitzenden die niet direct 
aanvaard worden door de ontvanger. Op organisatieniveau bespreken we de het rouwproces dat 
daar doorlopen wordt om (alweer) een nieuw systeem te introduceren. Maar ook op delen van het 
kwaliteitssysteem en op individueel niveau is er steeds het doorlopen van de curve die onderlig-
gend is bij het gehele proces dat veranderingen met zich meebrengt. Dit proefschrift is opgedeeld 
in vijf delen van elk drie hoofdstukken (drieluiken). Per drieluik wordt kort belicht welke fasen uit 
de rouwcurve overeenstemmen met de beschreven hoofdstukken. 

rouwCurve 
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Figuur 0.1 De rouwcurve naar Kübler-Ross [KUB 1996]
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MededelinG 
Deze fase kenmerkt de situatie dat een zender een boodschap verkondigt aan een ontvanger. in een 
daadwerkelijk rouwproces is dit het overlijden van iemand. Het kan echter ook gaan om nieuwe 
richtlijnen voor het werken met medische apparatuur of het introduceren van (weer) een nieuw 
kwaliteitssysteem. ook de benoeming van een nieuwe functionaris in het ziekenhuis – denk aan een 
klinisch fysicus – kan de mededeling zijn. Allemaal voorbeelden van mededelingen die gebracht kun-
nen worden. De aanname van de boodschapper is dat de ontvanger deze aanhoort én aanvaardt, als 
waren dit synoniemen. KüblerRoss leert ons dat de ontvanger een heel proces doormaakt volgens 
de fasen van een rouwproces. De ware ontdekking voor ons als auteur is dat men het niet aanvaar-
den van de boodschap niet als miskenning van die boodschap moet zien, maar als een leermoment 
voor de boodschapper die de ontvanger kan helpen het rouwproces te doorlopen in al haar stadia. 

onTkenninG 
De fase van ontkenning ontstaat na het vernemen van het slechte nieuws: de aankondiging van en/
of de verandering van de huidige situatie. er ontstaat een afwijzing van de verandering die zich 
voordoet. De ontvanger kan en wil het niet geloven en beschermt zich zodoende tegen de feitelijke 
situatie. 
 
weersTand
De ontvanger van de boodschap heeft de boodschap gehoord maar zal zich hier tegen verzetten. Hier 
komt de natuurlijke immuniteit van een persoon of organisatie naar voren als ware het een soort 
huid die ons beschermt tegen de kwalijke invloeden van buitenaf. er zullen diverse argumenten en 
emoties naar boven komen die de boodschap willen ontkrachten, veranderen, tenietdoen.
 
onDerhanDeling
De ontvanger van de boodschap zal in deze fase proberen te ontdekken waar een ontsnappings-
route is. Zou de verandering weliswaar doorgang vinden maar kan deze wellicht aan hem of haar 
voorbij gaan? Zijn er uitzonderingen op de regel mogelijk? Wellicht kan een en ander uitgesteld 
of aangepast worden. Veelal wordt geprobeerd om zaken uit het verleden in deze fase spoedig 
te herstellen of radicaal het roer om te gooien nu het nog kan. Immers er is niets voor niets een 
verandering opgetreden en beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
 
depressie
De hoop van de ontvanger dat de daadwerkelijke verandering geen doorgang zal vinden, of dat er 
nog onderhandelruimte is, is in deze fase voorbij. Het moment van het onvermijdelijke is aangebro-
ken. De boodschap is binnengekomen maar een belangrijke vraag is nu voor de ontvanger wat het 
hem of haar nu zal brengen. Waar is dit voor nodig en hoe moet ik hiermee omgaan? er is een gevoel 
van uitzichtloosheid en angst over de toekomst. 

experiMenTeren
De ontvanger leert in deze fase dat er toch mogelijkheden zijn om zich te bewegen, te werken en te 
schikken in en naar de nieuwe situatie. Door zelf actief op zoek te gaan, of om letterlijk en figuurlijk 
over de eigen schaduw heen te stappen ontstaan nieuwe inzichten die wellicht ook nieuwe kansen 
en hernieuwde energie kunnen geven. Voldoende positieve ervaringen maken sterker en stimuleren 
de ontvanger en zijn of haar omgeving om te volharden. 

aanvaarDing
Met de fase van aanvaarding wordt bedoeld dat de realiteit aanvaard is en daarmee de boodschap 
daadwerkelijk aangenomen en opgenomen is door de ontvanger. Hopelijk is bij een verandering in 
de manier van werken ook inhoudelijk een aanvaarding gekomen. 
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rouwCurve 

Figuur 0.2 Rouwcurve   

MededelinG
Dit proefschrift is een mededeling van ons als auteurs aan de zorgsector. Een mededeling dat wij 
ervaren hebben dat een ziekenhuis ‘in control’ kan geraken op het gebied van kwaliteitsborging 
medische technologie door de invoering van ZGT-QMT. Een mededeling voor u als lezer, als mogelijke 
handreiking bij het eigen werk in ziekenhuizen of daarbuiten, om gewenste veranderingen in gang te 
zetten, levend te houden en in context toe te passen. Wij nemen u inhoudelijk mee aan de hand van 
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1

In dit drieluik worden aanleiding, ontwikkeling en resultaten beschreven van een 
systematiek voor kwaliteitsborging van medische technologie in Nederlandse 
ziekenhuizen. In hoofdstuk 1 wordt de ontwikkeling van zowel medische technologie 
zelf als kwaliteitsborging ervan in Nederlandse ziekenhuizen beschreven sinds 
invoering van de kwaliteitswet zorginstellingen in 1996. Een complex onderwerp, gelet 
op de hoeveelheid en diversiteit aan apparatuur, dat tot op dat moment relatief weinig 
aandacht heeft gekregen binnen de ziekenhuizen. Een stroom van aanbevelingen en 
uitwerkingen daarvan komt op gang, met het oogmerk ziekenhuizen te ondersteunen 
bij het vorm geven aan kwaliteitsborging. Om de ziekenhuizen hierbij te helpen wordt 
bij TNO het kwaliteitssysteem Quality for Medical Technology (QMT) ontwikkeld. De 
planmatige aanpak en de systeemopbouw van QMT zijn onderwerpen van hoofdstuk 
2. Ondanks positieve erkenning van praktijkresultaten door externe referenten als de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie 
in de Zorg (NIAZ) vind QMT geen breed draagvlak in de dan beschikbare vorm. 
Het trage tempo waarmee de ziekenhuizen zowel de geschetste veranderingen als 
handreikingen adopteren roept vragen op naar de veranderprikkels (hoofdstuk 3). 

i Veni
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1

MEDISCHE TECHNOLOGIE
IN BEWEGING 

De gezondheidszorg wordt steeds complexer. De veelheid aan ziekten, onderzoeken en 
behandelingen vraagt om overzicht, afstemming en toerusting van medewerkers zodat 
zij zorg kwalitatief, veilig en doelmatig kunnen aanbieden. De rol van technologie 
hierin wordt steeds groter en daarmee ook de afhankelijkheid daarvan voor zowel 
zorgvrager als zorgverlener. Want technologie veroudert snel en is in toenemende 
mate afhankelijk van ICT toepassingen. De zorgverlener zal steeds vaker intern en 
extern verantwoording moeten afleggen over resultaten en gemaakte keuzes. Dat dat 
niet altijd lukt blijkt uit diverse incidenten die de afgelopen jaren binnen ziekenhuizen 
hebben plaatsgevonden. Mede als reactie hierop ontstaan diverse nieuwe richtlijnen 
en rapporten waarin eisen worden gesteld aan de kwaliteit en veiligheid. Ziekenhuizen 
reageren vooral reactief op deze ontwikkelingen. Proactief risicomanagement blijkt 
een te grote stap. Er is kennis aanwezig die aangeboord zou kunnen worden in 
bedrijven en instellingen. Desondanks blijft het lastig om deze praktisch te vertalen 
naar de omgeving van het ziekenhuis. De ziekenhuispraktijk vraagt een bestendig 
werkend geheel, dat steeds optredende externe veranderingen soepel adapteert en 
zowel interne als externe verantwoording oplevert.

1.1 TeCHNoLoGie iN De GeZoNDHeiDsZoRG
in deze sectie wordt medische technologie gedefinieerd en de ontwikkeling er van beschreven, 
zodat duidelijk wordt welke veelheid aan apparatuur, installaties en systemen het gaat. Technologie 
in de gezondheidszorg is al eeuwenoud. De oerchirurgbarbier bediende zich al van mes en zaag. 
De laatste eeuw is er sprake van een exponentiële ontwikkeling. Begin vorige eeuw komt de rönt-
gentechnologie het ziekenhuis binnen, waarmee de innerlijke mens voor het eerst onaangeroerd in 
beeld komt. in de jaren ’60 doet de computer zijn intrede, waardoor steeds geavanceerdere functies 
en berekeningen kunnen worden uitgevoerd. succesvolle innovaties zijn vervolgens bijvoorbeeld 
endoscopie, angiografie, minimaal invasieve chirurgie en endovasculaire behandeling [KAM 2001]. 
Het wordt mogelijk om de röntgenfoto van weleer aan te vullen met scanners waarmee afbeeldingen 
van functie en anatomie van het lichaam kunnen worden gereconstrueerd. 

Naast beeldvormende apparatuur is er een veelheid aan apparatuur voor de ondersteuning van 
orgaanfunctie ondersteunende apparatuur (denk aan nierdialyse), voor anesthesie- en beademing, 
chirurgische hulpmiddelen, apparatuur voor functieonderzoek en bewakingsapparatuur. Labora-
toriumapparatuur en apparatuur voor reiniging en desinfectie ondersteunt het primaire proces 



hoofdsTuk 1 | Medische technologie in beweging

22

van de zorg aan patiënten. Tenslotte maken ook de installaties voor elektriciteit, medische gas-
sen- en water en luchtbehandeling deel uit van de medische technologie. 

De toename van technologie kent ook een keerzijde. Technologie is kostbaar en de meerwaarde voor 
de zorg wordt niet altijd ingezien. Zo leidde de komst van de magnetic resonance imaging (MRi) in 
1989 tot ingrijpen van de overheid om het aantal apparaten in Nederland te beperken tot vier aca-
demische ziekenhuizen. Uit de studie van Ziedses des Plantes naar diagnostische impact, substitutie 
effecten, kostengevolgen en te verwachten patiënten volume, blijkt echter de meerwaarde van deze 
technologie voor alle ziekenhuizen [Zie 1992]. 

In 2012 is berekend dat Nederland jaarlijks 2,2 miljard euro uitgeeft aan medische technologie en 
hulpmiddelen, waarvan 460 miljoen aan apparatuur [iNG 2012]. en de markt is nog steeds groei-
ende. Tussen 2005 tot 2011 met vijf en de afgelopen jaren met zo’n 4% per jaar. Het belang van de 
veilige toepassing van technologie neemt toe met de omvang ervan. 

In dit proefschrift hanteren wij een brede definitie van medische technologie. Hieronder 
verstaan wij alle technische apparaten, toebehoren, hulpmiddelen, maar ook (bedrijfs-) 
installaties, die direct of indirect betrokken zijn bij de diagnose en/of behandeling en 
ondersteuning van patiënten. Gezien de veelheid en variëteit van technologieën hanteert 
TNO vanaf 2001 een praktisch overzicht van 23 risicovolle technologieën inclusief (bedrijfs-)
installaties [ADE 2001c], zoals vrijwel ongewijzigd opgenomen in de QMT norm 4.0 [TEI 
2010]. Medische ICT valt hier inmiddels ook onder. Het convenant veilige toepassing van 
medische technologie in het ziekenhuis voegt er o.a. nog prothesen en implantaten aan toe 
[NVZ 2011].

De toename en ontwikkeling van technologie heeft echter ook een keerzijde. De apparatuur is veelal 
kostbaar, de werking is afhankelijk van andere systemen zoals iCT, maar bovenal wordt de patiën-
tenzorg en de behandelaar steeds afhankelijker van deze technologie. De vraag is of we nog wel zon-
der kunnen. Verweij meldt dat tijdens 98% van de opnames medische technologie is gebruikt [NiV 
2014]. Deze toename van de techniek staat echter in schril contract met de hoeveelheid aandacht die 
er wordt gegeven aan de techniekvakken in de opleiding tot medisch professional en de hoeveelheid 
(na-)scholingsuren die hiertoe beschikbaar is. Daarnaast is er een toename van regeldruk die eisen 
stelt aan de inzet van medische technologie. Deze elementen vormen de basis voor de ontwikkelin-
gen die worden geschetst in dit hoofdstuk en aanleiding geven tot het ontwikkelen van ZGTQMT. 

De toepassing van iCT is een volgende explosieve verandering in de zorg, die zich in de afgelopen 25 
jaar heeft voltrokken en zeker nog niet klaar is. Behalve de toenemende complexiteit van software in 
apparatuur zelf (denk aan een medicijnbibliotheek in de infuuspomp), is de dataverwerking alles-
omvattend. Zowel Patiënt Data Management systemen (PDMs) en de invoering van het elektronisch 
Patiënten Dossier (ePD) zijn van invloed op de complexiteit [iGZ 2004]. Met deze stormachtige 
ontwikkeling zijn de eisen aan de inzet en toepassing van technologie zwaarder geworden. 

De eisen, die gesteld worden aan medische technologie zijn divers. Voor thuiszorgtechnologie [KAM 
2001] worden bijvoorbeeld als eisen voor innovatie genoemd: zo laag mogelijke belasting voor de 
patiënt, verlaging van de complexiteit van het gebruik van technologie en verhoogde mobiliteit van 
de technologie. Volgens ons ontbreekt aan deze opsomming een essentieel aspect: ‘een zo laag mo-
gelijke belasting van de zorgmedewerker’. Daarmee gelden deze eisen evenzeer voor technologie in 
ziekenhuizen. 

iGZ zegt hierover: “Bovenstaande ontwikkeling heeft in het verleden telkens weer geleid tot situaties 
(zoals calamiteiten als gevolg van onvoldoende kennis van het veilig gebruik van de apparatuur) 
waarbij sprake was van een negatieve beïnvloeding van het risicobewustzijn onder gezondheids-
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zorgwerkers, doordat een gevoel van schijnzekerheid was ontstaan. Dit kan gebeuren als niet alle 
gezondheidszorgwerkers die ermee in aanraking zouden kunnen komen over de bediening zijn geïn-
strueerd, of als voor deze apparatuur geen preventief onderhoud is georganiseerd” [iGZ 2002]. 

Wij zijn van mening dat daarnaast ook een schijnzekerheid ontstaat als bijvoorbeeld bij patiëntbe-
waking alleen op alarmering door technologie wordt vertrouwd en daardoor niet meer regelmatig 
bij de patiënt zelf wordt gekeken hoe de toestand is. 

een voorbeeld van risico’s geeft iGZ. in 2010 constateert iGZ dat operatie robots voor invasieve 
chirurgie onvoldoende zorgvuldig in gebruik worden genomen [iGZ 2010c]: van de acht bevraagde 
ziekenhuizen scoren er zeven minder dan 50% voldoende op het toetsingskader van minimaal in-
vasieve chirurgie. Heemskerk schrijft in zijn proefschrift [Hee 2014] dat de resultaten van de robot 
tegenvallen ten opzichte van “gewone” chirurgie, anders dan leverancier en artsen, die al zo’n robot 
hebben, willen doen geloven. Wij concluderen hieruit dat nieuwe technologie een zorgvuldiger intro-
ductie vraagt.

Er is geen reden om aan te nemen dat de invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op de 
gezondheidszorg aan het afnemen is [GRA 2001]. De toenemende aandacht voor risicomanagement, 
kwaliteit en veiligheid in relatie tot de toepassing van medische technologie in ziekenhuizen heeft 
voorgaande uitspraak overtuigend bevestigd. Dit onderschrijft eens te meer het belang van een ge-
structureerde aanpak zoals die in dit proefschrift wordt beschreven.

1.2 oNTWiKKeLiNG WeT- eN ReGeLGeViNG
in deze sectie worden de inspanningen van talloze voor ziekenhuizen externe instanties beschre-
ven, die tot doel hebben de ziekenhuizen tot invoering van kwaliteitsborging van medische tech-
nologie te brengen.

rol van De overheiD
Het overkoepelende initiatief van de overheid op het gebied van kwaliteit in de gezondheidszorg is 
de Kwaliteitswet Zorginstellingen van 1996 [WeT 1996]. Die vraagt “verantwoorde zorg te leveren” 
en jaarlijks over kwaliteitsinspanningen te rapporteren.

sneller beter
Het programma ‘sneller Beter’ – gestart in 2004  is het landelijk ondersteuningsprogramma van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWs), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhui-
zen (NVZ) en de orde van Medisch specialisten (oMs). Doel van ‘sneller Beter’ is het stimuleren van 
doelmatigheid, kwaliteit en innovatie in de ziekenhuizen en overige curatieve zorg. Het programma 
bestaat uit drie pijlers. Pijler 1 is gericht op bewustwording (speciale gezantschappen); pijler 2 is ge-
richt op het genereren van prestatie-indicatoren en pijler 3 is gericht op het verspreiden van goede 
voorbeelden in de ziekenhuissector.

Doelstelling van pijler 2 programma van ‘sneller Beter’ [sNe 2007] is dat 20% van de ziekenhui-
zen in vier jaar tijd aanzienlijke en aansprekende prestatieverbeteringen weten te realiseren op de 
gebieden patiënten logistiek en patiëntveiligheid. Naast deze prestatieverbeteringen moet bij deze 
ziekenhuizen een sneller Beter ‘vliegwiel’ ontstaan. Met andere woorden, ook andere afdelingen in 
de ziekenhuizen gaan de sneller Beter verbeteringen doorvoeren. Hierin wordt o.a. ook het belang 
van een prospectieve risico inventarisatie benadrukt.

Gezanten
in het kader van ‘sneller Beter’ hebben vier topmanagers uit het bedrijfsleven samen 42 ziekenhui-
zen bezocht, Bakker (19), Willems (14), Van de Werf (6) en scheepbouwer (20)) en op basis van hun 
eigen expertise advies gegeven waar de ziekenhuizen kunnen winnen aan productiviteit, effectiviteit, 
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kwaliteit en veiligheid, verantwoording en iCT toepassing. Het rapport van Bakker van TPG “Het 
kan echt: Betere zorg voor minder geld” [sNe 2004a] over logistiek in de zorg, laat zien dat er veel 
meer te standaardiseren valt dan tot dan toe gebruikelijk. Miljarden besparingen zijn mogelijk door 
patiënten logistiek, goederen logistiek en medicatie logistiek structureel aan te pakken. 

Het rapport van Willems van shell “Hier werk je veilig of je werkt hier niet” [sNe 2004b] gaat over 
veiligheid in de zorg. Het rapport laat zien wat er op het gebied van patiëntveiligheid te winnen is 
door invoering van een veiligheidsmanagement systeem (VMs). De boodschap van Willems is dat 
veiligheidsmanagement een activiteit is die vanuit de raad van bestuur moet worden aangestuurd. 
Het belang van zowel veilig incidenten melden als prospectieve risicoanalyses om grip te krijgen op 
de (zorg)processen wordt aangetoond. Tot slot wordt hier voor het eerst ook over cultuur gespro-
ken: de veiligheidscultuur.

Het rapport van AeGoN bestuurder Van der Werf “Rekenschap en transparantie moet je omarmen” 
[sNe 2005] opent het perspectief naar transparantie in verantwoording in de zorg, meestal aange-
duid met het Angelsaksische begrip ‘governance’. in dit rapport wordt de patiënt expliciet als ‘klant’ 
gepositioneerd. Deze klant moet ziekenhuizen kunnen vergelijken op kwaliteit van medisch hande-
len, van processen en van dienstverlening. Het openbaar maken van de eigen kwaliteitsindicatoren 
zet ook een proces van voortdurend verbeteren in gang in het ziekenhuis zelf. Meer vrijheid voor de 
ziekenhuizen met een sterker toezicht geeft ruimte aan ondernemerschap.

Het rapport van scheepbouwer van KPN “Zorg voor innovatie” [sNe 2006] behandelt iCT en inno-
vatie in de zorg. De kernboodschap is een wenkend perspectief over de rol van iCT om de komende 
knelpunten in de zorg (demografie en kostenontwikkeling) met behulp van investeringen in iCT aan 
te kunnen pakken. De noodzaak van marktwerking wordt onderschreven als prikkel voor innovatie. 
Het landelijk EPD wordt aanbevolen. Een tweede belangrijke constatering is dat innovaties (te) lang 
duren in de zorg. Het duurt gemiddeld 10 jaar voor een innovatieve werkwijze bij driekwart van de 
ziekenhuizen als norm is ingevoerd. 

De positieve boodschap van alle rapporteurs is dat zij gemotiveerde en betrokken zorgmedewerkers 
hebben aangetroffen. Uit de gegeven adviezen is duidelijk dat er ten opzichte van het bedrijfsleven 
substantiële verbeteringen te behalen zijn in de ziekenhuizen.

expertgroep Medische Technologie
in 2009 start VWs de expertgroep Medische Technologie (eMT), die de opdracht krijgt specifieke 
risico’s van verschillende technologiegroepen te onderzoeken op ‘quick wins’. De conclusies uit het 
rapport “Medische Technologie at risk?”[eXP 2011] zijn o.a. dat gebruiksaanwijzingen veel beter 
moeten en dat scholing in gebruik essentieel is voor veilige toepassing van medische technologie. De 
overige risico’s zijn te technologie specifiek om daarmee snel generiek vooruitgang te boeken. 

Taakprofiel coördinator medische technologie
in het verlengde van het rapport van de eMT verschijnt in 2012 nog het rapport “Taakprofiel coör-
dinator Medische Technologie, tijd voor een inhaalslag” [iVM 2012] van het instituut voor verant-
woord medicijngebruik. Dit is in feite een uitwerking van de “verantwoordelijke medische techno-
logie”, zoals iGZ die in 2002 al benoemd heeft. Het beschrijft bovendien een deel van de taak van de 
“Notified Body Function”, zoals TNo die al in 2000 in het QMT model introduceert.
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inspeCTie voor de GeZondheidsZorG
kwaliteitsborging medische technologie
in 2002 publiceert de inspectie voor de Gezondheidszorg (iGZ) het rapport “Kwaliteitsborging van 
medische technologie in ziekenhuizen: verbeteringen noodzakelijk” [iGZ 2002]. Het rapport schetst 
een zorgelijk beeld. er zijn verbeteringen nodig in het hele proces van de levenscyclus van technolo-
gie: aanschaf, introductie, gebruik, onderhoud en beheer van medische apparatuur. Vervolgens con-
stateert iGZ dat het niet alleen de Medisch instrumentele Dienst is waar verbeteringen noodzakelijk 
zijn, maar dat ook de raad van bestuur zijn verantwoordelijkheid moet nemen. ook de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ) dienen 
een stimulerende rol te spelen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokke-
nen zijn aan de orde. 

Het belang van kwaliteitsborging van het hele proces rond medische technologie baseert iGZ op 
eerdere thematische onderzoeken (o.a. ‘infuusapparatuur in ziekenhuizen’ [iGZ 1997] en ‘scope
desinfectie’ [iGZ 2000]) en de analyse van calamiteiten, die “wijzen op leemten in de kwaliteitsbor-
gende systemen voor medische apparatuur”. Nieuw in 2002 is dat iGZ de medische technologie inte-
graal aanpakt (voordien alleen thematisch) en dat zij aankondigt de verbeteringen actief te blijven 
volgen. iGZ evalueert de impact in 2005. Het rapport “Kwaliteitsborging van medische apparatuur in 
ziekenhuizen: nog steeds onderschat” [iGZ 2005] naar aanleiding van deze evaluatie laat zien dat de 
instrumentele diensten hun deel wél hebben opgepakt, doch de rest van de organisatie nog niet in 
beweging is gekomen. De inspectie vindt “dat gebruik van medische technologie in ziekenhuizen van 
steeds grotere invloed wordt op de patiëntveiligheid, zeker nu artsen en medisch specialisten steeds 
meer en steeds complexere apparatuur gebruiken voor diagnostiek en behandeling. samenhangend 
operationeel kwaliteitsbeleid is dan noodzakelijk, zoals dit rapport aantoont.” 

staat van de Gezondheidszorg 
De staat van de Gezondheidszorg 2008 krijgt de titel “Risico’s van medische technologie onderschat” 
[iGZ 2008c]. iGZ constateert dat de risico’s, die aan introductie en toepassing van medische techno-
logie kleven, onvoldoende worden beheerst. Dit leidt tot onnodige schade voor patiënten en zelfs tot 
enkele tientallen onnodige sterfgevallen per jaar. ongetrainde gebruikers zijn een grote risicofactor, 
wat blijkt uit meldingen van ziekenhuizen en onderzoek van iGZ zelf. Deze gebruikers kunnen zowel 
medisch specialisten zijn, als verpleegkundigen, verzorgenden of personeel dat betrokken is bij 
onderhoud van apparatuur. iGZ stuurt aan op toepassing van risicovolle medische technologie door 
personeel dat aantoonbaar bekwaam is. 

Verder benadrukt iGZ het belang van prospectieve risicoanalyse en het opstellen van functionele 
eisen voorafgaand aan de aanschaf en introductie van risicovolle apparatuur, zodat verantwoorde 
toepassing en evaluatie daarvan mogelijk wordt. Tot slot constateert iGZ dat de revolutie in medi-
sche technologie nog niet ten einde is. Daarmee is de noodzaak om risicomanagement in de zieken-
huizen in te voeren evident, waarbij voor de aansturing daarvan de raad van bestuur een cruciale 
rol moet vervullen De staat van de Gezondheidszorg 2009 “De vrijblijvendheid voorbij. sturen en 
toezichthouden op kwaliteit en veiligheid in de zorg” [iGZ 2009a] is geheel gewijd aan verantwoor-
ding, zowel naar interen als naar externe stakeholders. Het belang van sturen op goed gedefinieerde 
indicatoren is één van de aanbevelingen.

onvoldoende bestuurlijke aandacht
iGZ bezocht in 2013 20 ziekenhuizen en constateert dat de helft daarvan het “Convenant veilige toe-
passing van medische technologie in het ziekenhuis” [NVZ 2011] vrijwel ingevoerd heeft [iGZ 2014]. 
Zeven ziekenhuizen (35%) moeten binnen 3 maanden maatregelen doorvoeren en daarover rappor-
teren, drie ziekenhuizen (15%) moeten dat ook en hebben bovendien een herbezoek gehad. eén van 
deze drie is onder verscherpt toezicht geplaatst. De belangrijkste tekortkomingen zijn de invulling van 
bestuurlijke verantwoordelijkheid en de mate van invoering (lijnmanagers en gebruikers niet betrok-
ken, risicoanalyses nog in ontwikkeling, borging bekwaamheden gebruikers onvoldoende, vooral bij 
medisch specialisten). Ziekenhuizen blijken wel in staat snel te reageren met verbetermaatregelen
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nederlandse vereniGinG van ZiekenhuiZen
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) neemt in 2004 het initiatief om met veldpar-
tijen (ziekenhuizen, TNo, KeMA) een praktische vertaling te maken van de aanbevelingen van iGZ. 
Dit leidt tot de publicatie van “Kwaliteitsborging van medische systemen, een praktische gids voor 
een goede aanpak” [NVZ 2004]. in het verlengde van de publicatie van het VMs, brengt de NVZ in 
2007 met een aantal ziekenhuizen en klinisch fysici opnieuw een “Praktijkgids: Risicomanagement 
en medische technologie” [NVZ 2007]. Beide praktijkgidsen geven ziekenhuizen enig houvast bij het 
opbouwen van hun kwaliteitsborging en risicomanagement. NVZ onderschrijft [NVZ 2009] de door 
de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica (NVKF) ontwikkelde indicatoren [NVK 2007] voor 
een goed beheer van medische technologie.

in 2011 brengt NVZ het Convenant “Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” 
[NVZ 2011] uit, opnieuw een samenwerking met veldpartijen. Deze zeer leesbaar geschreven bunde-
ling van aanbevelingen beoogt de nieuwe veldnorm voor kwaliteitsborging medische technologie te 
zijn. Dit blijkt uit de brief van de minister aan de kamer in 2011 [VWs 2011].

orde van MedisCh speCialisTen
De orde van Medisch specialisten (oMs) publiceert in 2008 de leidraad “Verantwoordelijkheid me-
disch specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur” [oMs 2008]. Deze is ook weer 
tot stand gekomen in samenwerking met enkele veldpartijen (Nederlandse Vereniging van Anesthe-
siologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, NVZ ). in de leidraad wordt o.a. duidelijk gemaakt 
dat ook de specialist een verantwoordelijkheid heeft voor veilige toepassing van medische techno-
logie. een specialist moet zich er van vergewissen dat de apparatuur die hij gebruikt bij zijn patiënt 
geen achterstallig onderhoud heeft. Hij kan dit vaststellen door actief te kijken naar de onderhouds-
datum. Gebruik is hierbij ruim bedoeld, waarbij je moet denken aan toepassing bij de patiënt van 
bijvoorbeeld infuuspomp, diathermietoestel, MRi of tillift. Deze publicatie geeft aan dat de noodzaak 
om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van iGZ uit 2002 nu ook tot de medische discipline is 
doorgedrongen (na zes jaar).

in maart 2014 verschijnt Leidraad 2 “Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, inge-
bruikname en gebruik van medische apparatuur” [oMs 2014]. Hierin wordt de verantwoordelijk-
heid van de specialist gesynchroniseerd met het “Convenant veilige toepassing van medische techno-
logie in het ziekenhuis”, met een vertraging van drie jaar.

1.3 KWALiTeiTssysTeMeN iN De ZoRG
Deze paragraaf laat de verschillende vormen van kwaliteitsborging zien, die in de ziekenhuiswereld 
voorkomen. Het toont aan dat ziekenhuizen ook op dit punt zoekende zijn welke borgingsaanpak het 
best bij hun past.

in de gezondheidszorg zijn integrale kwaliteitssystemen op de markt, die de hele organisatie omvat-
ten. een overzicht van de kwaliteitssystemen die in 2012 actief worden toegepast in Nederland is 
gegeven in Tabel 1.1. De meest algemene is de iso 9001:2000 norm [iso 2000] van de ‘international 
organization for standardization’ (iso), die certificatie mogelijk maakt van het hele ziekenhuis. Ten 
opzichte van de eerdere iso 90019004 serie [iso 1995] van 1995 is de aanpak op het niveau van 
processen de meest opvallende verandering. Deze procesbenadering is daarom ook de basis van het 
QMT systeem geworden. Dat dwingt namelijk over afdelingsgrenzen heen te kijken en zowel horizon-
taal als verticaal binnen de organisatie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te stel-
len. De iso 9001 norm voor het gehele ziekenhuis heeft in Nederland slechts in een enkel geval geleid 
tot certificatie [BeV 2000].
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Het Nederlandse instituut voor Kwaliteit (iNK) heeft in 1991 het ‘european Foundation for Quality 
Management’ (eFQM) model op de Nederlandse markt gebracht [iNK 2014]. Dit model kent vijf 
organisatiegebieden: (1) leiderschap, (2) strategie en beleid, (3) management van medewerkers, (4) 
management van middelen en (5) management van processen. Daarnaast zijn er vier resultaat gebie-
den gedefinieerd: tevredenheid van (a) klanten en partners, (b) medewerkers, (c) maatschappij en (d) 
bestuur en financiers. De gebieden van organisatie en resultaat worden verbonden door een terugkop-
pel lus met verbeteren en vernieuwen als drijvende kracht. Nadruk wordt gelegd op de samenhang tus-
sen alle onderdelen. Het EFQM model is een groeimodel dat evolueert van een productgerichte aanpak 
via proces gericht naar een systeemgerichte aanpak. Deze drie stadia beschrijven een toenemende 
mate van volwassenheid van de organisatie. er is geen certificatie mogelijk, maar instellingen kunnen 
meedingen naar een jaarlijkse kwaliteitsprijs die natuurlijk ook een externe ‘maat’ voor kwaliteit is.

nederlands insTiTuuT voor aCCrediTaTie van ZorGinsTellinGen 
een aantal ziekenhuizen is in 1989 samen met TNo begonnen een groot aantal afdelingsgerichte 
kwaliteitsnormen te ontwikkelen in het project PACe [siL 2004]. De norm voor de MiD is daar één 
van. Dit stelsel van kwaliteitsnormen is in 1998 geïnstitutionaliseerd door de oprichting van het Ne-
derlands instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NiAZ) [siL 2004]. NiAZ is verantwoordelijk 
voor de toetsing van de normen in de zorg. in 2007 zijn de afdelingsnormen vervallen als toetsings-
kader: vanaf dit jaar wordt alleen de Kwaliteitsnorm Zorginstelling [NiA 2010a] nog gebruikt. NiAZ 
heeft nadrukkelijk gekozen voor accreditatie door mensen uit de zorg, meestal aangeduid met ‘peer 
review’. Daarmee wordt het van elkaar leren gestimuleerd en geïnstitutionaliseerd. NiAZ kiest voor 
een bijzondere audit op medische technologie, door in 2010 zogenaamde ‘medtechauditoren’ op te 
leiden [NiA 2010b].

een aantal [geen cijfers gevonden] ziekenhuizen heeft het iNK model omarmd als managementmo-
del [NiA 2008]. een ander deel kiest voor NiAZ. in 2006 heeft het NiAZ het iNK model geadopteerd 
als ordeningsmodel in de overkoepelende Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.0, waarmee een eind 
komt aan een “richtingenstrijd” door de ziekenhuizen. NiAZ is mede daardoor marktleider (circa 
80% van de ziekenhuizen eind 2011) in ziekenhuizen voor integrale kwaliteitsborging. 

Het ‘Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg’ (CBo) [CBo 2014] speelt naast NiAZ een duide-
lijke rol bij kwaliteitsontwikkeling. Het CBo richt zich op de zorginhoud. in het PReZiesprogramma 
heeft CBo bijvoorbeeld een indicator ontwikkeld voor meting van de frequentie van het optreden 
van ‘Postoperatieve Wond infecties’ (PoWi) [sNe 2008, RiV 2014]. Deze indicator wordt gebruikt 
om de effectiviteit van bijvoorbeeld het luchtbeheersplan van de oK te kunnen bewaken. De pro-
gramma’s kennen geen specifieke borgingstructuur. in 2012 zijn veel van de CBo onderwerpen 
onderdeel geworden van het VMs programma van sneller Beter. De borging wordt gerealiseerd door 
de jaarlijkse toetsing van de voortgang op de invoering van VMs door iGZ. Bovendien zijn de CBo 
indicatoren opgenomen als vast deel van NiAZ audits.

De Nederlandse organisatie voor accreditatie van medische laboratoria, beter bekend onder de 
afkorting CCKL [CCK 2014], zorgt voor accreditatie van de medische laboratoria. er zijn 77 zieken-
huizen (mrt 2012) met een dergelijke accreditatie of werken met een zelfstandig laboratorium met 
een CCKL accreditatie. NiAZ erkent de CCKL accreditatie.
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Tabel 1.1 Overzicht van kwaliteitssystemen in de zorg die in 2012 operationeel zijn.

kwaliteitssystemen in de zorg

integrale systemen ISO international organisation for standardization

iNK Nederlands instituut voor Kwaliteit

NiAZ Nederlands instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen

kwaliteitsproces  
ondersteunend

CBO Centraal Begeleidingsorgaan voor intercollegiale toetsing (Kwaliteitsinstituut voor de  
gezondheidszorg)

deelsystemen CCKL Coördinatie Commissie ter bevordering van Kwaliteitsbeheersing Laboratorium 
onderzoek in de Gezondheidszorg

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points (Voedingsmiddelen/Keukens)

HKZ stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeleid Zorgsector (o.a. Apothekers, Dialyseafdelingen, Thuiszorg)

TNO QMT TNO - Quality for Medical Technology (Medische Technologie)

KeMA N.V. tot Keuring van elektrotechnische Materialen te Arnhem (iso toepassing voor Medische Technologie)

Voor de voedselbereiding in het ziekenhuis is ‘Kwaliteitsmanagement Voedingsmiddelen’ (HACCP) 
[HAC 2014] de accrediterende instantie. Veel ziekenhuizen voldoen hieraan. Het betreft certificatie 
door certificatieinstellingen zoals Lloyds, TÜV Rheinland en Veritas die door HACCP zijn erkend. De 
HACCP accreditatie wordt ook door NiAZ erkend.

De stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeleid Zorgsector (HKZ) [HKZ 2014] heeft de iso 9001 norm 
toegesneden voor toepassing bij specialistische zorgafdelingen zoals Apotheken, Dialyseafdelingen, 
Thuiszorg, Fysiotherapie en Revalidatie. De normen zijn samen met medewerkers van de betreffen-
de afdelingen tot stand gekomen. Na te zijn vastgesteld, kunnen afdelingen zich op de normen laten 
certificeren. in totaal 47 ziekenhuizen hebben hun dialyse afdeling HKZ gecertificeerd (mei 2012).

orGanisaTie voor ToeGepasT 
naTuurweTensChappelijk onderZoek
De organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNo) introduceert in 2000 
(ruim vóór de publicatie van het eerste iGZ rapport over kwaliteitsborging medische technologie) 
het programma ‘Quality for Medical Technology’, afgekort tot QMT [ADe 2000a]. Deze vorm van 
kwaliteitsborging combineert inhoudelijke eisen aan technologie met procesbenadering en kwa-
liteitsmanagement in een integrale aanpak. Het is een op ISO 9000:2000 gebaseerde aanpak, die 
gefaseerd kan worden ingevoerd: per technologiegroep (zoals infusie, beademing, dialyse, installa-
ties medische gassen) en vervolgens met de focus op het proces zelf en op het systeem. Bij volledige 
invoering staat het gelijk aan het iso 9000 certificaat, doch aangevuld met een minimum kwaliteits-
toets op eisen en risicobeheersing van elke ingevoerde technologie. Het bevat een kwaliteitsmanage-
mentfunctie, die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteert. Acht ziekenhuizen hebben het 
certificaat behaald voor één of meer technologieën [TNo 2010].

KeMA is in 2004 gestart met een eigen product dat een concurrent is van QMT [KeM 2004]. Het 
betreft in essentie de iso 9001:2000 norm, toegepast op de MiD [aantal nagevraagd, niet ontvangen] 
en beperkt zich dus tot een afdeling. Hierbij is echter geen sprake van een inhoudelijke toets op de 
technologie zelf. Het AMC heeft voor KeMA gekozen, omdat het toenmalige hoofd MiD de AMC or-
ganisatie te complex vond om integraal kwaliteitsmanagement operationeel te krijgen. Afdelingsni-
veau blijkt haalbaar, gezien het verkregen certificaat. Uit een in 2012 uitgevoerde Quick scan bij een 
“KeMA” ziekenhuis, is inderdaad gebleken [LAN 2012a], dat daar geen volledig kwaliteitsmanage-
ment medische technologie operationeel is. De kwaliteitsafspraken zijn sterk op de MiD gericht.



29

1

1.4 sAMeNHANG iN iNiTiATieVeN
Deze paragraaf gaat in op de relatie van de verschillende initiatieven. Hierbij is ons streven om de 
samenhang in de verschillende maatregelen, initiatieven en leidraden toe te lichten en in een breder 
kader te plaatsen.

Een nadere beschouwing van de publicatiestroom geeft op macroniveau het beeld van een markt-
partij – in dit geval de ziekenhuizen  in een transitie naar professionaliteit. Tabel 1.1 toont een 
overzicht van de verschillende publicaties als functie van het tijdstip van publicatie. Hierdoor wordt 
de wederzijdse beïnvloeding van de verschillende partijen duidelijker. Wij zien dat een nieuw idee of 
inzicht, door instanties, beroepsgroepen of belangenorganisaties  soms verschillende keren  wordt 
vertaald om “geschikt” gemaakt te worden voor toepassing in de zorg.

Historisch gezien is NiAZ de bron van kwaliteitsborging in de ziekenhuizen. Het QMT model van 
TNo is  zeker in het licht van wat daarna volgt  een unieke en innovatieve benadering van kwali-
teitsborging van medische technologie. De inhoudelijke toets van TNO is tot op de dag van vandaag 
nog door geen andere partij overgenomen. 

een belangrijke trendbreuk is de publicatie van iGZ in 2002, vooral omdat iGZ voor het eerst aangeeft 
de ziekenhuizen blijvend op invoering van de aanbevelingen te zullen aanspreken. Met het rapport 
van 2005 laat iGZ dat dan ook duidelijk zien. een belangrijke bijdrage van NVZ is de vertaling van de 
aanbevelingen naar een praktisch toepasbare vorm in de twee publicaties [NVZ 2004, NVZ2007]

Het initiatief in 2004 van (toenmalig) minister Hogervorst van VWs om de zorg op hoofdlijnen ex-
tern te laten toetsen is baanbrekend te noemen. Hij laat vier topmanagers – gezanten  uit de indus-
trie in de ziekenhuizen rondkijken. Dit landelijk initiatief is niet specifiek voor medische technologie, 
maar betreft de zorg als geheel. 

De vier toonaangevende rapporten zijn vrijwel allemaal door initiatieven vanuit de ziekenhuizen 
zelf opgevolgd, al dan niet in samenwerking met veldpartijen. Naar aanleiding van het rapport van 
Willems is de website ‘www.VMszorg.nl opgezet, met aanbevelingen en voorbeelden voor toepas-
sing van de verschillende bouwstenen. Vervolgens is de Nederlandse Technische Afspraak (NTA 
8009:2007) “Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg 
verlenen”[NeN 2007] verschenen en inmiddels geactualiseerd (2011). Vanuit dit veiligheidsperspec-
tief start ook de oMs met de Leidraad [oMs 2008]. NiAZ volgt met de introductie van MedTechau-
ditoren, speciaal gericht op medische technologie [NiA 2010b]. VWs start in 2009 een expertgroep, 
die belast wordt de risico’s van medische technologie nader te onderzoeken. Het gaat vooral om 
zogenaamd “laag hangend fruit” [eXP 2011], initiatieven die snel een hoog rendement opleveren. Dit 
is het eerste technologie-inhoudelijke initiatief sinds de start van QMT in 2000 (behoudens themati-
sche rapporten van iGZ).

Na het verschijnen van het rapport van Van der Werf in 2005 komt in 2009 de staat van  
de Gezondheidszorg uit over het sturen op kwaliteit en veiligheid en het toezicht daarop [iGZ 
2009a]. De benadering is onverkort van toepassing op kwaliteit en veiligheid van  
medische technologie.
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Tabel 1.2 Overzicht van initiatieven en publicaties van de verschillende partijen in de jaren 2000 t/m 2012.  
De donkere geel gekleurde publicaties zijn vernieuwend; de latere publicaties zijn veeleer een verdere 
uitwerking van deze koplopers. 

kwaliteitsborging  
Medische Technologie

logistiek veiligheids-
management

Transparantie, 
verantwoording

informatisering Technologie  
inhoudelijk

< 2000 NiAZ PACe MiD (1995)

2000 QMS-QMT-1 (2000) QMS-QMT-1 (2000)

2001

2002 iGZ (2002)

2003

2004 NVZ Kwaliteitsborging 
medische systemen, een 
praktische gids (2004)

Logistiek 
(Bakker 
2004)

Veiligheid  
(Willems 2004)

2005 iGZ (2005) VMszorg orga-
nisatie (2005)

Transparantie (Van 
der Werf) (2005)

2006 Zorg voor innovatie 
(Scheepbouwer) 
(2006)

2007 NVZ Praktische gids 
Risicomanagment en 
medische technologie

NTA 8009:2007

2008 Leidraad oMs Verant-
woordelijkheid medisch 
specialist bij onderhoud 
en beheer van medische 
apparatuur

2009 iGZ staat vd Gezondheids-
zorg 2008 (2009)

iGZ staat vd  
Gezondheidszorg 
2009 (2010)

2010

2011 Convenant veilige toepas-
sing medische technologie 
(2011)

NTA 8008:2011 expertgroep Medi-
sche Technologie at 
risk? (2011)

2012 Taakprofiel coördinator 
medische technologie

Wat we hier (fig. 1.2) zien is dat een duidelijk initiatief (van een externe partij) door het veld her-
haaldelijk “vertaald” wordt. De invoering van het betreffende initiatief verloopt daardoor onver-
anderd traag. De van oorsprong samenhangende reeks van bijvoorbeeld de gezanten, wordt door 
ziekenhuizen ondergebracht in losstaande projecten, waardoor geen integrale kwaliteitsborging 
ontstaat. Uit de vele ‘herhalingen’ in de kolom kwaliteitsborging medische technologie concluderen 
wij dat het ‘wat’ nu wel duidelijk moet zijn.

1.5 CoMPLeXiTeiT
Deze paragraaf loopt nog eens langs de verschillende facetten waarlangs de kwaliteitsborging ge-
stalte moet krijgen. Al deze facetten moeten meegenomen worden wil een werkend geheel ontstaan.

Diversiteit aan technologie
Tijdens de ontwikkeling van de kwaliteit- en veiligheidsnormen rond medische technologie wordt 
de complexiteit steeds beter zichtbaar. De medische technologie zelf is al complex door de grote di-
versiteit van apparatuur, merken en typen. Het innovatietempo is bovendien hoog. Een infuuspomp 
krijgt tegenwoordig diverse software updates gedurende zijn levensduur, waarbij instellingen soms 
ongemerkt worden gewijzigd waardoor risico’s worden geïntroduceerd. Medische technologie is niet 
begrensd door apparatuur, ook installaties zijn van belang. Het risico bij endoscopie zit vooral bij de 
betrouwbaarheid van reiniging en sterilisatie. Andere soorten risico’s zijn verkeerde aansluitingen 
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bij medische gassen, stroomuitval op een afdeling of het wegvallen van het EPD door een netwerk-
storing. Of het wegvallen van het beeld bij invasieve chirurgie door een computerstoring.

diversiTeiT aan beTrokkenen
er zijn verschillende mensen betrokken bij medische technologie. Medische specialisten, verpleeg-
kundigen, verzorgenden, analisten, maar ook technici moeten allemaal mee in het bijhouden van 
deze innovaties. De scholing op technologie in de opleiding is voor (para)medici al beperkt. De 
apparaatspecifieke scholing op de in het ziekenhuis gebruikte merken en typen is dan ook een 
voortdurende uitdaging. 

risiCobeheersinG
Belangrijker nog is het verkrijgen van inzicht in de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van 
medische technologie. Deze moeten eerst worden opgespoord, dan gewogen en daarna worden 
voorzien van beheersmaatregelen. Daar waar deze maatregelen gedrag of bekwaamheid van de ge-
bruiker betreffen, is aanvullend (bij)scholing nodig. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. 
De medisch specialist werkt min of meer autonoom, is hoog opgeleid, voelt niet primair de noodzaak 
van deze bijscholing. Bovendien moet hij in toenemende mate samenwerken met andere (para)
medici. De noodzakelijke communicatie tussen deze beroepsgroepen gaat niet altijd vanzelf. Daar-
door ontstaat de situatie, dat de medisch specialist instellingen in apparatuur gebruikt, waarvan de 
verpleegkundige weet dat die risicovol zijn. De laatste voelt meestal niet de ruimte om dit te melden. 
Krijg dat maar onder de pet van de dokter! 

Het organiseren van kwaliteits, veiligheids en risicomanagement (KVRmanagement) is op zich al 
lastig, maar om dat te integreren in de denk en werkwijze van een groot aantal medewerkers – denk 
aan 1600 tot 8000 personen  is een ander verhaal. Bovendien is de zorg van huis uit retrospectief 
(‘evidence based’). De verschuiving naar prospectief omgaan met risico’s vraagt meer aandacht en 
volharding dan in bijvoorbeeld technische bedrijven, die dat gewend zijn. 

paTiënTbeTrokkenheid
De patiënt is tegenwoordig beter geïnformeerd, kan prestaties van ziekenhuizen vergelijken en doet 
dat ook. De eisen aan patiënttevredenheid nemen dan ook toe. Bovendien kan de patiënt ziekenhuizen 
beter vergelijken door publicatie van “lijstjes” in dag en weekbladen en door informatie op websites. 
Daarnaast gaan ook zorgverzekeraars steeds meer eisen stellen, die ook de verzekerden beïnvloeden.

orGanisaTie in beweGinG
De ziekenhuisorganisatie is voortdurend in beweging. De kanteling van de zorg van procesgericht 
naar patiëntgericht, de patiënt centraal, het (her)inrichten van zorgprocessen, ketenzorg en de inde-
ling in Resultaat Verantwoordelijke eenheden zijn voorbeelden hiervan. De raad van bestuur heeft 
te maken met maatschappen, die moeten worden verleid tot het meedoen in de koers, de visie en 
het beleid van het ziekenhuis. Dit verleidingsproces kan soms vertragingen opleveren, die vanuit het 
perspectief van bedrijfsvoering ronduit riskant zijn. 

Het ziekenhuis staat bloot aan de publicaties van “lijstjes” (AD top 100, elsevier, independer, iGZ), 
calamiteiten komen in de krant, vormen zo een bedreiging van het imago van het ziekenhuis. Door 
de marktwerking is een efficiënte bedrijfsvoering nu ook in het belang van het ziekenhuis. Zorgpro-
cessen worden ‘lean’ ingericht, vaak ondersteund door ’six sigma’ methodieken. ook de beschikbaar-
heid van technologie een infuuspomp zoeken kost verpleegtijd  speelt daarin een rol. 

veranderende weT- en reGelGevinG
De gezondheidszorg heeft te maken met een woud van wet en regelgeving zoals Kwaliteitswet zor-
ginstellingen, kernenergiewet, pharmacopea, WGBO, BIG en ARBO. De steeds veranderende politieke 
koers vraagt een voortdurende aanpassing door de ziekenhuizen. iGZ houdt niet op rapporten te pu-
bliceren, VWs voegt daar het nodige aan toe. Daarnaast bestaan voor de technologie talloze (inter)
nationale normen en richtlijnen. Kennismanagement is daarvoor onontbeerlijk.
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financiering
Financiering van de gezondheidszorg is een factor op zich. Rond de eeuwwisseling was de gezond-
heidszorg gebudgetteerd, zonder marktwerking. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft in 1997 zijn 
zorgprocessen als eerste bedrijfsmatig ingericht [BAN 1997]. Daarbij is goed gekeken naar kosten 
van onnodige handelingen, nodeloze wachttijden van patiënten, geneesmiddelen, materialen en 
materiaalverspilling. Het resultaat was dat zij in vier werkdagen de volledige productie draaiden, die 
hen vanuit de budgettering was toegekend. De rest van de tijd konden de operatiekamers dicht [sNe 
2004a]. Tevreden patiënten en lage kostprijs, dát wordt echter niet door de overheid beloond. Door 
de marktwerking  die met de invoering van de Diagnose Behandel Combinaties’s (DBC) is begon-
nen (2004)  is er een positieve prikkel ontstaan om zorgprocessen bedrijfsmatig en effectief in te 
richten. ‘Lean six sigma’ [LeA 2014] is daarom in de ziekenhuizen nu een geaccepteerde aanpak.

Het ziekenhuisgebouw werd gefinancierd vanuit een andere bron dan de te leveren zorg met de 
bijbehorende medische technologie. Daaruit is een scheiding ontstaan tussen de aanschaf van ge-
bouwgebonden installaties (bouwbudget) en het beheer en onderhoud (exploitatiebudget). er zijn 
voorbeelden bekend, waarbij besparingen op de aanschaf een substantiële verhoging van beheers-
kosten opleveren. ondanks dat de financiering van het gebouw sinds 2009 door het ziekenhuis zelf 
moet worden gerealiseerd, is de scheiding van bouw en beheer in ziekenhuizen nog aanwezig, met 
alle financiële risico’s van dien. Nieuw (2014) is wel de gezamenlijke inspanningen van bijvoorbeeld 
het Zaans Medisch centrum en de bouwonderneming BAM, die een overeenkomst hebben gesloten, 
waarin het ZMC het gebouw voor 25 jaar huurt en de BAM het bouwt en onderhoudt [ZMC 2014].
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Figuur 1.1. Model voor integrale kwaliteit en veiligheid voor de patiënt [GER 2009]. Geeft de complexe context van 
medische technologie weer. 

in figuur 1.1 is de samenhang van alle onderdelen van het ziekenhuis in relatie tot de bedrijfsvoe-
ring weergegeven. Patiëntveiligheid neemt een centrale plaats in. De ervaring leert dat het niet veel 
uitmaakt waar kwaliteit, veiligheid en risicomanagement begint, uiteindelijk zijn alle onderdelen 
betrokken. Wij zullen laten zien dat het door een gestructureerde aanpak mogelijk is deze complexi-
teit de baas te worden.
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1.6  PUBLiCATies LeiDeN NieT ToT iNVoeRiNG

Zichtbaar is geworden dat medische technologie, direct of indirect, aanleiding is tot een diversiteit aan 
publicaties. ook wordt een gevarieerde groep betrokkenen zichtbaar. oorspronkelijke publicaties wor-
den, soms meer dan een keer hertaald of vertaald naar de zorg of beroepsgroep. De uiteindelijke invoe-
ring van het van origine bedoelde inzicht duurt derhalve zomaar tien jaar en gaat dan nog niet vanzelf. 
Een medisch apparaat moet aan wetgeving voldoen, moet aangesloten op een ict-netwerk, aan elek-
triciteit, wordt gebruikt, moet bediend worden door mensen die geschoold zijn. Het gehele proces 
moet goed gemanaged worden, aangestuurd op basis van relevante gegevens, in samenhang met 
veranderende regelgeving. 

De traagheid van invoering en deze complexiteit vormen de uitdaging waarvoor de auteurs zich 
geplaatst zagen en die in dit proefschrift een oplossingsrichting krijgt. Hiertoe is de aanleiding en 
opbouw beschreven van het proefontwerp ter ontwerp en de ontwikkeling van ZGTQMT.

1.7 eeN DeCeNNiUM eRVARiNG
Dit proefschrift is gebaseerd op een uitgebreide ervaring van de twee auteurs op het terrein van bor-
ging van veiligheid en kwaliteit bij het gebruik van medische technologie. Deze ervaring beslaat een 
periode van ruim tien jaar. Na een onafhankelijke start van beider carrières wordt hun kennis, kunde 
en ervaring vanaf 2008 gebundeld binnen ZGT.

Den Adel heeft vanaf 2000 binnen TNO een model ontwikkeld van borging van kwaliteit en 
veiligheid van medische technologie binnen ziekenhuizen (QMT), dit wordt in hoofdstuk 2 
behandeld. Hiermee wordt de basis gelegd voor de invoering van kwaliteitsmanagement voor 
technologie in de zorgorganisatie. Dit model is in verschillende ziekenhuizen in Nederland uitgezet. 
Vanaf 2006 heeft Den Adel, door te gaan werken in ziekenhuizen, de integratie met de praktijk in 
het model verdiept. Het voldoet daarmee aantoonbaar (hoofdstuk 3 en 12) aan de belangrijkste 
toetsingskaders van de inspectie Gezondheidszorg (iGZ) en het Nederlands instituut voor 
Accreditatie in de Zorg (NiAZ).

Binnen de Ziekenhuisgroep Twente heeft Lansbergen in 2003 besloten dit basismodel te 
gebruiken voor de ontwikkeling van een ‘masterplan’ waarin medische technologie op basis van 
kwaliteitsmanagement aantoonbaar geborgd en aan alle vigerende eisen voldoend kan worden 
opgezet. Aanleiding hiertoe was naast het inhoudelijke vak klinische fysica, vooral ook de wens 
procesmatige en organisatorische inbedding van medische technologie adequaat vorm en inhoud 
te geven. Na een pilot aangaande patiëntbewakingstechnologie (apparatuur om vitale functies van 
patiënten te monitoren) besloot de Raad van Bestuur om op advies van Lansbergen het model uit te 
bouwen naar alle risicovolle technologieën binnen het ziekenhuis. een belangrijke aanjager bij dit 
besluit was de ziekenhuisbrand in het oK complex in het Twenteborg in 2006.

Film: Medisch Contact TV deel 1: Brand

in dit ontwikkeltraject is Den Adel in 2008 bij de Ziekenhuisgroep Twente gaan werken om het 
‘Masterplan’ samen met Lansbergen uit te bouwen tot een werkbaar model voor risicomanagement. 
Dit model verbindt verschillende randvoorwaarden met elkaar, die voorheen als losse elementen aan 
de context van het medisch technologieproces waren toegevoegd, zoals introductie VMs, aantoon-
bare bekwaamheid van personeel, eisen iGZ, eisen NiAZ, prestatieindicatoren NVKF. Deze systema-
tiek heeft daarmee een algemene basis gekregen en is als ZGTQMT model in diverse ziekenhuizen 
(waaronder ZGT) met succes toegepast. een van de belangrijkste elementen hierbij is de inzet van 
multidisciplinaire teams in combinatie met gemandateerde centrale regie.
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1.8 PRACTiCe-BAseD eViDeNCe
in deze paragraaf wordt de achtergrond van een promotie op proefontwerp geschetst, een speerpunt 
van de technische universiteiten om de band met buitenwereld van industrie en zorg te versterken. 
De gebruikelijke promotie op basis van wetenschappelijke publicaties in vaktijdschriften is de meest 
bekende as in de tweedimensionale ruimte van promoties bij een technische universiteit. De tweede 
onafhankelijke richting in dit vlak is de promotie op proefontwerp. Het resultaat hiervan wordt vastge-
legd in de vorm van patenten, een prototype of een operationeel proces voor kwaliteitsbeheersing of 
productie. Het werk van een promotie op proefontwerp wordt altijd uitgevoerd op de werkvloer van 
bedrijf of instelling.

een bruikbare aanpak kan zowel vanuit de theorie als uit de praktijk worden ontwikkeld. Binnen de 
geneeskunde wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamde evidenceBased Practice [sAC 
1996]. Deze medisch professionele manier van werken berust op het toepassen van wetenschappelijke 
en bewezen effectieve onderzoeksresultaten in de praktijk [KUi 2004]. Binnen de geneeskundige zorg 
aangeduid als Evidence-Based Medicine (EBM). Practice-Based Evidence (PBE) gaat uit van de staps-
gewijze ontwikkeling van methoden in de praktijk en zet professionals aan tot expliciteren daarvan 
[sMe 2009]. Deze methode omvat de creatie van kennis door lering en reflectie door het aangaan van 
praktijkervaringen. Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling in de praktijk van een aanpak voor inte-
grale kwaliteitsborging van medische technologie. Deze praktijk sluit goed aan bij het concept van een 
promotie op proefontwerp, een praktijkgericht alternatief voor een promotie op publicaties in weten-
schappelijke tijdschriften dat vooral door de Technische universiteit Eindhoven wordt gestimuleerd. 
Vijf delen leiden de lezer in tot onze PracticeBased evidence of proefontwerp. 

eén van de obstakels, die we op deze weg hebben ontmoet, is de gebrekkige metriek binnen het zie-
kenhuis. Dat maakt het lastig om de financiële, technische, systeemtechnische en cultuurwinst van de 
geïnvesteerde inspanningen te kunnen objectiveren. De afname van ViM meldingen op technologie is 
eigenlijk de enige parameter, die iets over toegenomen patiëntveiligheid laat zien.

Bij de bespreking van het werk wordt intensief gebruikt gemaakt van drie modellen die een uitstekend 
kader geven voor de bespreking van de fasen die je als organisatie moet doorlopen. Het betreft hier 
(1) een organisatie ontwikkelingsmodel van Parker en Hudson [PAR 2001]; (2) een model van Van der 
Graaf, Kalff en Hudson [GRA 2000] dat het aantal incidenten in een organisatie zoals een ziekenhuis 
correleert met het aanpakken van techniek, systeem en cultuur; (3) de rouwverwerkingscurve van 
KüblerRoss [KUB 1969] die de analogie laat zien tussen de gemoedstoestand van de spelers in het 
ziekenhuis en die behorende bij rouwverwerking. 

1.9 oNDeRZoeKsVRAAG
De zorg wordt steeds meer gedomineerd door de inzet van medische technologie. De veiligheid van 
zorg wordt daarmee ook in toenemende mate afhankelijk van die inzet. Dit geldt voor zowel patiënten 
als ook voor de zorgprofessionals en derden die met deze technologie werken. Zowel zorg als techno-
logie moeten steeds meer in samenhang worden bekeken omdat zij afhankelijk zijn van deelproces-
sen en technologie in een ander deel van de zorg of technologieketen. Zorg en technologie worden 
bovendien te veel als gescheiden werelden benaderd en zo ook georganiseerd. Daarnaast kijkt men 
onvoldoende over de grenzen van de eigen afdeling. Dit fenomeen vergt inzicht in processen, kennis 
van zowel zorg als technologie en het vernuft om een verbindende systematiek samen te stellen die 
werkbaar is in de praktijk en tevens de toets aan wet en regelgeving kan doorstaan. 

De centrale vraag van dit proefschrift is daarom op welke wijze een antwoord kan worden gevonden 
op het borgen van kwalitatief goede, betrouwbare en adequate zorg, binnen het domein van medische 
technologie. De onderzoeksvraag die wij in dit proefschrift hebben willen beantwoorden luidt:
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“Op welke wijze is kwaliteitsborging van medische technologie integraal te organiseren in 
een ziekenhuis, zodanig dat die zowel de toets van intern draagvlak als van extern toezicht 
duurzaam doorstaat?”.

Deze beschrijving houdt in dat veiligheid en kwaliteit en de borging ervan geen statisch gegeven is, maar 
een verschuivend doel én decor dat zich telkens aanpast aan de ontwikkelingen in de maatschappij. 
Het proefontwerp is gebaseerd op drie pijlers: zorgtechnologie (Techniek), organisatieontwikke-
ling (systeem) en werkinstelling (Cultuur). De complexiteit van het speelveld vraagt om structuur, 
keuzes en het oplossen van deelproblemen. De voortdurend veranderende eisen en externe prikkels 
vragen om een bestendig multidisciplinair kwaliteitsmanagement, dat continu proactief de realisatie 
van gestelde doelen bewaakt. De focus ligt op gezonde bedrijfsvoering met intrinsiek gemotiveerde 
mensen. Daarmee wordt voorkomen dat er steeds een nieuw project moet worden gestart om de 
volgende prikkel te beantwoorden. 

Het is uit ViM meldingen en uit gesprekken met zorgprofessionals gebleken dat gebruikers van techno-
logie in de zorg niet zelfstandig in staat zijn om al deze aspecten te realiseren. Dit vraagt ontwikkeling 
van de organisatie en de mensen daarbinnen. Het vraagt wellicht ook andere beroepen, functies of 
invulling daarvan, omdat de huidige opleidingen en taakstelling hier niet voldoende in voorziet. 

1.10 INHOUD PROEFSCHRIFT
bijdraGen aan diT proefsChrifT
Dit proefschrift is de basis voor een duopromotie, op een onderwerp waar beide acteurs in de prak-
tijk aan hebben gewerkt. Het boek beschouwt de elementen van succesvolle invoering van kwali-
teitsborging medische technologie in de eigen organisatie. De gekozen aanpak wordt vervolgens op-
geschaald tot een toepassing in een meerdere domeinen in de zorg. ieder hoofdstuk is voorzien van 
een label – RjdA, ML of beiden in een specifieke volgorde  waaruit blijkt wie de (eerst) verantwoor-
delijke auteur is. Beide auteurs voelen zich echter verantwoordelijk voor het gehele proefschrift en 
kunnen daarop worden aangesproken. Van 2008 tot medio 2013 hebben de auteurs samengewerkt 
in ZGT ziekenhuizen met locaties te Almelo en Hengelo.

De verdeling over de hoofdstukken is als volgt (eerste-tweede auteur): Hoofdstuk 1 (rjda-ML), 
Hoofdstuk 2 (rjda), Hoofdstuk 3 (rjda), Hoofdstuk 4 (Ml), Hoofdstuk 5 (Ml), Hoofdstuk 6 (Ml), 
Hoofdstuk 7 (rjda-ML), Hoofdstuk 8 (rjda-ML), Hoofdstuk 9 (rjda-Ml), Hoofdstuk 10 (rjda), 
Hoofdstuk 11 (rjda-ML), Hoofdstuk 12 (rjda), Hoofdstuk 13 (Ml), Hoofdstuk 14 (Ml), Hoofdstuk 
15 (MlRjdA). Alle hoofdstukken zijn door beide auteurs bekeken en van commentaar voorzien. De 
eerste auteur heeft dat verwerkt.

Deel i veni
h1 Medische technologie in beweging 
In de achterliggende vijftien jaar verschijnen er in toenemende mate publicaties over kwaliteits-
borging medische technologie in het ziekenhuis. Zowel vanuit de overheid als vanuit marktpartijen en 
beroepsgroepen wordt er informatie ontwikkeld over dit onderwerp. Bij beschouwing van de inhoud 
daarvan, blijkt deze minder vernieuwend, maar vooral herhalend en of vertalend naar de zorg. De vele 
stakeholders en de vele invalshoeken maken het onderwerp onnodig complex. Hieruit is de conclusie 
getrokken dat de invoering niet vanzelf gaat en dat er behoefte is aan een samenhangend model 

h2 Quality for Medical Technology bij Tno
TNO publiceert een nieuwe planmatige aanpak voor de kwaliteitsborging medische technologie, 
QMT, met beoogd doel: gebruik in de praktijk. Bij nadere beschouwing bestaat het uit een tech-
nologie inhoudelijk en een systeemtechnisch deel. Dit zorgt voor betrokkenheid van de RvB bij 
medische technologie (verticale verbinding) en bevordert de communicatie tussen techniek en 
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zorg (horizontale verbinding). De invoering van QMT verloopt niet onverdeeld gunstig in sommige 
ziekenhuizen. Uit analyse blijkt dat betrokkenheid van de RvB in combinatie met een systeemaanpak 
en een sterke interne drijver kennelijk noodzakelijk zijn voor succes.

h3 kwaliteitsborging invoeren: de weerbarstige praktijk
in dit hoofdstuk kijken we vanuit de ziekenhuispraktijk zelf naar integrale kwaliteitsborging van me-
dische technologie. Het analyseren van iGZ resultaten en de worsteling van een drietal ziekenhuizen 
laten aspecten van falen en slagen zien. De planmatige aanpak van TNo vergt vooruitkijken en plannen, 
met andere woorden een proactieve houding. De cultuur in het ziekenhuis is echter een reactieve. Het 
verschil hiertussen moet worden opgelost. Verschillende ziekenhuizen kiezen een andere aanpak. ZGT 
lijkt succesvol maar waarom? een toets aan de cultuurladder laat verschillen zien en geeft richting aan 
een succesvolle weg.

Deel ii viDi
h4 kwaliteitsmanagement is sturen op (leren) veranderen
Een beschouwing vanuit het perspectief van een veranderproces leert nieuwe elementen kennen van 
de invoeringspraktijk. De stappen voor verandering van Kotter worden geanalyseerd en lijken goed 
te passen op de invoering van kwaliteitsmanagement medische technologie in het ziekenhuis. Deze 
aanpak lijkt noodzakelijk, doch is die ook voldoende?

h5 samenwerken: sleutel tot cultuurverandering
Mensenwerk vraagt om een beschouwing vanuit de mens: hoe organiseren we terzake deskundig-
heid en betrokkenheid? Waardoor wordt de mens gedreven, hoe werkt hij samen, welke competen-
ties zijn belangrijk? Deze vragen leiden tot het inzicht dat organisatie verandering ook ontwikkeling 
van de medewerkers betekent.

h6 leren en leiderschap
ook als mensen geschoold zijn gaat verandering niet vanzelf. om te kunnen veranderen moeten 
mensen leren, om te willen veranderen is aansturing nodig en toedeling van verantwoordelijkheid.
er is overleg nodig, communicatie en reflectie op gedrag om de gewenste verandering te realiseren. 
Dit dient geleid te worden vanuit een visie van de leiding. Organisatieverandering betekent ook ver-
andering van leiderschap en het geven van ruimte binnen kaders.

Deel iii vici
h7 bouwstenen ZGT-QMT
om te kunnen bouwen zijn bouwstenen nodig, aangedragen vanuit kundigheid uit verschillende 
context. Alle bouwstenen worden beschreven en vervat in een schema (zie uitklapblad achterin). Nu 
volgen keuze van technologiegroepen, specifieke functies, commissies, documentatie en communi-
catie. Het inrichten van alle noodzakelijke processen, procedures, beleid en afspraken wordt bezien. 
Alle bouwstenen samen geven alle ingrediënten voor integrale kwaliteitsborging maar er is dan nog 
geen leven in het systeem. Ook als het gebouw compleet is ingericht ontstaat nog geen beweging.

h8 werking ZGT-QMT
Er is nog een verantwoordelijkheidsstructuur nodig en regelkringen om tot gewenste resultaten te 
komen. De verantwoordelijkheidsstructuur tussen lijn en kwaliteitsorganisatie is ingericht en de 
taakverdeling aangegeven. er zijn talloze regelkringen benoemd. De afstemming tussen technologie 
en zorgproces is ingericht, mede conform het convenant veilige toepassing van medische technologie 
in het ziekenhuis. Feitelijk is QMT een pilot om een proactieve subcultuur (in een reactieve context) te 
laten ontstaan en uit te breiden: te ontwikkelen. Case studies maken dat inzichtelijk. Nu is resultaatge-
richte beweging mogelijk. Het resultaat blijft nog afhankelijk van de motivatie van mensen.

h9 ZGT-QMT als veranderproces
er is interactie tussen het inrichten van het ZGTQMT systeem en de veranderstappen van Kotter. 
Door gebruik te maken van de inzichten van Kotter en waar mogelijk toe te passen, wordt de intrin-
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sieke motivatie van betrokkenen versterkt en wordt de samenhang van het opgebouwde kwaliteits-
management krachtiger. De uitdaging is de ingezette veranderbereidheid voort te zetten, ook ná de 
verankering.

deel iv Quod eraT deMonsTranduM
h10  interne toetsing: objectief
er is gezocht naar objectieve bewijzen, waarmee de meerwaarde van het ingevoerde ZGTQMT kan 
worden aangetoond. Er blijkt slechts een beperkt aantal grootheden objectief vast te stellen. Uit de 
registraties van ViM meldingen en status onderhoud blijken vooruitgang in patiëntveiligheid en 
afname van verstoring van zorgprocessen. omdat de registraties van andere grootheden ontbreekt 
of onvolledig is moet ook naar meer indirecte aspecten worden gekeken.

h11 interne toetsing: indirecte beoordeling 
Er wordt een analyse gemaakt naar de effecten van en voor kosten en scholing van medewerkers. 
Ook het kwaliteitsmanagement wordt tegen het licht gehouden als toets op de governance van de 
RvB. Kostenanalyse geeft slechts een grof en betrekkelijk betrouwbaar beeld van wat is bereikt. Be-
leving van een aantal stakeholders schetst het beeld van wat is gewonnen. Registratie van scholing 
is gebrekkig en zeker niet centraal gestuurd. er kan meer worden gewonnen bij striktere inrichting 
van regelkringen rond financiën en scholing personeel. De benodigde leiderschapsstijlen consolida-
tie en verandering blijken objectiveerbaar.

h12 externe toetsing 
om meer stevigheid te verkrijgen over het oordeel van de bereikte verbetering zijn ook de externe 
toetsen geanalyseerd. TNo/TÜV audits bevestigen de groei van zowel het aantal als de inhoud van 
gecertificeerde technologieën als van de volwassenheid van het kwaliteitsmanagement. iGZ onder-
schrijft een flinke verbetering ten opzichte van de aangetroffen situatie na de brand in 2006. ook 
NiAZ is positief. er is aantoonbaar sprake van substantiële verbeteringen. er is geen objectief extern 
oordeel over toegenomen patiëntveiligheid in ZGT beschikbaar. Door het wegvallen van de inhoude-
lijke toets op de technologieën door TNO is daar een lacune ontstaan. 

deel v Quo vadis
h13 overdraagbaarheid
ZGTQMT blijkt overdraagbaar te zijn. in een drietal ziekenhuizen is ZGTQMT begeleid ingevoerd. 
Door inzet van een biomedisch technoloog en coaching door een ZGTQMT deskundige komt ook in 
deze ziekenhuizen de kwaliteitsborging tot stand. ZGTQMT blijkt daarmee ook overdraagbaar te 
zijn, mits goed begeleid en in de organisatie zelf aangestuurd, door eigen mensen.

h14 opschaalbaarheid
Het succes op het domein van medische technologie inspireert tot toepassing op andere domeinen: 
iCT, Governance, Arbo, VMs, etc. in Viecuri is deze transitie ingezet en gevolgd van ZGTQMT naar in-
tegraal risicomanagement (QRV) in ontwikkeling. ZGTQMT lijkt opschaalbaar te zijn naar integraal 
risicomanagement, waarmee QRV vorm krijgt.

h15 slotbeschouwing
Er is verbetering mogelijk op registraties en het inrichten van regelkringen. De ervaren organisa-
tieverandering rond medische technologie en denken in regelkringen zou ook relevant kunnen zijn 
voor beroepsgroepen en individuele beroepsbeoefenaars. Ondanks het bereikte resultaat is er nog 
veel te doen, de uitdaging is om continu te blijven verbeteren en niet alleen alert te zijn maar ook 
concreet in actie te blijven. 
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‘QUALiTy FoR MeDiCAL  
TeCHNoLoGy’ Bij TNo

TNO combineert (1999) de kennis van certificatie en die van medische technologie 
in één kwaliteitsmodel, aangeduid met Quality for Medical Technology (QMT). 
Vanuit de systeemkunde gezien beschrijft QMT de regelprocessen om de kwaliteit en 
veiligheid van medische technologie in de levenscyclus van aanschaf, via gebruik tot 
afvoeren, te beheersen. De introductie van een ‘Notified Body Function’ (een formeel 
benoemde functie in het ziekenhuis) is de, voor die tijd unieke aanpak waarmee 
kwaliteitsmanagement vorm krijgt. Het model brengt bovendien het veilige gebruik 
van de medische technologie direct onder verantwoordelijkheid van de Raad van 
Bestuur. De invoering van QMT in de ziekenhuizen blijkt een proces van vallen en 
opstaan. Voorwaarde voor succes is het hebben van iemand in het ziekenhuis, met 
voldoende gezag, invloed en volharding. Daarnaast is een betrokken Raad van 
Bestuur essentieel om tot certificatie te komen. Wij beschrijven de systeemkundige 
onderbouwing van QMT en de ervaringen die ermee zijn opgedaan in de 15 
ziekenhuizen die ‘launching customer’ waren in de periode 2000 - 2005. Verder 
rapporteren wij over het succes en/of falen van deze aanpak, zonder in detail de 
redenen hiervoor te analyseren. 

2.1 NieUWe MARKT VooR TNo
De semioverheidsinstelling TNo heeft een lange traditie met advisering en certificering van industriële 
partners. Met de toenemende rol van technologie in de zorg is dit gebied in de afgelopen twee decennia 
erbij getrokken. Regelgeving van de overheid is hierbij een belangrijke factor geweest. In 2000 heeft 
de afdeling ‘TNo Preventie en Gezondheid’ (TNoPG) goed geoutilleerde testfaciliteiten voor medische 
hulpmiddelen. [TNo 2000]. Daarnaast heeft TNo kennis van certificatie in de gezondheidszorg, inspe-
lend op het in werking treden van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen in 1994 [eeG 1994].
 
in 1995 is de afdeling ‘TNo Certification’ (TNoC) opgericht om de vereiste scheiding tussen testen, 
adviseren en certificeren ook organisatorisch vorm te geven. Deze scheiding is nodig om belangen-
verstrengeling te voorkomen tussen adviseurs, die een organisatie helpen, en beoordelaars die het 
resultaat van een audit beoordelen. TNoC certificeert vooral bedrijven, o.a. op basis van de iso 
9001:2000 norm [iso 2000]. Voor het uitvoeren van een audit bij bedrijven ten behoeve van de Ce
markering [eeG 1994] wordt de expertise van TNoPG regelmatig ingehuurd.
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eind jaren ’90 neemt TNo het initiatief om de kennis van medische techniek met de kennis van kwa-
liteitssystemen te combineren. in samenspraak met het LUMC is een, op ziekenhuizen gericht model 
ontwikkeld voor de borging van kwaliteit voor medische technologie. Gebaseerd op praktijkervaring 
van Hakkenberg van Gaasbeek (kwaliteitsdeskundige en technisch deskundige TNoPG), Van Melick 
(hoofd TNO-C-Medical) en Den Adel (systeem en markt oriëntatie TNO-PG), krijgt dit model de 
naam ‘Quality for Medical Technology’ (QMT) [HAK 2000, ADe 2000a]. De basis van het model is de 
nieuwe iso 9001:2000 norm [iso 2000], omdat deze zich richt op het proces en niet op één afdeling. 
Dit sluit goed aan bij de nog nauwelijks ontwikkelde kwaliteitsborging van medische technologie 
in ziekenhuizen. De norm is doelbewust uitgebreid met een inhoudelijke toets op de technologie. 
Het vaak gehoorde bezwaar tegen iso certificering: “je kunt ook vierkante wielen maken onder 
iso certificaat”, wordt hiermee ondervangen [ADe 2000b, ADe 2001a]. een belangrijk onderdeel is 
het invoeren van een ‘Notified Body Function’, een door de RvB benoemde groep in het ziekenhuis 
(functie Kwaliteitsborging Medische Technologie, fKMT) , die verantwoordelijk is voor het proces 
van kwaliteitsbewaking en de daarbij behorende certificering [ADe 2001b]. De taak en verantwoor-
delijkheid van deze groep wordt verderop in dit hoofdstuk besproken. 

TNo legt de focus van de certificatie op de toepassing van medische technologie in de zorg. Het 
model is opgezet als zelfcertificatie met externe referentie. Hierbij wordt een deel van de certificatie-
bevoegdheid aan het ziekenhuis overgedragen, maar blijft TNoC als extern certificeringsorgaan ver-
antwoordelijk voor de toetsing van kwaliteit van het ‘huiswerk’ [HAK 2002]. er is hiervoor gekozen 
om een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis zelf te leggen. TNoPG stelt zich 
beschikbaar als inhoudelijk referent, zowel voor advies hoe het model ingevoerd moet worden als 
ook op technologie specifiek gebied. 

Het QMT model wordt op 16 maart 2000 gelanceerd tijdens een informatiedag bij TNO-PG in Leiden 
voor de klantenkring van TNo, waarbij twaalf ziekenhuizen aanwezig zijn. op 11 mei 2000 is de 
eerste “Training Conference QMT” [ADe 2000c] gehouden, waarin de eerste klant (Lugtigheid van 
MCRZ) aan de deelnemers uitlegt waarom hij voor QMT kiest: grip krijgen op het beheer van techno-
logie [LUG 2000]. Bij de negen Training Conferences die zijn gehouden in de periode 2000  2005 is 
bijna de helft van alle ziekenhuizen (met één of meer deelnemers) over de werking van QMT geïnfor-
meerd [ADe 2011b]. Daarnaast zijn lezingen gehouden voor VZi, NVKF en NVZ. eén van de deelne-
mers was M. Lansbergen, klinisch fysicus in opleiding, die een advies schreef over QMT voor het azM 
[LAN 2001]. Dit schetst een perspectief, dat in dit proefschrift achteraf wordt onderbouwd. Voor ZGT 
schreef hij een analyse [LAN 2002] op het iGZ rapport van 2002 [iGZ 2002], op basis waarvan ZGT 
deel neemt aan de QMT plus training in 2004.

2.2 sysTeeMKUNDiGe AANPAK
om inzicht te krijgen in het belang van de procesbenadering, kijken we in deze sectie vanuit de 
systeemkunde naar medische technologie. Het primaire proces bij QMT is het technologieproces: er 
gaat technologie in aan de voorkant, die aan de uitgang veilig wordt toegepast in het zorgproces. Het 
technologieproces beschouwen wij voorlopig als een ‘black box’, zoals gebruikelijk bij een systeem-
kundige aanpak [AMe 2014] van een organisatie (Fig. 2.1). De ondersteuning van het proces bestaat 
uit mensen en middelen. Om in beweging te komen - en te blijven - is besturing nodig. Het geheel 
krijgt richting door beleid en wordt ingericht naar normen. Om het geheel heen ligt de systeem-
grens, die de scheiding tussen het ziekenhuis en de buitenwereld aangeeft. 

TeChnoloGieproCes
Wat we hier het technologieproces noemen is de ‘life cycle’ (levenscyclus) van technologie binnen 
het ziekenhuis: hoe apparatuur binnenkomt, wordt ingeklaard, geregistreerd, geaccepteerd, ge-
bruikt, onderhouden, gerepareerd, vrijgegeven en tenslotte wordt afgekeurd en afgevoerd.
De input in het technologieproces is de aanschaf van zorgtechnologie (medische technologie, inclu-
sief toebehoren en installaties). Dit betreft alle technologie, die noodzakelijk is voor het verrichten 
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van medisch handelen aan de patiënt. Denk hierbij aan infuuspompen, bedden of röntgenappara-
tuur. De output van het technologieproces is de veilige en adequate toepassing van technologie bij de 
patiënt. Dit is tevens de doelstelling van QMT.

Zorgproces
Technologieproces

Veilige toepassing
in het zorgproces

Aanschaf
technologie

Ondersteunen

Mensen
Middelen

Besturen

Normen
Beleid

Extern

Wetgeving
Handhaving

Markt-
aanbod

Systeemgrens

Figuur 2.1 Opbouw van het systeem medische technologie

De kern van het technologieproces kan in vier stappen worden samengevat: (1) Inkoop, (2) Techniek, 
(3) Vrijgave en (4) Gebruik (Fig. 2.2). Nieuwe technologie komt via ‘inkoop’ binnen, ‘Techniek’ contro-
leert of aan de eisen is voldaan (in dit geval de acceptatiekeuring) en wordt bij een positief resultaat via 
‘Vrijgave’ aan de zorg vrijgegeven en in de zorg vervolgens in ‘Gebruik’ genomen. ook kan bestaande 
technologie via Techniek (storingsoplossing respectievelijk onderhoud of modificatie) via Vrijgave aan 
de zorg weer in het zorgproces worden toegepast.

Inkoop Techniek Vrijgave Gebruik

Zorgproces

Figuur 2.2 Vier stappen in het technologieproces in een ziekenhuis, uitmondend in het zorgproces

randvoorwaarden: norMen en beleid
normen
Kwaliteitsbewaking kan alleen bestaan als er een consistent stelsel is van normen. Deze normen 
kunnen zowel extern als intern zijn vastgesteld. externe normen zijn bijvoorbeeld de Kwaliteitswet 
Zorginstellingen [WeT 1996] en de aanbevelingen van iGZ, die sinds 2002 een generiek karakter 
hebben gekregen. De QMT eisen QMsQMT1, 2, 3 resp. 4.0 [BeZ 2007 ac, Tei 2010] zijn in eerste 
instantie een externe norm ‘opgelegd’ door TNo. op het moment dat de instelling voor de  niet wet-
telijk vereiste  QMT norm heeft gekozen, geldt QMsQMT ook als interne norm. Al de genoemde nor-
men zijn gericht op het systeem, de processen en de procedures, de scholing van mensen en gebruik 
van gekalibreerde meetapparatuur.
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kwaliteitsmanagement
Het technologieproces doorsnijdt verschillende afdelingen. De procesverantwoordelijkheid wordt 
dan gemakkelijk uit het oog verloren. Om die reden heeft het QMT model een functie benoemd - de 
“Notified Body Function” (NBF)  die deze verantwoordelijkheid toebedeeld krijgt [HAK 2001]. De 
NBF wordt hierna in dit proefschrift aangeduid met “functie Kwaliteit Medisch Technologie” (fKMT). 
Deze houdt in de gaten of het ingezette beleid zodanig wordt uitgevoerd dat het geheel voldoet en blijft 
voldoen aan de gekozen normen. De fKMT rapporteert aan de Raad van Bestuur, zodat die voortdu-
rend betrokken wordt bij medische technologie. omdat kwaliteitsmanagement voor veel ziekenhuizen 
nieuw is, helpt de inrichting van de fKMT om hieraan op een praktische manier vorm te geven.

programma van eisen
Het ‘Programma van eisen’ (Pve) is voor het ziekenhuis een interne norm, die direct de veiligheid 
van de technologie bepaalt. Voor iedere nieuwe of bestaande technologie moet het ziekenhuis een 
PvE opstellen, voordat er een opdracht uit kan gaan naar inkoop om tot aanschaf over te gaan. Als 
in het Pve naast veiligheid ook eisen aan adequaatheid en efficiency zijn opgenomen, krijgt het een 
grotere meerwaarde. Het Pve dient door zorg en techniek gezamenlijk te worden opgesteld om dit 
te bereiken. een risicoanalyse ondersteunt het opstellen van het Pve, zodat eventuele gevaarlijke si-
tuaties vooraf in kaart worden gebracht. De kans van optreden en/of de ernst van de gevolgen ervan 
worden sterk verkleind, bijvoorbeeld doordat intrinsiek veilige apparatuur wordt aangeschaft. Alle 
eisen in het Pve dienen zo geformuleerd te zijn, dat ze toetsbaar of meetbaar zijn. Het Pve heeft niet 
alleen waarde bij aanschaf maar ook bij alle andere fasen van de levenscyclus. Van elke eis wordt 
aangegeven wanneer deze wordt getoetst: bij aanschaf, bij acceptatie, bij eindtest of bij gebruiker-
stest. Vrijgave vindt plaats als aan de eisen in de betreffende test wordt voldaan.

kwalificatie personeel
Voor het personeel dat betrokken is bij het technologieproces zijn ook normen van toepassing, aan-
geduid als mensgerichte normen ofwel kwalificatie. in het begin van QMT wordt daarvoor de term 
“capability” gehanteerd. Dit betekent, dat de betreffende mensen (door hun leidinggevende) capabel 
worden geacht om hun taak naar behoren te verrichten, “bekwaam is bevoegd”. Later worden steeds 
meer certificaten van scholing en trainingen vereist om “capability” aan te tonen. Het Recer certificaat 
voor instrumentatietechnici [VZi 2014] is bijvoorbeeld een algemene norm voor deze beroepsgroep.

kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsbeleid is nodig om richting te kunnen geven aan de inspanningen in het technologieproces. 
Een dergelijk beleid bestaat nog nauwelijks ten tijde van de introductie van het QMT model. De mi-
nimum variant van kwaliteitsbeleid wordt dan ook “invoering van het QMTsysteem”. De fKMT stelt 
jaarlijks een kwaliteitsplan medische technologie op, waarin de belangrijkste kwaliteitsdoelstellin-
gen zijn opgenomen. De RvB dient dit plan te ondertekenen, neemt daarmee verantwoordelijkheid 
en geeft tegelijkertijd vorm aan technologiebeleid. In de loop der jaren is technologie steeds meer 
onderdeel geworden van het kwaliteitsbeleid van de instelling. Drijfveren voor deze ontwikkeling 
zijn de aanbevelingen van iGZ (2002 en 2005) [iGZ 2002, iGZ 2005], de introductie van het VMs 
(2004) [sNe 2004b] en de publicatie van het convenant Veilige toepassing van medische technologie 
in het ziekenhuis [NVZ 2011]. sinds 2010 is een integraal kwaliteits, veiligheids en risicobeleid 
vereist door de QMT norm4.0 [Tei 2010]. Nog een stap verder gaand is er de aanpak ‘Quality, Risk 
management and Valorisation’ (QRV), die ook nog andere risicodomeinen omvat zoals Arbo, Hygi-
ene, Milieu en VMs thema’s (H 14).

randvoorwaarden: Mensen en Middelen
Mensen
Kijken we naar de belangrijkste processtappen binnen het technologieproces  inkoop, techniek, 
vrijgave en gebruik , dan zijn inkopers, technici en zorgmedewerkers de belangrijkste ondersteu-
ners. Voor de besturing zijn zowel de Raad van Bestuur, de bemensing van de fKMT, als hoofd inkoop, 
hoofd techniek en hoofd zorg verantwoordelijk.
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Middelen
Binnen het technologieproces zijn test en meetmiddelen kwaliteitsbepalend. Tevens is de actualiteit 
van de kalibratie van belang. Voor een adequate registratie van alle technologie is iCT noodzakelijk. 
Alle apparatuur wordt geregistreerd in een database en handelingen, zoals uitslagen van acceptatie 
en eindtests en de formele vrijgave worden daaraan gekoppeld. Hiermee is de historie van elk indi-
vidueel apparaat terug te vinden en daarmee een belangrijke bouwsteen voor borging. Daarnaast is 
informatie, bijvoorbeeld over adequaat en veilig gebruik van technologie, van belang, juist ook in de 
zorgprocessen. Daarvoor zijn tegenwoordig webbased registratiesystemen beschikbaar.

2.3 ReGeLKRiNGeN
Deze sectie geeft aan hoe regelkringen kunnen helpen bij het aansturen van kwaliteitsborging. om 
de kwaliteit te beheersen is op elk onderdeel of samenstel van onderdelen een regelkring nodig, 
die bestaat uit waarnemen (W), beoordelen (B) en ingrijpen (i) (figuur 2.3). Deze naamgeving is 
vergelijkbaar met de Plan, Do, Check en Act handelingen uit de PDCA cirkel van Deming [DeM 1943]. 
Regelkringen kunnen op operationeel (afdelingshoofden), tactisch (fKMT) en strategisch (RvB) 
niveau worden ingericht. Regelkringen zijn onderdeel van regeltechniek: “Regeltechniek houdt zich 
bezig met systemen die ten doel hebben bepaalde grootheden van een proces volgens een vooraf 
opgesteld plan te laten verlopen” [Coo 1969]. Basisvoorwaarden voor een regelkring zijn dus:

• er moet een plan zijn
• er moet gemeten kunnen worden
• er moet ingegrepen kunnen worden.

Primair proces

WaarnemenIngrijpen

Beoordelen

Figuur 2.3 Schema van een regelkring

in QMT levert het technologieproces veilige technologie, die in het zorgproces wordt ingezet. Veilige 
en adequate toepassing wordt bereikt door drie regelkringen die op het technologie proces ingrijpen 
(figuur 2.4). ’Veilige toepassing’ is de meest omvattende en daardoor lastigste te beheersen regel-
kring, omdat veelal pas achteraf kan worden geconstateerd dat er iets fout is gegaan. Het gebruik 
speelt zich af in het zorgproces, waar het al of niet risicovol handelen niet altijd zichtbaar is. Daar-
voor zijn waarnemingen in het zorgproces nodig. Kent bijvoorbeeld de gebruiker de werking van 
het apparaat, weet hij of zij de juiste alarmgrenzen in te stellen, kent de specialist de risico’s bij het 
gebruik van lasers? 

Daaraan vooraf gaan nog vragen als: is alle apparatuur in huis via inkoop binnen gekomen, gezien, 
geregistreerd, geaccepteerd, onderhouden, op veiligheid getest en goed bevonden? Zijn de technici 
of leverancier geschoold en bevoegd? om dit probleem beter te overzien, voeren wij twee kleinere 
regelkringen in die de overdracht van Inkoop naar Techniek (I->T) en de overdracht van Techniek 
naar Vrijgave (T>V) afzonderlijk aansturen. Daarna bezien we de regelkring voor veilige toepassing.
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Inkoop Techniek Vrijgave

Zorgproces
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Interne
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Figuur 2.4 Regelkringen op het technologieproces. fKMT is als regelaar betrokken bij de regelkring Veilige 
toepassing (3) en de regelkring Normbijstelling (4).

reGelkrinG proGraMMa van eisen 
Technologie wordt bij binnenkomst getoetst aan het PvE en pas bij voldoen daaraan toegelaten tot 
de instelling. De waarneming kan zijn dat veel acceptatiekeuringen van nieuwe technologie een 
negatief advies opleveren (lus 1 in fig.2.4). Bij de acceptatiekeuring kan bijvoorbeeld worden ge-
constateerd, dat Inkoop het PvE niet of niet juist hanteert. Ingrijpen op de eerste beoordeling is het 
aanspreken van Inkoop op de juiste toepassing van het PvE. 

Ook kan worden vastgesteld dat technologie niet via Inkoop binnen is gekomen, maar is ingekocht 
door een maatschap van medisch specialisten. in dit geval wordt de eigenaar aangesproken op zijn 
verantwoordelijkheid en gewezen op de risico’s van technologie die niet aan het Pve voldoet. enkele 
indicatoren van de NVKF [NVK 2007] beogen hierop ook te monitoren. ingrijpen vindt plaats op het 
niveau van hoofden inkoop, Techniek en Zorg.

reGelkrinG vrijGave 
In het technologieproces wordt technologie aan het PvE getoetst en - bij een voldoende resultaat - 
overgedragen aan de zorg. Daarmee is een veilige inzet gegarandeerd. een waarneming kan zijn, dat 
er veel technologie wordt afgekeurd na technisch handelen (lus 2 in fig.2.4). Uit de beoordeling kan 
blijken dat: (a) de meet en testmiddelen niet zijn gekalibreerd, waardoor verkeerde meetwaarden 
ontstaan; (b) technologie, die is aangeschaft voordat het Pve van kracht werd, niet aan de eisen vol-
doet; (c) het Pve te hoge eisen stelt. 

Ingrijpen op punt (a) impliceert het opnieuw kalibreren van meet- en testmiddelen, wat overigens 
een eis uit de QMT norm is [BeZ 2007ac, Tei 2010]. ingrijpen op punt (b) betekent, dat er een toets 
moet worden uitgevoerd van het bestand van technologie in het ziekenhuis aan de specificaties in het 
Pve. Deze toets leidt tot het, ondanks het niet voldoen aan het Pve, onder beheerste condities alsnog 
toelaten tot de zorg, meestal aangeduid als concessiebeleid. De stappen hierbij zijn: bekijk van elke af-
wijking van het Pve het risico; voer bij relevante risico’s concessiebeleid in en communiceer dat binnen 
de instelling; geef, waar mogelijk vrij onder concessie. Daar waar de eis te hoog blijkt, is bijstelling van 
het Pve aan de orde (c). ingrijpen vindt plaats op (operationeel) niveau van hoofden Techniek en Zorg, 
voor aanpassing van het Pve is betrokkenheid van de fKMT vereist (tactisch niveau).

reGelkrinG veiliGe ToepassinG
Voor de veilige toepassing van technologie is er een regelkring die van Gebruik via fKMT naar 
Techniek of inkoop terugkoppelt (lus 3 in fig. 2.4). Uit het zorgproces zijn storingsmeldingen, MiP 
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en ViM meldingen en klachten van belang. Uit deze informatie kunnen, na beoordeling, maatregelen 
worden voorgesteld. Bij veel storingsmeldingen bijvoorbeeld kan een professionelere uitvoering 
van het onderhoud nodig zijn, ofwel het preventief vroegtijdig vervangen van kwetsbare onderdelen 
(bijvoorbeeld accu’s). Beide acties vallen binnen het technologieproces (operationeel niveau). indien 
ingrijpen niet het gewenste effect heeft, wordt opgeschaald naar fKMT. Bij veel MiP, ViM meldingen 
en of klachten is de beoordeling complexer. Daarvoor is een filtering nodig van meldingen op “be-
trokkenheid van apparatuur, materialen, middelen”. Deze wordt in dit geval veelal op het (tactisch) 
niveau van de fKMT gedaan.

Na beoordeling door fKMT zijn er verschillende plaatsen waar moet worden ingegrepen, wil het 
geheel weer aan de norm voldoen. Het inkoopbeleid moet bijvoorbeeld aangepast worden, inko-
pers moeten getraind of bijgeschoold, storingen en onderhoud moet beter uitgevoerd, de meet- en 
testmiddelen moeten beter gekalibreerd, technici en of zorgmedewerkers moeten getraind of bijge-
schoold, informatie moet beter. Door dit zo te regelen, wordt de zorg als vanzelf bij het technologie-
proces betrokken. 

reGelkrinG norMbijsTellinG 
ook intern heeft fKMT een eigen regelkring. Doordat fKMT, bijvoorbeeld in een kwartaalrapportage, 
de raad van bestuur informeert, wordt ook het strategisch niveau betrokken. Uit de verschillende 
beoordelingen kan fKMT de conclusie trekken, dat de gehanteerde norm niet meer voldoet. Door 
daarop initiatief te nemen komt een regelkring voor normontwikkeling tot stand. Die kan zich ook 
tot buiten de instelling uitstrekken. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met de QMT norm 4.0 [Tei 2010], die 
door praktijkervaring ingrijpend is veranderd. Door deze laatste output gerichte regelkring, wordt 
ook op macroniveau de doelstelling van het QMT systeem bewaakt: veilige toepassing van medische 
technologie in het zorgproces.

2.4 CERTIFICATIE
De certificatie van het QMT model bestaat uit een systeem gedeelte (zoals gebruikelijk bijvoorbeeld 
bij iso 9001 certificatie) en een inhoudelijk gedeelte (uniek voor medische technologie). een ken-
merk van deze combinatie is dat certificatie altijd gekoppeld is aan één of meer technologieën. een 
overzicht van technologieën is te vinden in de QMT norm 4.0 [Tei 2010] Het toetsen van de werking 
van het kwaliteitssysteem wordt gedaan door externe audits. De instelling voert als voorbereiding 
daarop interne audits uit.

sysTeeM
De certificatie van QMT kent drie niveaus: productcertificatie, procescertificatie en systeemcertifi-
catie. Bij productcertificatie ligt de focus op de toetsing van elk individueel product aan de gestelde 
eisen (eindtest), dus op het blok “Vrijgave” in figuur 2.2. Naar de andere blokken wordt slechts glo-
baal gekeken. Met het kwaliteitsmanagement fKMT is geborgd, dat er goedgekeurde producten naar 
de zorg gaan. Bij procescertificatie worden in de blokken “inkoop”, “Techniek” en “Vrijgave” in figuur 
2.2, de kwaliteit gemeten en beheerst, de overige blokken weer globaal. Hetzelfde kwaliteitsmanage-
ment wordt gehanteerd, er komen echter meer waarnemingen en beoordelingen op de agenda. Het 
derde niveau is de systeemcertificatie waarbij twee aspecten worden gemeten en beheerst: (1) de 
inzet in de zorg weergegeven door het blok “Gebruik”; (2) alle ondersteunende processen. Hetzelfde 
kwaliteitsmanagement krijgt nu nog meer informatie te verwerken. Het QMT systeemniveau staat 
gelijk aan de iso 9001 certificatie [HAK 2002].

Deze driedeling is in het QMT model aangeduid als QMT1, QMT2 en QMT3 [BeZ 2007a, b en c]. 
instellingen kunnen kiezen op welk niveau zij gecertificeerd willen worden. Hiermee is de mogelijk-
heid geschapen om op een overzichtelijk niveau in te stappen en te groeien naar een volwaardig iso 
certificaat. Voor de ziekenhuiswereld is de iso 9001 te complex, omdat die direct de hele organisatie 
bestrijkt. een enkel ziekenhuis kiest voor iso 9001 alleen voor de instrumentele Dienst (Afdelings-
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certificaat). Daarmee wordt het technologieproces dus niet volledig afgedekt. Vrijwel alle “QMT” 
ziekenhuizen zijn met één technologie op QMT1 niveau begonnen: een voorzichtige start, die in een 
aantal ziekenhuizen ook haalbaar blijkt.

De QMT3 norm is vergelijkbaar met het iso 9001 certificaat. omdat het gaat over beleid en verschil-
lende procedures, (inkoop, techniek, vrijgave en gebruik, scholing, kwaliteit-, veiligheid- en risicoma-
nagement), is er sprake van het systeemniveau. 

Uit de ervaringen in sjH, ZMC en ZGT (zie H3) concluderen wij dat de QMT1 norm [BeZ 2007a] 
onvoldoende rekening houdt met de aanbevelingen van iGZ en de NiAZ norm [NiA 2010a]. ook de 
‘QMTplus’ aanpak van TNo, waarin QMT en de NiAZ norm voor de MiD zijn gecombineerd, blijkt 
nog onvoldoende aan te sluiten bij de behoefte van de ziekenhuizen. Dit zou wel eens de belangrijk-
ste reden kunnen zijn, waarom de opdrachten voor QMT bij TNo achterblijven ten opzichte van de 
optimistische verwachtingen (einddoel is 50% van de ziekenhuizen), die bij introductie van QMT bij 
TNo bestaan [ADe 2005c].

In 2010 is het eisenniveau van ISO 9001 losgelaten. Het basismodel van QMT is gebleven, maar de 
focus is daarnaast komen te liggen op het integreren van de aanbevelingen van verschillende instan-
ties (denk hierbij aan NeNeNiso/NTA, iGZ, NVZ, NiAZ, NVKF, oMs). De praktijk heeft het eisen-
niveau opgedrukt naar het gehele systeem. Hiermee heeft de nieuwe QMT norm 4.0 [Tei 2010] een 
belangrijke meerwaarde ten opzichte van de eerdere versies.

technologie
Omdat de veiligheid van patiënten in het geding is, is het onvoldoende om alleen de systeempara-
meters te controleren. Ook de norm, die gehanteerd wordt om de technologie te controleren, i.c. het 
PvE, moet aan eisen voldoen. Het PvE is niet vrijblijvend, het dient te garanderen dat technologie die 
er aan voldoet, veilig kan worden ingezet in het zorgproces. 

Het Pve wordt opgebouwd vanuit de definitie van de technologie (welke apparatuur en toebehoren 
valt onder dit PvE), vervolgens de algemene eisen voor die technologie, mogelijk technologie type 
specifieke eisen, toepassingspecifieke eisen en eventueel zelfs nog merkspecifieke eisen.
Het PvE dient daarnaast te bestaan uit: 

• Weerslag van wettelijke eisen;
• Weerslag van relevante regelgeving voor betreffende technologie;
• elementen voortkomend uit risicoanalyse van gebruik technologie in zorgproces.

Deze set vormt het minimale veiligheidsniveau dat voor certificatie getoetst wordt. Daar boven kan 
de instelling zelf nog andere aspecten toevoegen:

• Aanvullende eisen (denk aan Arbo en milieu);
• eisen ten aanzien van efficiency (denk aan standaardisatie).

toetsing
omdat TNo zijn naam verbindt aan het certificaat, voert TNo ook een toets uit op het door de instelling 
opgestelde Pve, waardoor de zekerheid bestaat dat de grootste risico’s door het Pve zijn afgedekt. Den 
Adel heeft daartoe binnen TNo een interne organisatie ingericht, de ‘Requirements Reference Group’ 
[ADe 2002b], waar, binnen een kort tijdsbestek van twee maanden, per technologie een referentieka-
der (kerndocumenten) wordt verzameld bestaande uit:

• Relevante wettelijke eisen;
• Relevante regelgeving en/of veldstandaarden en/of literatuur;
• Relevante normen (nationaal en/of internationaal: iso, ieC, eN of NeN);
• Analyse gevaarmeldingen in (inter)nationale databases (o.a. eCRi).

Deze databases zijn een goede bron waaruit de grootste risico’s voor de betreffende technologie 
kunnen worden gedestilleerd zonder het wiel opnieuw te moeten uitvinden of alle fouten in huis te 
hebben gemaakt. Voordat een instelling gecertificeerd kan worden, wordt het Pve getoetst aan deze 
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grootste risico’s. Tijdens de audit wordt getoetst of de instelling de aanbevelingen van TNo adequaat 
heeft opgelost. Daarmee is ook de inhoudelijke component afdoende geborgd.

TNO (2000-2006): Risicoprofielen zijn gemaakt voor: Nucleaire geneeskunde, Endoscopie, 
Infuustechnologie, Patiëntbewaking, Dialysetechnologie, 
Medische gassen, Anesthesie en beademing, Elektrochirurgie, en Reanimatie

De toetsing of het PvE van een instelling voldoet aan de minimale eisen is tot 2010 door TNO uitge-
voerd. Doordat TNO is gestopt is met het ontwikkelen van referentiekaders, is er een gat gevallen in 
de onafhankelijke toetsing. Korte tijd is dit opgevangen door het QMT platform (bestaande uit QMT 
gecertificeerde instellingen), dat een onderlinge toetsing heeft afgesproken. Het is aan te bevelen, dat 
een onafhankelijke instelling deze taak op zich neemt. Het bespaart ziekenhuizen veel tijd en inspan-
ning (en dus geld), waardoor de invoering van risicomanagement op technologieniveau haalbaar 
wordt. Dat is vooral in het belang van de patiënt.

QMT platform (2008): Bij oprichting bestaat het QMT platform uit zes ziekenhuizen St Jansdal 
(Harderwijk), Medisch Centrum Rijnmond Zuid (nu Maasstad, Rotterdam), Franciscuszieken-
huis (Roosendaal), Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), Ziekenhuisgroep Twente (Hengelo/
Almelo) en Delfzicht (nu Ommelandengroep, Delfzijl), allen QMT gecertificeerd. Oprichters 
zijn o.a. Den Adel, Fidder, Groenendaal en Lansbergen. Doel is enerzijds om gesprekspartner 
te zijn voor TNO en sinds 2010 TÜV Rheinland, anderzijds uitwisseling te organiseren van 
bijvoorbeeld risicoanalyses en PvE’s. Het QMT platform heeft een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de vorming van QMT norm 4.0. De aangesloten ziekenhuizen hadden de intentie om 
meerdere technologieën onder QMT te brengen. Het platform is tot 2013 actief geweest. 

Den Adel heeft het maken van risicoprofielen voor technologiegroepen voorgelegd aan iGZ als een 
werkwijze waarmee iGZ proactief kan bijdragen aan de veilige toepassing van medische technologie 
in het ziekenhuis [ADe 2013b].

TeChnoloGiekeuZe
De lijst met technologieën voor QMT [ADe 2001c, Tei 2010] is in een iteratief proces tot stand geko-
men. De bestaande technologielijsten zoals de AoC code [GMG 2014] en de eCRi lijst [eCR 2014] zijn 
gebruikt als basis voor het opstellen van de QMT technologielijst. Hierbij is meteen duidelijk dat het 
aantal technologieën zo groot wordt dat er een onwerkbare situatie voor een ziekenhuis zou ontstaan. 
om dit probleem op te lossen, zijn voor QMT de risicovolle technologieën zo veel mogelijk gebundeld 
zodat er een technologiegroep ontstaat dat een relevant deel – denk hierbij aan 6080% – van het Pve 
gemeenschappelijk heeft. Dit levert voor QMT tenslotte 23 technologiegroepen op [Tei 2010].

ZelfCerTifiCaTie MeT exTerne referenTie
QMT is opgezet als systeem voor zelfcertificatie met externe referentie. De fKMT neemt hierbij een deel 
van de bevoegdheid van TNo Certification over, als er sprake is van een adequate organisatie in het 
ziekenhuis. Zo kan fKMT verklaren dat alle technologie in huis voldoet aan de eisen van de betreffende 
technologie(ën). Daarmee mag elk goedgekeurd product voorzien worden van een sticker met zowel 
het TNo logo als het logo van de instelling erop. Bij voortdurend gebleken “in control” zijn van fKMT 
kan de externe audit in een lagere frequentie of met een kleinere steekproef worden uitgevoerd. Dat 
scheelt in auditbelasting voor beide partijen en heeft kostenvoordelen voor het ziekenhuis. 

TNoPG heeft zich tot 2010 aangeboden als externe referent. instellingen met inhoudelijke vragen 
over de onder certificatie te brengen of gebrachte technologieën kunnen tot dit tijdstip bij TNo 
terecht. Deze rol heeft TNo echter onvoldoende waar kunnen maken, doordat het aantal QMT in-



hoofdsTuk 2 | Quality for Medical Technology bij TNO

48

voeringstrajecten achter blijft bij de verwachtingen. Dit heeft tot gevolg dat voor de taak als referent 
onvoldoende budget beschikbaar is. Ziekenhuizen hebben geen geld over voor de risicoprofielen op 
zich, zij zeggen het zelf te kunnen. in hoeverre dat ook zo is zal later blijken (H12). 

2.5 iNVoeRiNG eN WeRKiNG
MulTidisCiplinair TeaM
Om het systeem bij een instelling in te voeren is een team nodig dat gemaakte afspraken vastlegt, het 
kwaliteitsproces op gang brengt en de noodzakelijke veranderingen in de organisatie doorvoert. Al 
snel wordt duidelijk dat bij het borgen van kwaliteit van medische technologie verschillende disci-
plines moeten samenwerken. een risicoanalyse of Pve zal altijd multidisciplinair tot stand moeten 
komen, wil de veiligheid van de patiënt voldoende gewaarborgd zijn.

TeChnoloGiekeuZe
om met QMT aan de slag te kunnen, moeten eerst een (of meer) technologie(en) worden gekozen. 
Vragen hierbij zijn:

• Willen we de hele organisatie betrekken (bijvoorbeeld infusie)?
• Willen we op een specifiek gebied knelpunten oplossen (beademing, dialyse)?
• Gaan we binnenkort een grote aanschaf doen (bedden, infuuspompen)?
• Willen we ons extra onderscheiden (nucleaire geneeskunde)?
• Willen we grote risico’s beheersen (endoscopen, lasers)?

is de externe certificatie behaald, dan kan worden gekozen voor één of meer nieuwe technologieën. 
Bij iedere technologie hoort een specifiek technologieproces met test en meetmiddelen. Maar soms 
horen daar ook ondersteunende processen bij. Denk hierbij aan: (1) het reinigingsproces bij endosco-
pen omdat daar het grootste risico ligt; (2) de waterbereiding die bij dialyse kritisch is; (3) het berei-
dingsproces van radiofarmaca bij nucleair geneeskundige technologie. Deze processen moeten samen 
met de technologie meegenomen worden om veilige toepassing in de zorg te kunnen garanderen, ook 
als het slechts productcertificatie betreft.

pve en risiCobeheersinG
Op basis van het PvE worden testprotocollen gemaakt. Aan de hand hiervan worden de tests uitge-
voerd en geregistreerd, zodat ook aantoonbaar de veiligheid voor de patiënt is gegarandeerd. Uit 
een risicoanalyse kunnen noodzakelijke veiligheidsmaatregelen volgen, die in gebruikersprotocollen 
worden opgenomen. op basis hiervan kunnen zorgmedewerkers getraind en getoetst worden.

ook leggen we de specificaties van de  reeds voor invoering van QMT  in huis aanwezige technolo-
gie tegen het Pve en bekijken of er afwijkingen zijn. Per afwijking wordt het risico geschat als het ap-
paraat toch wordt gebruikt. Zijn het geen of kleine risico’s, dan kunnen ze geaccepteerd worden. Zijn 
het grotere risico’s, dan worden er maatregelen genomen om deze te beheersen (concessiebeleid). 

Concessiebeleid: Een infuuspomp met een lagere nauwkeurigheid dan in het PvE vereist kan 
eventueel op een niet-kritieke afdeling nog veilig gebruikt worden. De infuuspomp moet dan 
worden gelabeld op een manier die geen misverstand toelaat. Beperkt gebruik is niet altijd 
verstandig: als op een ouder model infuuspomp de bolusfunctie ontbreekt, dan kan deze pomp 
beter versneld worden vervangen.

fkMT
Het oprichten van de fKMT is lastig, omdat die niet van nature in de instelling voorkomt. Hier komen 
kwaliteit, techniek en zorg bij elkaar [ADe 2001b]. De fKMT toetst risicoanalyses en Pve’s, regelt 
interne audits en beoordeelt foutmeldingen uit het ziekenhuis. Denk hierbij aan storingsmeldingen, 
klachten en de (nood)signalen uit MiP/ViM. ook kijkt de fKMT of het systeem doet wat er van ver-
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wacht wordt en grijpt in als dat niet zo is. De RvB wordt op de hoogte gehouden (bijvoorbeeld met 
een kwartaalrapportage) of eerder als er ernstige afwijkingen geconstateerd worden. 

ook bij noodzakelijke aanpassingen van beleid en/of normen neemt fKMT initiatief. De fKMT is 
daarmee de motor van QMT en houdt de ‘PDCA’ regellussen in gang, die ook het NiAZ vereist voor 
accreditatie. Het is een slank vormgegeven, praktische en adequate vorm van kwaliteits en risico-
management. Aldus vervult fKMT ook de door iGZ aanbevolen rol van “verantwoordelijke medische 
technologie” [iGZ 2002, NVZ 2004].

2.6 QMT iN De PRAKTijK
MedisCh CenTruM roTTerdaM Zuid
De eerste confrontatie van het QMT model met de praktijk van een ziekenhuis vindt plaats in het fu-
sieziekenhuis Medisch Centrum Rijnmond Zuid (nu Maasstad ziekenhuis, Rotterdam) [ADe 2011a]. 
De start is eind 2000, Hakkenberg van Gaasbeek en Den Adel ondersteunen de invoering vanuit 
TNoPG, met een bezoekfrequentie van 1x per maand. Het QMT certificaat met infuustechnologie 
wordt in april 2002 uitgereikt [ADe 2002a, ADe 2002c, KRU 2003].

Het tegelijkertijd ontwikkelen van QMT en het invoeren ervan in de praktijk van een ziekenhuis 
heeft veel voeten in de aarde gehad. Dit wordt veroorzaakt door de tegengestelde belangen van de 
twee partijen die hierbij betrokken zijn. TNo heeft als doel het systeem samen met het ziekenhuis in 
de praktijk te ontwikkelen en in te voeren; de twee fuserende ziekenhuizen (st Clara en Zuiderzie-
kenhuis) willen zo efficiënt mogelijk de kwaliteit van de gebruikte technologie borgen. De onder-
linge afstemming van de doelstellingen van beide partijen komt onderweg tot stand en resulteert 
in een succesvolle certificering. Beide fusieziekenhuizen gaan  gelukkig  hetzelfde Pve hanteren, 
ondanks de verschillende werkwijze van de instrumentele diensten. Het vroegtijdig afstemmen van 
doelstellingen versnelt de invoering.

Evaluatie in 2002 van de invoering van QMT leert uit de situatie bij aanvang:
• MID is enige aanspreekpunt voor technologie;
• RvB voelt geen verantwoordelijkheid voor technologie;
• Kwaliteitscoördinatoren ‘doen’ INK of NIAZ, geen technologie;
• Zorg is niet gewend mee te praten over technologie;
•  Eisen door techniek en zorg: angst voor overvragen door zorg (als zorg meekijkt, willen ze 

de Rolls Royce);
• Kwaliteitsbegrippen sluiten niet aan bij beleving ziekenhuis;
• Audit is nieuw verschijnsel. 

Bron: [ADE 2002c] en [ADE 2011a]

Kwaliteit bedient zich van een vaktaal die geleerd moet worden. Dat is onvermijdelijk. De door TNo 
gekozen engelse nomenclatuur voor de verschillende systeemonderdelen heeft dit proces nodeloos 
ingewikkeld gemaakt. Ook het ontbreken van herkenbare voorbeelden heeft vertragend gewerkt 
(denk aan een Pve van een koffiezetapparaat). Documentopbouw en documentbeheer zijn eveneens 
onderdelen van de vaktaal. 

Duidelijk is geworden dat kwaliteit alleen gaat werken als de betrokkenen zich de minimaal noodza-
kelijke vaktaal en de bijbehorende processen eigen maken. TNo heeft de noodzaak de vaktaal op be-
grijpelijke wijze aan te bieden, sterk onderschat. Ziekenhuizen hebben geen ervaring met (externe) 
audits. De invoering en toetsing lopen hierdoor door elkaar. De les die fKMT hieruit kan leren, is om 
invoering en audit gescheiden te houden. Daardoor ontstaat de noodzakelijke helderheid en komt de 
verbetercyclus op gang.
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evaluaTie vier ZiekenhuiZen
eind 2001 wordt in vier ziekenhuizen QMT ingevoerd. een tussentijdse evaluatie in 2002 leert TNo dat 
het tegelijkertijd ontwikkelen en invoeren van QMT niet haalbaar is. De ziekenhuizen hebben behoefte 
aan een strakke regie, voorspelbaar “huiswerk” en helder commentaar op ingeleverd werk. 
TNo gaat daarom over op een vaste agendering per bezoekdag en een richtlijn wat er gedurende het 
traject in welke periode klaar moet zijn. De discussie over ontwikkelingsaspecten wordt vanaf dat mo-
ment voornamelijk binnen TNo gevoerd. Dit heeft er toe geleid, dat TNo zich meer als referent naar de 
ziekenhuizen opstelt. Binnen TNo is de discussie over invoeringsperikelen intensiever gevoerd.

FZR (2004): Toekenning jaarlijkse interne kwaliteitsprijs aan QMT project, vooral omdat het 
een uniek en innovatief project is. Het project heeft een sterke uitstraling (er worden meerdere 
nieuwe technologieën aangepakt) en de aanvankelijk reactieve houding is proactief geworden. 
Het juryrapport [FZR 2004a] zegt o.a.: “Op de afdeling heeft het project een enorme uitstraling. 
Sterk is de integratie tussen disciplines ‘techniek’ en ‘behandelaar’. Twee groepen die veelal ver 
uit elkaar staan.” [FZR 2004b] [TNO 2004].

2.7 QMT-PLUs TRAiNiNG
Tijdens de ontwikkeling van het QMT model waren de NiAZ normen afdelingsspecifiek en niet inge-
richt op afdeling overschrijdende processen zoals het technologieproces. De NiAZ normen konden 
uitstekend dienen om bijvoorbeeld tegelijk met de invoering van QMT, ook de kwaliteitsorganisatie 
van de instrumentele dienst in te richten. [ADe 2003]. in 2004 is de QMTplus training – een com-
binatie van QMT voor één technologie en NiAZ voor de MiD – tegelijkertijd gegeven aan vijf zieken-
huizen. in zeven trainingsdagen is de informatie overgedragen aan vier disciplines per ziekenhuis: 
kwaliteitscoördinator (1x), hoofd medische techniek (1x), medisch technicus (1x) en zorgmedewer-
ker (1x). De groep bestaat in totaal dus uit 20 personen. Deze trainingen zijn door de deelnemende 
ziekenhuizen als succesvol ervaren, zoals gemeten in een evaluatie die door TNo zelf is gehouden 
[ADe 2005a]. 

De resultaten van de evaluatie laten zien hoe er per eind 2005 gedacht wordt over kwaliteitsborging 
van medische technologie. in Tabel 2.1 zijn de belangrijkste trefwoorden uit de antwoorden opgeno-
men op de vraag naar de impact van de training op de drie deelgebieden van het systeem: de instru-
mentele dienst, het zorgproces en het (kwaliteit)management. er is ook specifiek gevraagd naar de 
impact op de bewakingstechnologie voor patiënten die op deze trainingen is onderzocht: intensive 
care, cardiologie, kinderafdeling en op zaal [ADe 2005a]. Het resultaat hiervan staat ook in Tabel 2.1 
vermeld.

QMT-plus training (2005): Ervaren knelpunten die blijken uit de evaluatie zijn: (1) 
Fragmentarisch kwaliteitsmanagement; (2) Beleid en procedures nauwelijks op orde; (3) MID 
als geïsoleerde afdeling bezig met techniek; (4) Weinig interactie met de zorg.

Hier blijkt dat bewustwording van risico’s en hoe er mee om te gaan een belangrijke verworvenheid is. 
De noodzaak om verantwoordelijkheden te benoemen is onderkend. samenwerking met verschillende 
disciplines is ook hier niet vanzelfsprekend gebleken, maar wordt als winst gezien. Uit de indrukken 
van het kwaliteitsmanagement blijkt dat men zich realiseert dat het de verschillende eisen integreert: 
zowel QMT als NiAZ als VMs worden vanuit fKMT bediend. Voor zorgmedewerkers blijkt het inzicht 
‘bevoegd = bekwaam’ relevant, wat de noodzaak voor scholing op medische technologie duidelijk 
maakt. Tenslotte ervaart men dat de technologie zelf veiliger en betrouwbaarder wordt ingezet, dat het 
proces voor volgende technologieën sneller zal gaan en dat er een actualisering heeft plaatsgevonden.
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Tabel 2.1 Trefwoorden voor de impact van de invoering van QMT op drie verschillende onderdelen van 
kwaliteitsmanagement en op patiëntbewaking als concreet voorbeeld van een zorgproces.

impact QMT plus training per onderdeel

Onderdeel ervaren impact in eigen ziekenhuis

instrumentele dienst Bewustwording, kwaliteitsbesef, TVB vaststellen, risicobewust, samenwerking zorg

Zorgproces Bewustwording, samenwerking, afspraken handleiding en storingen, bevoegd = bekwaam

(kwaliteits)-management fKMT ingevoerd, NiAZ voorbereid, praktisch integraal kwaliteitssysteem, onderdeel VMs

patiëntbewakings- 
technologie

Veiliger, samen Pve opstellen, invoering apparatuur snel, betrouwbaar, volgende technologie  
sneller, apparatuur state of the art

2.8 sUCCes oF MisLUKKiNG?
Van 2000 tot en met 2005 hebben vijftien ziekenhuizen gekozen voor invoering van het QMT sys-
teem [ADe 2011b]. in deze groep zitten successen en mislukkingen. succesvol zijn die ziekenhuizen, 
die er in slagen na invoering van een technologie ook het certificaat te behalen. Mislukkingen zijn die 
ziekenhuizen, die er niet in slagen de juiste mensen te mobiliseren, waardoor het proces vroegtijdig 
strandt. een eerste analyse van de al dan niet geslaagde invoering is weergegeven in figuur 2.5. 

De belangrijkste parameters voor succes zijn (1) een actieve betrokkenheid van de Raad van Bestuur 
en (2) of er een ‘aanjager’ is die de mensen tot verandering aanzet. Denk hierbij aan een gedreven 
hoofd instrumentele dienst, die waar nodig de RvB, specialisten, afdelingshoofden aanspreekt en 
overtuigt van de noodzaak tot invoering van QMT. een ‘aanjager’ die ook zijn technici daarin mee-
neemt en meekrijgt. Deze twee parameters zijn gekwantificeerd op een driepuntsschaal: sterk, 
matig of zwak [ADe 2011b]. 

Gestopt Gereed Gecerti�iceerd

7

11

11 13

Sterk

Matig

Zwak

Steun
RvB

Figuur 2.5 Correlatie van de status van certificatie van 15 ziekenhuizen die door TNO in de periode 2000 tot 2006 
zijn aangestuurd met de parameters ‘steun door RvB’ en ‘sterkte van ‘aanjager’’ (groen = sterk; geel = matig; rood 
= zwak). De diagonaal van datapunten die systematisch van rood via geel naar groen verloopt onderschrijft een 
sterke correlatie.
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Figuur 2.5 laat overtuigend zien dat de RvB een actieve rol dient te spelen om tot certificatie te 
komen. Daarnaast speelt de ‘aanjager’ een bepalende rol. eén van de betrokken ziekenhuizen 
is met het proces van certificatie gestopt vanwege aansluiting bij een ander QMT gecertificeerd 
ziekenhuis. De twee instellingen, die wel het systeem hebben ingevoerd maar niet tot certificatie 
zijn overgegaan, hebben beiden een niet of zwak betrokken RvB of een RvB die geen heil ziet in 
certificatie. ook waar men vroegtijdig is gestopt, ontbrak de steun van de RvB. 

2.9 BESCHOUWING
Ondanks dat het QMT1 model vernieuwend is vanuit het perspectief van invoering van kwaliteits-
management in het ziekenhuis, is het in basis beperkt (fig 2.6 gele blokjes, uitleg volledige schema 
in hoofdstuk 7). De veilige inzet van apparatuur wordt gewaarborgd door een Pve, waarin de eisen 
voor de eindtest zijn vastgelegd. op deze eindtest wordt vrijgegeven voor gebruik in de zorg. Het is 
de simpelste manier van verantwoord borgen, maar tevens de minst efficiënte: er wordt niet naar 
de kwaliteit van het voorliggende proces gekeken. Behalve de verklaring dat Inkoop bij aanschaf het 
Pve zal gebruiken, is er geen sprake van borging van de levenscyclus. in de QMT Plus training is ver-
binding gezocht met de NiAZ norm voor instrumentele diensten. Daarmee wordt verbinding gelegd 
naar het proces binnen de afdeling. Vanuit de ziekenhuizen is de bredere benadering ingebracht, 
waarin wel naar de levenscyclus wordt gekeken (fig. 2.6 oker blokjes). Beide benaderingen samen 
geven in elk geval de gewenste ontwikkelrichting aan.

De focus van TNo ligt in enerzijds het invoeren van enig kwaliteitsmanagement en anderzijds in de 
beoordeling van de technologie inhoudelijk. Dat ziekenhuizen, mede door het iGZ rapport van 2002 
[iGZ 2002], gedwongen worden tot kijken naar de levenscyclus, is tot de QMT Plus training niet als 
zodanig door TNo opgepakt. Dat is een mogelijke verklaring waarom het QMT model minder aan-
slaat dan beoogd [ADe 2005c].

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Raad van Bestuur Kwaliteits, Veiligheids & Risicomanagement

A  RvB Doel fKMT TVB Prioriteiten Vrijgave
toetsen

Beheers-
maatregelen

Interne 
toetsing

externe 
toetsing
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Kaderbrief
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B&B

Q-beleid 
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documenten
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Manag.
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Manag. 
van Derden

ViM  
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beleid

Reiniging & 
Desinfectie Indicatoren  Q-plan

Tech.groep
Contract-

beheer
Traceerbaar-

heid
Rapportages 
Technologie

Jaarplan
(zorg)

Rapportage 
(zorg)

D Inkoop & 
Inv. proc.

Proef, Leen, 
Huur & Zicht Inventarisatie Concessie-

beleid
Proc. ViM & 
Storingen

Recall- & 
Gevaarmeld.

Bevoegd & 
Bekwaam

Bevoegd & 
Bekwaam

ViM &  
Storingen

E Verwerving*) Acceptatie identificatie Ingebruik-
name Onderhoud Eindtest Vrijgave Acceptatie 

Gebruiker Gebruik

F Scope 
bepalen 

Acceptatie-
protocol

Reg. & 
Risicogetal

Randvoorw. 
Installaties

Onder-
houdsplan 

Eindtest-
protocol

Vrijgave
protocol

Accep.prot.
Eigenaar

Gebruiks-
aanwijzing

G Programma 
van Eisen

Toets aan
Bestand

Onderh.
beheerssys.

Randapp/Hulp-
mid/Dispos. Training Meetappa-

ratuur
Afkeuren &

Afvoeren
Gebruikers-

test
Gebruiks-
protocol

H Risicoanalyse Opslag & 
Distributie

Calibratie 
meetapp.

Testruimten 
& -middelen

Gebruiks-
evaluatie

Training & 
Toetsing

Zorgtechnologie / Vastgoed / iCT                              © RjdA/ ML eigenaar / Gebruiker

 QMT-1, waarbij *) voor inkoop geldt dat zij slechts hoeven te verklaren dat zij het PvE gebruiken bij aanschaf.
 Uitbereiding als gevolg van QMT Plus (combinatie QMT-1 en NIAZ norm voor de MID).

Figuur 2.6 Kerninvulling van het blokjesschema naar QMT-1 (geel) en na afloop van de QMT Plus training (oker). 
*) Noot bij blok 1E: voor certificatie voor QMT-1 is een verklaring van Inkoop dat zij het PvE zullen gebruiken 
voldoende (er hoeft dus geen inkoopproces te zijn beschreven). Voor toelichting inhoud schema, zie pagina 282.



53

2

2.10  CoNCLUsie - BeTRoKKeNHeiD RVB eN sLUiTeNDe 
ReGeLKRiNG NooDZAKeLijK
We hebben gezien dat serieuze betrokkenheid van de RvB en een sterke interne drijver noodzakelij-
ke voorwaarden zijn voor een succesvolle certificatie. Voor een volwaardige borging van de kwaliteit 
van medische technologie is naast een inhoudelijke toets ook inrichting nodig van een sluitende re-
gelkring als terugkoppeling op het technologieproces (= de levenscyclus van de technologie binnen 
het ziekenhuis). 
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KWALiTeiTsBoRGiNG iNVoeReN: 
De WeeR BARsTiGe PRAKTijK 

We richten onze blik nu van de kennisintensieve (theoretische) wereld van modellen van 
TNO naar de weerbarstige praktijk van het ziekenhuis. Het IGZ rapport van 2005 laat 
zien dat ziekenhuizen de werking van kwaliteitsmanagement niet hebben begrepen of 
niet voor elkaar hebben gekregen. Uit een eigen meting bij zeven ziekenhuizen blijkt 
dat - tien jaar na het eerste IGZ rapport (2002) - zij zich nog geen raad weten met de 
aanbevelingen. Onze eigen ervaring in drie ziekenhuizen heeft laten zien hoe het wel 
kan worden aangepakt. Vanuit risicomanagement krijgt patiëntveiligheid hierbij 
voorrang. De ervaring leert dat procedures en beschrijvingen niet vanzelf een werkend 
kwaliteitsmanagement brengen. Op welke prikkels bestuurders reageren wordt 
geanalyseerd. Uiteindelijk blijven er nog verschillen bestaan tussen de ziekenhuizen in 
de mate waarin de invoering succesvol is. Door te kijken naar succes- en faalfactoren 
worden de onderliggende oorzaken hiervan duidelijk.

3.1 INLEIDING
Kwaliteitsbewaking en/of verbetering moet  om succesvol te zijn  continu aandacht krijgen [iso 
2000, NiA 2010a], onderwerp van gesprek blijven, betrokkenen moeten volgens afspraken blijven 
handelen. en het is nooit af, omdat er steeds weer nieuwe verbeteringen nodig zijn of knelpunten 
moeten opgelost. Certificatie kan dit proces versterken. in de praktijk van de ziekenhuizen is certifi-
catie zeker geen vanzelfsprekende zaak. Dit is misschien ook wel de valkuil van de QMT norm en de 
certificering door TNo. een uitgebreide meting van iGZ in 2005 [iGZ 2005] laat zien dat door QMT 
inspanningen in de periode 2000 – 2005 de ziekenhuiswereld als geheel niet ingrijpend veranderd is 
op dit terrein, ondanks dat er dan een viertal ziekenhuizen het QMT certificaat hebben behaald. 

In dit hoofdstuk bekijken wij in detail waarom het proces van invoering van kwaliteitsborging en 
certificatie zo gemakkelijk kan stagneren. Wat zijn de voorwaarden om dit proces succesvol af te 
ronden? Hoe kunnen wij de mensen motiveren voor een continue kwaliteitsverbetering zonder dat er 
sprake is van een iGZ bezoek of ernstig incident? Denk hierbij aan een incident zoals een ziekenhuis-
brand met dodelijke afloop, zoals die heeft plaatsgevonden in Almelo. op korte termijn is dit wel een 
‘wake up call’ maar meer misschien ook niet. op langere termijn zal de motivatie voor kwaliteitsverbe-
tering ook weer afnemen, als het weer ‘vergeten’ is! De rol van deze interne en externe prikkels voor 
het succesvol doorvoeren van kwaliteitsverbetering blijkt uiteindelijk toch erg belangrijk te zijn, vooral 
omdat de RvB (uit angst? wat zal de pers hierover zeggen?) positief op zo’n prikkel reageert. 

in 2006 verruilt Den Adel zijn werk bij TNo voor een deeltijdaanstelling in het Ziekenhuis stjans-
dal (sjH), later ook in het Zaans Medisch Centrum (ZMC) en in 2008 in de Ziekenhuisgroep Twente 
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(ZGT). Zijn taak is het (doen) inrichten van kwaliteitsborging medische technologie. in de praktijk 
blijken de ziekenhuizen te worstelen met de veelheid aan externe eisen en richtlijnen. De beste aan-
pak blijkt het onderbrengen hiervan in één integraal plan. Door de aanbevelingen van iGZ [iGZ 2002, 
iGZ 2005], de eisen uit de NiAZ norm [NiA 2010a] en de eisen vanuit de QMT norm [BeZ 2007a] 
te integreren, ontstaat een samenhangend geheel. op basis van onze praktijkervaring is een stap-
penplan gevalideerd dat de basis vormt voor de invoering van een integraal plan. Doorslaggevend 
hierbij is de kwaliteit van begeleiding, bewaking en inspiratie. Het plan is succesvol uitgevoerd in 
deze drie ziekenhuizen. De ziekenhuizen sjH en ZMC komen voornamelijk in dit hoofdstuk aan bod. 
De resultaten voor ZGT, waar beide auteurs werken, komen in detail aan bod in de hoofdstukken 7 
t/m 12. ZGT wordt hier wel vergeleken met de andere twee ziekenhuizen. op de werkvloer van het 
ziekenhuis meewerken aan een succesvolle invoering van kwaliteitsborging blijkt een goede manier 
te zijn om inzicht te krijgen in de valkuilen van het proces van inrichten van veilige toepassing van 
medische technologie in de zorg. 

3.2 MeTiNG iGZ 2005
iGZ constateert in 2005 [iGZ 2005] dat ziekenhuizen onvoldoende verantwoordelijkheid nemen ten 
aanzien van het hebben van kwaliteitsborging van medische technologie, met 2002 als referentie-
jaar [iGZ 2002]. een uitzondering hierop is de MiD waarvoor wel significante voortgang is geboekt. 
Functionarissen zoals de Raad van Bestuur, zorgprofessionals en kwaliteitsfunctionarissen moeten 
zich dat aantrekken. Alhoewel er vele rapporten zijn, beroepsgroepen aanmanen tot veranderingen 
en handreikingen doen, constateert iGZ dat kwaliteit nog niet op het gewenste niveau is. NVZ pakt 
de handschoen op met de publicatie van de praktische gids [NVZ 2004]. 

Het iGZ rapport van 2005 is gebaseerd op de doelstellingen in de plannen van aanpak (!) van 71 
ziekenhuizen, niet op bereikte resultaten. De score geeft dus waarschijnlijk nog een erg rooskleurig 
beeld: er wordt verondersteld dat de doelstellingen allemaal bereikt worden na uitvoering van het 
plan. Figuur 3.1 geeft het resultaat van iGZ 2005 grafisch weer [ADe 2012a]. Hieruit blijkt dat er 
bijzonder weinig is gerealiseerd sinds er in 2002 door iGZ hard aan de bel is getrokken. Daarnaast 
blijkt uit figuur 3.1 dat bijna 60% van de plannen van aanpak niet voorziet in het inrichten van 
terugkoppel mechanismen (regelkringen) (kolom 2), een essentieel onderdeel voor het verkrijgen 
van een stabiel functionerend systeem. Daaruit blijkt dat men zich nauwelijks realiseert wat een 
werkend kwaliteitssysteem inhoudt.
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Figuur 3.1 Resultaat IGZ enquête van 2005 bij 71 ziekenhuizen. Score: rood = afwezig, geel = aanwezig, lichtgroen 
= operationeel, donkergroen = geborgd. Er wordt getoond voor welk percentage de 31 aanbevelingen van IGZ uit 
2002 in de plannen van aanpak zijn verwerkt, als gemiddelde waarde voor alle ziekenhuizen. Legenda: deelscore 
1 = beleid, risicomanagement en schadeverzekeringen; 2 = meldingen, storingen en traceerbaarheid; 3 = Taken, 
Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden, formatie, bij en nascholing en ingebruikname; 4 = procesverloop 
aanschaf, acceptatie en vrijgave; 5 = preventief/correctief onderhoud, registratie, kalibratie, veilige opslag, 
reiniging en zelfontwikkelde apparatuur; Tot = score over alle vragen (van deelscores 1 t/m 5). NB het aantal 
vragen waarop de score is gebaseerd verschilt per deelgebied.

3.3 eiGeN MeTiNG 2005 - 2012 
om na 2005 de voortgang van kwaliteitsborging te blijven meten, is een ‘Quick scan’ (zie ook hoofd-
stuk 13) ontwikkeld die bij zes ziekenhuizen is toegepast. Deze ‘tool’ bestaat uit (1) een vragenlijst 
die door verschillende disciplines wordt ingevuld (2) gesprekken met een twintigtal belanghebben-
den (o.a. alle personen die een vragenlijst hebben ingevuld), (3) bezoek aan de instrumentele dienst 
en (4) een zorgafdeling en (5) beoordeling van een selectie van documenten (beleid, meerjarenplan-
nen, procedures, registraties, etc.). De resultaten van deze inventarisatie wordt teruggekoppeld aan 
alle geïnterviewden en er wordt een voorstel aangeboden voor de eerste verbeteracties. De vragen-
lijst bevat tenminste dezelfde vragen als in iGZ 2005, uitgebreid met alle relevante normenkaders, 
die op het moment van de uitvoering van kracht zijn. 

De score van de ‘Quick scan’ is gebaseerd op de werkelijk aangetroffen situatie en niet – zoals bij iGZ 
– slechts op een intentieverklaring in een plan van aanpak [ADe 2007b en c, LAN 2009, LAN 2010b, 
LAN 2012a]. Dit is een belangrijk verschil. ook de aandachtspunten (2) t/m (5) uit de ‘Quick scan’ 
geven een inzicht dat uitstijgt boven de iGZ 2005 meting. in Fig. 3.2 zijn de resultaten van de ‘Quick 
scan’ van zes ziekenhuizen weergegeven [ADe 2012a]. De iGZ meting van 2005 voor 71 ziekenhui-
zen is als referentie ook weergegeven. De betrouwbaarheid van de Quick scan is die van het oordeel 
van twee ervaren auditoren op het aangeleverde materiaal (antwoorden en documenten) en de 
aangetroffen werkelijkheid.
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Figuur 3.2 Respons van zes ziekenhuizen op de IGZ vragen uit 2005 gesteld in Quick scans in de periode 2006 t/m 
2012. Het IGZ 2005 resultaat is als referentie ook weergegeven. Ziekenhuizen A t/m D: geen integraal plan van 
aanpak. Ziekenhuizen SJH en ZMC: met integraal plan en hulp bij opzet en uitvoering door Den Adel gedurende 
twee jaar. De score is in alle gevallen gebaseerd op de vragenlijst van IGZ uit het rapport van 2005. Rood = afwezig, 
geel = aanwezig, lichtgroen = operationeel, donkergroen = geborgd [ADE 2012a].

Twee ziekenhuizen  sjH en ZMC  voldoen grotendeels aan de eisen. een belangrijke stap hierbij 
is dat voor elk ziekenhuis de externe eisen zijn vastgelegd in een integraal plan [sjH_2006plan, 
ZMC_2007plan] en vertaald zijn naar interne behoeften. Deze plannen zijn, in aanwezigheid en met 
inbreng van Den Adel, in circa twee jaar daadwerkelijk uitgevoerd.

in de ziekenhuizen A tot en met D is geen integraal plan van aanpak aangetroffen. Bij ziekenhuis A 
is in 2007 nog steeds een hoog percentage van de indicatoren afwezig. in vijf jaar tijd is dus heel 
weinig tot stand gekomen. De eindscore van ziekenhuis A is in totaal hoger dan 100%, omdat er per 
technologie verschillende scores zijn. Zo is radiologie bijvoorbeeld wel goed geregeld (“geborgd”: 
39%), maar de overige medische apparatuur niet (“niet aanwezig”: 26%). Uit ‘Quick scans’ in drie 
andere ziekenhuizen B, C en D in de jaren 2009, 2011 resp. 2012 blijkt dat de praktijk ver achter 
loopt bij de eisen van iGZ: een deel van de aanbevelingen van iGZ 2002 is nog altijd niet operationeel 
of geborgd. Dit is een hoogst ongewenste situatie die zich zonder verdere actie ook niet zal oplossen. 

Het lijkt er op dat de uitspraak van scheepbouwer [sNe 2006] ‘’dat innovaties in de zorg ca 10 jaar 
nodig hebben om 70% van de ziekenhuizen er mee aan de slag te hebben’’ ook geldt voor aanbeve-
lingen van iGZ over medische technologie. Zowel vernieuwing als verandering lopen kennelijk tegen 
een muur op. Het heeft er alle schijn van dat ziekenhuizen door de aanbevelingen van iGZ inmiddels 
wel weten wàt ze moeten regelen, maar niet weten hóe ze dat moeten doen. De conclusie dringt zich 
op dat ziekenhuizen kennelijk niet toegerust zijn om zonder iemand met de ervaring hoe dat wel 
moet, de gewenste veranderingen te realiseren.

3.4 INTEGRAAL PLAN 
De eerste stap naar een bestendige kwaliteitsborging is het onderbrengen van alle vigerende eisen 
in één plan. Dat levert meteen de doelstelling van de regelkring: organiseer een bedrijfsvoering die 
beantwoordt aan alle eisen. Het opstellen van een integraal plan levert het ziekenhuis de garantie, 
dat het met één ingericht systeem recht doet aan de aanbevelingen van de verschillende externe 
instanties. Daar waar ziekenhuizen er niet voor kiezen om het geheel in één plan te integreren, blijft 
de kwaliteitsborging niet volledig gerealiseerd. Figuur 3.2 laat dit op overtuigende wijze zien. Rand-
voorwaarde hierbij is ook een goede begeleiding bij de uitvoering van het integrale plan. In Deel II 
Vidi gaan wij in detail in op deze borging in medewerkers, de menselijke en/of culturele factor.
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3.5 oPBoUW KWALiTeiTssysTeeM 
Op basis van het integrale plan wordt het kwaliteitssysteem voor medische technologie vorm ge-
geven. Deze bestaat uit zeven stappen: (1) integraal kwaliteits, veiligheids en risicomanagement 
(KVR); (2) kwaliteitsbeleid; (3) procedures rond de levensloop van de technologie; (4) procedures 
voor KVR management; (5) veiligheidsprocedures ; (6) algemene kwaliteitsprocedures; (7) registra-
tie van apparatuur en installaties. Dit stappenplan is samengevat in Tabel 3.1, samen met de kern-
vraag die je aan jezelf moet stellen, het effect dat met het uitvoeren van de stap bereikt wordt en het 
uiteindelijke resultaat.

Tabel 3.1 Stappenplan voor het opbouwen van het kwaliteitssysteem voor medische technologie

volgorde kernvraag acties resultaat

Stap 1 Waar lig ik wakker van? Direct belangrijke risico’s aanpakken, 
fKMT instellen

Integraal kwaliteits-, veiligheids- en 
risicomanagement (regelkringen)

Stap 2 Waar wil ik heen? Richting geven aan de organisatie Kwaliteitsbeleid

Stap 3 Hoe wil ik gebruik en beheer van tech-
nologie inrichten?

Veilige, optimale inzet en gebruik van 
technologie in het zorgproces

Procedures rond de levensloop van de 
technologie en scholing medewerkers

Stap 4 Hoe blijf ik de baas over kwaliteit en 
veiligheid van technologie?

Toekennen multidisciplinaire verant-
woordelijkheid (fKMT) voor veiliger in-
zet en gebruik van technologie, inrichten 
van feed back mechanismen

Procedures integraal kwaliteits-,  
veiligheids- en risicomanagement

Stap 5 Hoe voorkom ik (grootschalig) terug-
roep van patiënten

Registreren van patiënt en risicovolle 
apparatuur, waar bijv. infectie- of  
stralings risico’s dreigen

Veiligheidsprocedures (zoals recall en 
gevaarmeldingen, traceerbaarheid)

Stap 6 Hoe hou ik mijn kwaliteityssysteem 
geborgd en actueel?

Actuele, gebruiksvriendelijke kwaliteits-
documenten, toets van de werking in de 
praktijk, met waar nodig bijstelling

Algemene kwaliteitsprocedures (zoals 
documentbeheer en interne audits) 

Stap 7 Hoe hou ik greep op de status van mijn 
technologie?

Inrichten en bijhouden van een facilitair 
management informatie systeem

Actuele informatie over de status van 
alle medische technologie in huis

De aanbevelingen uit deze sectie zijn gebaseerd op de uitgebreide praktijkervaring van Den Adel met 
het invoeren van het kwaliteitssysteem in de ziekenhuizen sjH, ZMC en later ZGT. Den Adel heeft drie 
jaar in deeltijd bij sjH en ZMC gewerkt, in de periode 2006  2008, resp. 2007  2009. ook in deeltijd 
is Den Adel vijf jaar bij ZGT werkzaam geweest van 2008 – 2013. Als toelichting uit de praktijk wor-
den voorbeelden – positief en negatief  uit deze drie ziekenhuizen gebruikt.

sTap 1: risiCoManaGeMenT
Het lijkt niet uit te maken in welke volgorde te beginnen, doch dat is schijn. Door met risicomanage-
ment te beginnen, komen mogelijke knelpunten en hun onderlinge prioriteit direct aan het licht. Om 
die reden kan fKMT al eerder informeel starten, waarmee je in elk geval alvast de motor voor het 
kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement mobiliseert.
 
Risicomanagement begint met de vraag: “Waar lig je nou wakker van?”. Risicomanagement is een 
cyclisch proces. Het bestaat uit het onderkennen van risico’s, het kiezen op welk niveau risico’s al of 
niet toelaatbaar zijn, het nemen van maatregelen om ontoelaatbare risico’s te beheersen en het eva-
lueren van de effectiviteit van deze maatregelen. een van de onderdelen is het risicogetal, gekoppeld 
aan een medisch apparaat. Dit geeft in basis de intrinsieke hoogte van de risico’s aan bij falen van het 
apparaat. Een ander onderdeel is de risicoanalyse, een gestructureerde methode om vooraf (pros-
pectief) of achteraf (retrospectief) om basisoorzaken van risico’s op te sporen om deze met behulp 
van beheersmaatregelen te voorkomen. 

risicogetallen
er zijn verschillende methoden om per soort apparaat tot een risicogetal te komen. om risicoge-
tallen toe te kennen zijn verschillende methoden beschreven. De meest gebruikte is de “Bakker” 
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methode, ontwikkeld door o.a. het Martini ziekenhuis [ADe 2007a]. 
De firma Logic Medical heeft deze methode gevalideerd (methode ‘LM’) en past die toe in hun Ultimo 
module voor medische apparatuur [LoG 2009]. Uniek daaraan is dat het risicogetal verandert met 
de beschikbaarheid van de apparatuur. Dat werkt goed voor prioriteitsstelling bij onderhoud. Een 
vast risicogetal heeft het voordeel dat structurele risicoafwegingen eenduidiger te maken zijn. De 
“Bakker” methode, zowel als die van ‘LM’ levert een risicogetal op voor medische apparatuur en een 
indeling in een risicoklasse ‘hoog’, ‘middelhoog’, ‘middellaag’ en ’laag’. Het is verstandig de risicoge-
tallen te koppelen aan de AoC code [GMG 2014] omdat daarmee vergelijking met andere ziekenhui-
zen en andere risicogetal scores mogelijk worden.

SJH (2006): Hier bleek in aanvang nog geen enkel medisch apparaat te zijn voorzien van een 
risicogetal. Daardoor is een prioriteitstelling van bijvoorbeeld onderhoud nauwelijks goed  
te onderbouwen.

ZMC heeft een methode gebruikt, die door Baas en Roost is aangereikt, het ‘BR’ model [BAA 2006]. 
De basis wordt gevormd door de “bedrijfsdoelstellingen” van het ziekenhuis. De ‘BR’methode levert 
een beoordelingskader voor risicoscores op de onderwerpen: (a) (patiënt)veiligheid, (b) versto-
ring zorgproces, (c) imagoschade, (d) gevolgschadekosten en (e) wet en regelgeving. Deze scores 
worden gecombineerd met een score op ‘meantimetofailure’ en ‘meantimetorepair’. Deze ‘BR’
methode is vervolgens toegepast op zowel medische apparatuur als op installaties (bv. luchtbehan-
deling) en inventaris (bv. ziekenhuisbedden, koelkasten). Dat maakt het stellen van prioriteiten voor 
het onderhoud van het gehele technologiedomein mogelijk. 

Tabel 3.2 Voorbeeld van risicogetallen gebaseerd op Baas en Roost (ZMC) en Logic Medical (ZGT). De verschillen 
zijn te verklaren uit de bedrijfsdoelstellingen, ZMC kijkt bijvoorbeeld ook naar verstoring zorgproces, imagoschade 
en gevolgschadekosten.

Technologie aoC code kriticiteit ZMC risicogetal ZMC risicowaarde ZGT risicogetal ZGT

MRI 47.31.01.00 Kritisch 10748 middel laag 26

NSA (noodstroomdiesel) 16.03.04.00 Kritisch 10192 hoog risico -

Beademingsmachine 44.06.08.00 Kritisch 5248 hoog risico 37

Dialysemachine 42.03.01.00 Kritisch 2864 hoog risico 36

Couveuse (gesloten) 40.21.01.00 Kritisch 2696 hoog risico 34

Patiëntbewakingsmonitor 46.42.06.00 Kritisch 2624 middel hoog 31

Pacemaker 42.18.02.00 Kritisch 2148 hoog risico 35

Flexibele endoscoop 46.27.06.00 Kritisch 2036 middel hoog 32

Defibrillator 40.24.02.00 Kritisch 1348 hoog risico 35

Volumetrische infuuspomp 40.15.03.00 Kritisch 1120 hoog risico 33

Spuitenpomp 40.15.06.00 Kritisch 1120 hoog risico 33

Elektrisch verstelbaar bed 23.09.12.00 Kritisch 844 middel laag 21

ook de ‘BR’ methode levert een risicogetal op met een klasse indeling, in dit geval ‘kritisch’ of ‘niet
kritisch’. Deze tweedeling blijkt voor installaties en inventaris prima, maar voor medische appara-
tuur te grof. Door op AoC codes de risicoscores van “Bakker” en ‘BR’ te vergelijken is het mogelijk 
om een tweedeling te maken in ‘kritischhoog’ en ‘kritischmidden’ (bijv. bedden), waarbij er voor 
gekozen is de grens te leggen bij het risicogetal van de infuuspompen (zie tabel 3.2). Hiermee is een 
verantwoorde indeling gecreëerd om risicomanagement uit te kunnen voeren. Door de risicobena-
dering krijgt ook de RvB het gevoel, dat er al direct aan oplossingen wordt gewerkt voor urgente 
knelpunten.
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ZMC (2007): Den Adel maakt voor het eerst objectief (uit registraties van 
het facilitair management informatie systeem) duidelijk dat er substantiële 
(meer dan 50% van de kritische apparatuur en installaties) achterstand is op 
(de registratie van) onderhoud medische technologie, zowel op medische apparatuur als 
installaties. De RvB verzoekt direct om een concrete aanpak [ADE 2009a].

risicoanalyses
er bestaan verschillende vormen van risicoanalyses. Vanuit TNo is een, op de zorg toegesneden 
vorm van Failure-Mode Effect Analysis (FMEA) aangeboden in spreadsheetvorm. Hierbij wordt de 
kans op een incident vermenigvuldigd met de ernst van de gevolgen. Zo ontstaat een prioriteitsstel-
ling van risico’s, verdeeld in ‘acceptabel’,’ te bespreken’ en ‘onacceptabel’. De afspraak is gemaakt om 
de ‘onacceptabele’ risico’s altijd te voorzien van beheersmaatregelen en de ‘te bespreken’ risico’s 
alleen bij een gunstige kostenbaten afweging te voorzien van beheersmaatregelen. ‘Acceptabele’ 
risico’s worden veelal geacht te worden beheerst door de ingevoerde procedures en beleid. 

De risicoinschattingen zijn te allen tijde gebaseerd op de ervaring van betrokken disciplines. Deze 
doen doorgaans ook nog een intuïtieve check met gezond verstand op wat er uit de risicoanalyse aan 
prioriteiten volgt. Daardoor is de kans op ‘onzinnige’ beheersmaatregelen gering. Daarom is er geen 
tijd besteed aan de discussie of de voorgestelde vorm wel de beste is. Het gaat er om dat de risico-
analyse multidisciplinair is uitgevoerd en leidt tot prioriteitsstelling bij het beheersen van risico’s. 
Belangrijk is dat betrokkenen vertrouwd raken met het denken in risico’s. Daarmee wordt tevens de 
meldingen cultuur versterkt [Kes 2009a].

Uit het artikel van Vaartjes [VAA 2008] blijkt bovendien hoe complex het is om de verschillende 
kansen te onderbouwen vanuit objectieve gegevens. Het “gewoon gaan doen” levert vooralsnog meer 
op dan het voeren van een “vormdiscussie”. ook hier geldt de Pareto regel: in 20% van de tijd heb je 
80% van de risico’s te pakken.

in de loop van de tijd zijn er wel variaties toegevoegd aan de basis FMeA. in het ZMC is de score 
op ernst van de gevolgen gesplitst naar de (patiënt)veiligheid en de verstoring van het zorgproces. 
Daarmee wordt recht gedaan aan zowel veiligheid als effectiviteit. in ZGT is later gekozen voor een 
meer op de ‘bowtie’ gebaseerde vorm [HAV 2010], waardoor een nauwkeuriger oorzaak en gevolg 
analyse mogelijk wordt. Het model voor prospectieve risicoanalyse van het VMs platform [VMs 
2012] is niet gebaseerd op ‘effect = kans x ernst’, waardoor de prioriteitsstelling lastiger is. Uiteraard 
zijn de stappen om een risicoanalyse uit te voeren bij de verschillende varianten vergelijkbaar.

‘Spread sheet’ als struikelblok: Een verrassend knelpunt bij het uitvoeren van risicoanalyses 
blijkt het werken met spreadsheets. Zorgmedewerkers zijn met pen en papier in staat om snel 
en adequaat ongewenste gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen te benoemen. Als ze hetzelfde 
in een ‘spread sheet’ moeten doen, slaan ze dicht. 

sTap 2: kwaliTeiTsbeleid
Vanuit het zicht op de risico’s is ook het beleid doelgerichter vorm te geven. De integrale aanpak, die 
in het plan al is uitgewerkt, wordt zo ook onderdeel van beleid. Veiligheid van zowel de patiënt als 
de medewerker en risicomanagement worden als leidend principe gekozen. Dit inspireert de RvB, 
omdat duidelijk wordt welke weg wordt ingeslagen en waarom. Bovendien wordt de RvB zich er 
van bewust, dat technologie één van de belangrijke bedrijfsmiddelen is waarmee kwaliteit van zorg 
wordt geleverd. Zo komt de RvB meer en meer ‘in control’ [sjH_2006Qbeleid, ZMC_2008Qbeleid, 
ZGT_2009Qbeleid], een door alle partijen gewenste situatie.
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SJH (2006): de RvB neemt haar verantwoordelijkheid door direct per afdeling één of meer 
personen als technologie-verantwoordelijke te benoemen. Deze komen veelal uit het operatio-
neel management. Daarmee is er een direct aanspreekpunt op elke afdeling waar technologie 
wordt toegepast. Hierdoor wordt beleid snel en doeltreffend verwezenlijkt.

ZMC (2008): RvB neemt het tempo, waarmee de achterstand in onderhoud wordt wegge-
werkt, op in de kaderbrief als verbeterdoelstelling. 

sTap 3: proCedures levensCyClus
Na het beleid zijn de procedures rond de levenscyclus van technologie aan de beurt. Deze zijn 
van belang voor een veilige en effectieve bedrijfsvoering rond medische technologie. Zij omvat-
ten procedures over investering [ZMC_2009invest], verwerving [sjH_2007verw, ZMC_2009verw, 
ZGT_2010verw], onderhoud, storingen, vrijgave, ingebruikname en afvoer [sjH_2008storond, 
ZMC_2008storond, ZGT_2010storond]. Delen van deze cyclus zijn vaak al beschikbaar (figuur 3.2), 
doch zijn niet in samenhang en niet vanuit een organisatie brede kijk en vanuit kwaliteitsbeleid 
opgesteld. Naast een flowchart van het proces is de toedeling van Taken, Verantwoordelijkheden 
en Bevoegdheden (TVB) een noodzakelijk onderdeel van deze procedures. Deze TVB zijn niet altijd 
over alle procedures consequent doorgevoerd. Door procedures en TVB vorm te geven vanuit het 
integrale perspectief en te laten aansluiten bij de werkwijze op de werkvloer, ontstaat een praktisch 
geheel dat goed in te voeren is. 

sTap 4: proCedures kvr-ManaGeMenT
Het vastleggen van het integrale kwaliteits, veiligheids en risicomanagement (KVR) is de volgende 
stap. Daarmee wordt de functie Kwaliteit Medische technologie (fKMT) ingesteld om haar werk te gaan 
doen [sjH_2008Qman, ZMC_2009Qman, ZGT_2010Qman]. Door deze stap na het uitwerken van de 
procedures te nemen, kan gemakkelijker het werkgebied van fKMT worden overzien. Dat maakt het 
formuleren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van fKMT eenvoudiger. De fKMT moet 
alle procedures en documenten beoordelen en vaststellen, bijvoorbeeld op werkbaarheid en samen-
hang, voordat ze gepubliceerd worden (in het documentbeheerssysteem, te ontsluiten via intranet).

sTap 5: veiliGheidsproCedures
Veiligheidsprocedures worden als een van de laatste producten van KVR vormgegeven. Dit lijkt in 
strijd met de benadering vanuit risicomanagement. De risico’s van een slecht georganiseerde be-
drijfsvoering zijn volgens onze inzichten groter dan die van nog niet uitgewerkte specifieke veilig-
heidsprocedures. Bovendien is er vaak al een ‘recall’ procedure aanwezig [ZGT_2010recall] die de 
weg wijst waarlangs technologie, verbruiksmiddelen of medicijnen uit de organisatie terug moeten 
worden gehaald in verband met een gebleken gevaar. Daarnaast zijn procedures voor traceerbaar-
heid [sjH_2008trac, ZMC_2009trac], waarbij patiënten moeten worden teruggeroepen, die met een 
mogelijk besmet apparaat zijn behandeld, en voor veilige opslag [sjH_2007opslag] van kwetsbare 
apparatuur door iGZ aanbevolen. Uit het iGZ rapport naar aanleiding van de brand in Almelo [iGZ 
2008a] blijkt de noodzaak voor een procedure modificaties [ZMC_2009modif].

sTap 6: kwaliTeiTsproCedures
Kwaliteitsprocedures krijgen pas een functie als er afspraken zijn vastgelegd (documentbeheer) en 
ingevoerd (interne audit’s). Daarmee is het systeem te toetsen op het functioneren van de afspraken. 
Vaak zijn deze procedures al aanwezig, bijvoorbeeld omdat men werkt naar NiAZ accreditatie, waar-
voor ze ook verplicht zijn. 
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sTap 7: reGisTraTiesysTeeM
Zowel QMT als iGZ eisen registratie van medische technologie. Voor een effectief beheer is een ade-
quaat ingericht en ingevuld registratiesysteem voor medische technologie van groot belang. Alle ap-
paratuur dient daarin te worden opgenomen, voorzien van stamgegevens, risicogetal, onderhoud en 
storingsgeschiedenis en formele vrijgave na interventies. Deze informatie maakt het mogelijk (ver-
vangings-)investeringen bij te houden, onderhoud planmatig uit te voeren, maar ook verantwoor-
ding over het beheer af te leggen in geval van calamiteiten. Door goede rapportages te definiëren kan 
stuurinformatie worden verkregen (bijvoorbeeld voortgang wegwerken achterstallig onderhoud). 

Het toevoegen van een algemeen gebruikte codering van technologie in ziekenhuizen (bijvoorbeeld 
de AoC code [GMG 2014]) maakt onderlinge vergelijking tussen ziekenhuizen mogelijk. eén van de 
op te lossen vraagstukken is wat er wel en niet geregistreerd moet worden. In elk geval als er onder-
houd nodig is, als storingen geregistreerd moeten worden, als er risico’s zijn bij gebruik bij patiën-
ten. Grote bulk zaken, zoals meubilair wordt nog wel eens buiten de registratie gehouden. Marktlei-
der van facilitair management informatie systemen is Ultimo, die bovendien een module specifiek 
voor medische technologie heeft ontwikkeld. jammer genoeg bevat deze module geen methode om 
risicogetallen aan installaties en onderdelen daarvan toe te kennen.

3.6 KeUZe VAN TeCHNoLoGieGRoeP
inleiDing
in de vorige paragraaf is beschreven hoe het kwaliteitssysteem kan worden ingericht. De werkwijze 
geldt voor alle technologiegroepen. Als het ziekenhuis voor QMT kiest (zoals sjH en ZGT), dan moe-
ten er parallel daaraan één of meer technologieën (zoals infusietechnologie of reanimatieappara-
tuur) verder worden uitgewerkt en onder kwaliteitsmanagement gebracht. Ook hier is een bepaalde 
volgorde aan te bevelen. 

sCope
Per technologiegroep moet worden begonnen met het bereik van de aanpak (ook wel ‘scope’ ge-
noemd). Vast moet worden gesteld welk deel van de technologie tot het kwaliteitsdomein wordt 
gerekend. De kunst hierbij is een zo groot mogelijk deel van de in huis aanwezige apparatuur op te 
nemen, die nog tot één min of meer consistente toepassing kan worden gerekend. Denk bijvoorbeeld 
aan de risicovolle categorie van infuuspompen: meestal wordt gekozen voor volumetrische (grotere 
volumes) en spuitenpompen (kleinere doseringen), met de vraag of pca-pompen (pijnbestrijding) 
en voedingspompen (inbrengen van vloeibaar voedsel) mee zullen worden genomen in de analyse 
of apart worden bekeken. Vanuit TNo wordt aangeraden ze allemaal mee te nemen, een principiële 
aanpak, omdat de risico’s en eisen in samenhang kunnen worden ontwikkeld. Vanaf de werkvloer 
van het ziekenhuis bezien zijn de risico’s toch erg verschillend: het niet opnemen van bijvoorbeeld 
voedingspompen in de scope is goed verdedigbaar, gezien de totaal andere toepassing [sjH_2007inf
rapve, ZGT_2010infra, ZGT_2010infpve]. Het maken van keuzes hierin is ook goed om het perso-
neel geen dingen te laten doen waarvan het nut sterk wordt betwijfeld: dit ondermijnt de motivatie.

risiCoanalyse
Zodra het bereik van de technologie is vastgesteld, dient een risicoanalyse te worden gemaakt. Voor 
de gevonden risico’s worden beheersmaatregelen bedacht. een deel er van wordt beheerst door ze 
op te nemen in het programma van eisen en voor een ander deel zijn gebruikersprotocollen nodig. 
eventuele risico’s, die te maken hebben met de omgeving, dienen met behulp van afspraken te wor-
den beheerst. De aldus opgestelde risicoanalyse wordt door TNO getoetst. 
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SJH (2007): Uit de toets op de risicoanalyse blijkt dat de risico’s van multi-infusie (meerdere 
infuuslijnen worden via één aanprikpunt in de ader geleid, waardoor de medicatie bij grotere 
flowverschillen niet betrouwbaar wordt toegediend) niet zijn onderkend. Door hiervoor 
alsnog een protocol te schrijven en in te voeren, is dat risico alsnog beheerst [TNO 2006, 
SJH_2007inf-multi].

SJH (2007): Infusieapparatuur blijkt door gevoeligheid van de druppelteller te reageren 
op mobiele telefoons. Als concessiebeleid is daarom het GSM beleid aangescherpt en door 
duidelijke borden ook voor het publiek zichtbaar gemaakt [SJH_2007inf-cb-GSM].

proGraMMa van eisen
Er dient een programma van eisen (PvE) te worden opgesteld, waarmee bij eventuele aanschaf de 
inkoper met de leveranciers kan onderhandelen over de optimale prijs-kwaliteit verhouding.

Opbouw van het eisenpakket (infuuspompen):
• Algemene eisen (voor alle technologieën)
• Algemene eisen voor infuuspompen
• Toepassing gebonden eisen

o Intensive care
o Kinderafdeling
o Verpleegafdeling

• Type gebonden eisen
o Volumetrische pompen
o Spuitpompen
o PCA pompen
o Voedingspompen

Vervolgens dient het bestand aan apparatuur aan het programma van eisen te worden getoetst om 
te zien of concessiebeleid nodig is [sjH_2007inftoetsbest]. Uit het Pve worden de eisen, die bij 
acceptatie dan wel bij vrijgave na storing of onderhoud getoetst worden, op basis van risicoafwe-
gingen vastgesteld. Vervolgens dienen de te toetsen eisen in testprotocollen te worden vastgelegd 
[sjH_2007infrapve, ZGT_2010infpve]. Het verdient voorkeur om dit direct in het registratiesys-
teem te doen, dit vergroot de beheersbaarheid ervan.

Q-plan
Tenslotte worden alle activiteiten, die nog verder uitgewerkt moeten worden, opgenomen  
in het zogenaamde Qplan, een kwaliteitsplan voor de betreffende technologie [ZGT_2010infQplan]. 
Door dit plan jaarlijks te actualiseren ontstaat een levende verbetercyclus.

Het ZMC kiest niet voor QMT, gezien de krapte aan menskracht en budget. Het integrale plan wordt wel 
zodanig ingevuld, dat het “QMT voorbereid” is. er is een fKMT ingericht, doch het kwaliteitssysteem 
wordt niet tot op technologie specifiek niveau ingevuld. Desondanks is er wel een infuusbeleidsplan 
[ZMC_2009infbel] en is naar ViM meldingen over technologie gekeken.
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3.7 LeVeN iN De BRoUWeRij 
Tot zover ziet het invoeren van een kwaliteitssysteem er uit als een project: als alles is gedaan, is het 
klaar. Daarmee ontstaat echter geen kwaliteitsborging, geen veiligheids-managementsysteem en 
geen risicobeheersing. Daarvoor is een motor noodzakelijk, die de regelkringen activeert (hoofdstuk 
2), die alert reageert op ontwikkelingen en verstoringen, ook in de voortgang van verbeteringen. De 
fKMT is zowel de sensor in de regelkring als de motor van KVR management. Zonder (actieve) fKMT 
gaat de vaart eruit, is onze ervaring.

funCTioneren fkMT
een proactieve ‘bemensing’ is een voorwaarde voor het goed functioneren van fKMT, evenals het 
lidmaatschap van werknemers die er toe doen in de organisatie. De kwaliteit van de ‘bemensing’ 
bepaalt in hoge mate het succes van de invoering en werking van het systeem. Eigenschappen als 
daadkracht en assertiviteit spelen hierbij een doorslaggevende rol. een multidisciplinaire bezetting 
is noodzakelijk, management gecombineerd met stafniveau is wenselijk om impact op de organisatie 
te bereiken.

De eerste taak van fKMT is het vaststellen van algemene procedures rond medische technologie en de 
ontwikkelde documenten voor de verschillende technologieën. De tweede taak is het inrichten van 
terugkoppelmechanismen, waarmee fKMT zicht krijgt (en houdt) op het gehele proces van kwaliteits-
borging en risicobeheersing. Het maken van een compacte kwartaalrapportage is een goed hulpmiddel 
om RvB en Medische staf bij KVR management betrokken te houden [sjH_2008kw1rapp].

Waakzaamheid is geboden bij de aanschaf van nieuwe apparatuur: is er een risicoanalyse uitge-
voerd, is er een programma van eisen op basis hiervan opgesteld, zijn de noodzakelijke scholingen 
voorzien? De fKMT heeft hierin een (pro)actieve rol die zichzelf terugbetaalt in de vorm van kwali-
teit en veiligheid, op termijn waarschijnlijk ook in harde euro’s, doordat kosten voor het herstellen 
van fouten worden voorkomen. 

TeruGkoppelMeChanisMen
Terugkoppel mechanismen zijn de zintuigen van het KVR management en moeten worden ingericht. 
De meest voor de hand liggende is de storingsanalyse, waarbij per kwartaal bijvoorbeeld een ‘top 
tien’ van brekebenen wordt samengesteld. 

SJH (2007): De rapportage van het 1e kwartaal 2008 [SJH_2008kw1-rapp] laat zien dat er 
12 storingen geweest zijn aan de reinigingsmachine voor endoscopen. De noodzaak voor 
vervanging is daarmee sterker onderbouwd. Ook is het aantal storingen binnen één AOC code 
gedeeld door het aantal apparaten in dezelfde code bekeken, aangeduid als het storingsgetal 
S. De reinigingsmachine heeft S = 12,0 wat vergeleken kan worden met S = 2,67 voor multi-
kanaals ECG apparatuur en S = 1,43 voor een volumetrische infuuspomp. 

Een tweede terugkoppelmechanisme is het analyseren van incidentmeldingen. Daarvoor is het ech-
ter noodzakelijk dat er bij de melding aangegeven wordt of er sprake is van problemen met “appara-
tuur, hulpmiddelen of de gebruikte materialen”. Deze keuze is zowel in ZMC als ZGT verplicht. Als dat 
niet is geregeld (bv. SJH), is het vinden van, aan technologie gerelateerde incidenten vrijwel onmoge-
lijk. Calamiteiten leveren ook ‘feed back’ op die in fKMT aan de orde dient te komen, zeker als er me-
dische technologie bij betrokken is. sommige incidenten  maar zeker calamiteiten  vragen om een 
snelle reactie. De fKMT moet hierop zijn ingesteld: een maand wachten op de volgende vergadering 
is dan uit den boze. Bij de drie ziekenhuizen is dit opgelost door direct via email te communiceren 
en waar nodig een spoedvergadering te beleggen.
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interne ‘audit’s zijn een derde vorm van terugkoppeling waarbij de werking van de beoogde afspra-
ken kan worden beoordeeld. Bij een ‘audit’ worden door bijvoorbeeld NiAZ opgeleide auditoren uit 
het eigen ziekenhuis ingezet. Deze hebben in hun opleiding echter geen inzicht gekregen in de speci-
fieke aspecten van het technologieproces met bijbehorend kwaliteitsmanagement. een goede voor-
bereiding van de auditoren is dan ook noodzakelijk. Vragen die men kan stellen zijn: is dit apparaat 
onderhouden en kunt u de registratie laten zien? Kunt u laten zien dat de technici geschoold zijn om 
storingen en onderhoud te kunnen uitvoeren aan risicovolle apparatuur? Kunt u de registratie laten 
zien waaruit blijkt dat deze verpleegkundige geschoold is in het gebruik van die technologie? Van de 
twee ziekenhuizen, die voor QMT hebben gekozen, heeft er een deze aanvullende scholing gereali-
seerd bij de opleiding van auditoren, bij de andere is een QMT-team lid meegelopen met de audit.

bewakinG
De fKMT dient te bewaken dat de verbeterplannen rond technologie ook feitelijk leiden tot de 
beoogde verbeteringen. Deze plannen kunnen worden geïnitieerd door risicoanalyses, trends in de 
melding van incidenten, opmerkingen in iGZ rapporten, externe dan wel interne audit’s, visitaties 
etc. Bij stagnatie bij de uitvoering neemt fKMT actie. Zonder een proactieve fKMT, die deze taken met 
verve uitvoert, zal het KVR management niet tot leven komen en het doel niet in voldoende mate 
gerealiseerd worden.

SJH (2008): Voor het bewaken van de voortgang van verbeterinitiatieven is een standaard 
formulier ontworpen, waarin elke actie op dezelfde wijze wordt vastgelegd. In het kwartaal-
verslag van fKMT wordt de voortgang van alle acties gerapporteerd. 

kwaliTeiTsplan
De fKMT stelt jaarlijks een kwaliteitsplan op, aangeduid als Qplan[sjH_2006QplanTcie, 
ZGT_2010QplanTKMT]. Hierin zijn de belangrijkste verbeteracties voor het komende jaar opge-
nomen en wordt een terugblik gegeven op het bereikte in het afgelopen jaar. Dit kwaliteitsplan 
is tevens de verantwoording van fKMT aan de RvB als “opdrachtgever” en het geeft inzicht in alle 
ontwikkelde documenten. 

ZMC (2007-2009): Als bewaking wordt een maandelijkse rapportage [ZMC_2008StatusOnd] 
van de voortgang op achterstallig onderhoud gemaakt. Omdat de kengetallen worden gege-
ven voor drie vakgroepen (medische apparatuur, installaties en kritische inventaris) ontstaat 
behalve zicht op de voortgang ook een sportieve competitie. Dit versnelt het onderhoudspro-
ces. Het positieve effect van competitie wordt onderschreven door Sol [SOL 2011]. Een tweede 
effect van deze rapportage is dat de technici bij onderhoudswerkzaamheden de noodzaak van 
het afboeken van hun werkbonnen inzien: niet afgeboekt ➔ telt niet mee in kengetal. 

3.8 PRiKKeLs ToT VeRANDeRiNG
Het is zinvol om de prikkels te analyseren waarop het management van een ziekenhuis in een ver-
hoogde staat van activiteit komt. De externe prikkels liggen voor de hand; de interne prikkels vragen 
meer van de verantwoordelijke medewerkers zelf. een overzicht van deze prikkels voor de periode 
2006 t/m 2009 is voor de ziekenhuizen ZGT, sjH en ZMC weergegeven in Tabel 3.3 [ADe 2011f]. 
Wij zien dat er sprake is van een gelijke verdeling van interne en externe prikkels. De externe geven 
meestal aanleiding tot nieuwe prioriteiten in het beleid. interne prikkels leiden tot nieuw inzicht en 
een ander perspectief. Wij kijken ook naar de reactietijd (snel of traag) om te bezien of daar beïn-
vloedingsmogelijkheden uit te halen zijn.
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exTerne prikkels
De belangrijkste externe prikkels zijn aanbevelingen van iGZ (trage reactietijd toegestaan), calami-
teiten (snelle reactietijd vereist), bezoeken van iGZ (sterke focus op doel van bezoek), NiAZ audits 
(sterke focus op doel van bezoek) en QMT audits (sterke focus op technologie en rol fKMT). een 
snelle reactietijd is te verwachten als er een direct belang in de nabije toekomst ligt: een iGZ bezoek, 
een NiAZ audit, de oplossing van een calamiteit. een trage reactietijd is standaard bij algemene rap-
porten met aanbevelingen bijvoorbeeld van iGZ. om dit toe te lichten volgen een aantal praktijkvoor-
beelden.

Tabel 3.3 inventarisatie van prikkels tot verandering, waarbij de externe prikkels van IGZ, NIAZ en QMT komen en 
de interne prikkels gebaseerd zijn op voostellen of gebeurtenissen uit de eigen organisatie.[2]

kwartaal 2006 2007 2008 2009

ZGT Q1

Q2 QMT certificaat

Q3 Brand op oK start Veilige zorg in ZGT,  
QMT project

Q4 Masterplan, + 24 tech. + certificatie

SJH Q1

Q2 QMT certificaat

Q3 NiAZaudit negatief Keuze voor certificatie Hrisicotech.

Q4

ZMC Q1 NiAZ auditrapport iGZ staat van 
de gezond-
heidszorg 2008

Q2 Prioritering op risico geeft conflict met zorg

Q3 Pilot oK geeft werkelijkheid weer iGZ rapport nav brand Almelo

Q4 iGZ stelt hogere eisen

 Interne prikkel  externe prikkel

SJH (2006): Het besluit van NIAZ om niet tot accreditatie over te gaan omdat de voortgang 
kwaliteitsborging medische technologie niet op orde is, geeft een krachtige impuls aan de 
organisatie. De raad van bestuur stelt een extra manager aan, die voortvarend de grootste 
knelpunten aanpakt en daarmee binnen drie maanden een positief besluit van NIAZ weet af te 
dwingen. Dit levert een snelle respons op. 

ZMC (2007) Het rapport van een NIAZ audit, waarin de status van onderhoud onvoldoende 
wordt genoemd, is een sterke stimulans voor de RvB om er iets aan te laten doen. Dit levert 
een redelijk snelle respons op, doordat de ernst snel in kaart wordt gebracht. Het wegwerken 
van de geconstateerde achterstand duurt uiteraard langer. Prioriteit krijgt onderhoud van 
kritische (=risicovolle) medische apparatuur. 

ZGT (2009): Het IGZ rapport naar aanleiding van de brand in de OK in Almelo [IGZ 2008a] 
heeft grote impact. Dit rapport laat zien, dat een calamiteit ontstaat als een optelsom van 
heel gewone verschijnselen (onderhoud dat niet of onvoldoende is uitgevoerd, klemmen die 
even uit een laatje zijn gehaald, etc.). Dit staat zo dicht bij de dagelijkse werkelijkheid van de 
technici, dat duidelijk wordt dat zo iets bij ieder ziekenhuis kan gebeuren. Toch is hier geen 
sprake van een snelle reactietijd. Weliswaar controleert iedereen direct de staat van zijn pen-
dels en de slangen, maar de structurele maatregelen, zoals onderhoud structureel op orde of 
een procedure modificaties, vragen meer tijd. 
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ZMC (2008): Tijdens een IGZ bezoek stelt de inspecteur vast, dat het door de RvB gekozen 
tempo van wegwerken van een achterstand op onderhoud (eind 2008 is van 80% van de ap-
paratuur het onderhoud op orde) te traag is. Binnen drie maanden moet het onderhoud van 
100% van de apparatuur op orde zijn. Deze aanmaning leidt tot een sprint, aangestuurd ook 
weer vanuit risicoafwegingen: eerst de bulk uitbesteden, dan de hoog risicoapparatuur op 
orde brengen, vervolgens die met de grootste achterstand.

IGZ (2008): De ‘Staat van de Gezondheidszorg’ van 2008 [IGZ 2008c] is geheel gewijd aan 
medische technologie. Dat helpt de fKMT om nadrukkelijk prioriteit te geven aan scholing 
op risicovolle apparatuur. Bovendien wordt het belang van risicoanalyses voorafgaand aan 
aanschaf en in gebruik name andermaal benadrukt. Een inventarisatie van scholing op 
apparatuur duurt desondanks gemakkelijk drie jaar, voordat de situatie in kaart is gebracht.

inTerne prikkels
interne prikkels zijn erg efficiënt, als zij door goed voorbereide beleidsvoorstellen door de RvB 
worden overgenomen en tot hun speerpunt worden gemaakt. Zij tonen aan, dat de RvB overtuigd is 
van de urgentie, waarmee een krachtig intern verbetermechanisme op gang komt. Calamiteiten zijn 
ook interne prikkels, doch hebben een sterk extern karakter (er moet aan iGZ gemeld worden, die 
vervolgens toetst). interne prikkels leveren een snelle reactietijd als ze gebaseerd zijn op toets-
bare feiten en voorzien van realistische scenario’s, waaruit de RvB een keuze kan maken. synergie 
ontstaat als wat van extern moet en wat men intern wil samenvalt. Typische interne prikkels zijn 
hieronder toegelicht in vier praktijkvoorbeelden. 

SJH (2007) Na een geslaagde audit met certificatie door QMT met infuustechnologie, besluit 
de RvB tot een vervolg met certificatie van de andere hoog-risico technologieën (zoals anes-
thesie en beademingstechnologie, dialysetechnologie, reanimatietechnologie etc.)

ZMC (2007): Uit een pilot op de OK waar de werkelijke status van onderhoud van alle tot die 
kostenplaats behorende apparatuur wordt onderzocht, blijkt de actuele achterstand in on-
derhoud (66% is op orde). De scenario’s om naar 100% op orde te komen zijn zo overtuigend, 
dat de RvB kiest voor een van de voorgestelde verbetertempo’s en het bijbehorende budget 
beschikbaar stelt. Eerdere adviezen voor personele uitbreiding op basis van berekende onder-
houdsuren hadden geen enkel effect gehad. Met het budget kan meer worden uitbesteed en 
groeit het % onderhoud op orde.

ZMC (2007): Om achterstand te kunnen wegwerken, is tijdelijk extra inspanning nodig. Dit 
kan worden beperkt door op risico te sturen: de kritische apparatuur en de kritische storin-
gen gaan voor. Dit leidt tot onheuse bejegening van de technici door zorgmedewerkers, die 
zich achtergesteld voelen. Door ingrijpen van de RvB en de medische staf wordt hieraan een 
eind gemaakt. Daarmee krijgen de technici het respect dat ze verdienen. Het project krijgt na 
afloop zelfs het predicaat “Zaans Meesterwerk” [ADE 2009a].
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ZGT (2006): Drie maanden na een geslaagde QMT audit met certificatie, wordt ZGT overvallen 
door een brand op een OK met een fatale afloop voor de patiënt. De RvB kiest ervoor om alle 
risicovolle technologie ziekenhuis breed onder QMT te brengen. Daartoe schrijft Lansbergen 
een Masterplan, dat kritische apparatuur en installaties structureel onder KVR management 
plaatst. Hierin zijn een 24 kritische technologieën opgenomen. Het plan dient in drie tot vijf 
jaar gerealiseerd te worden (hoofdstuk 7, 8 en 9). Het QMT project [ZGT 2008b, deel B], dat dit 
moet realiseren o.l.v. Den Adel, gaat in juli 2008 van start.

reactiesnelheiD
Een snelle reactietijd is vrijwel altijd gekoppeld aan het gevoel van urgentie dat bij de RvB leeft om 
iets aan te pakken. Deze urgentie ontstaat bijvoorbeeld bij een extra iGZ bezoek, NiAZ audit, QMT 
audit of calamiteit. Een positieve uitkomst werkt als beloning, een negatieve brengt vrijwel altijd 
extra werk met zich mee. een trage reactietijd heeft een tweetal oorzaken, een praktische en een 
systemische. De praktische oorzaak is gemakkelijk te begrijpen. Uiteraard zijn zaken als het terug
dringen van achterstallig onderhoud niet in een korte periode op te lossen. ook het van ‘scratch’ af 
opbouwen van een kwaliteitssysteem vraagt één tot twee jaar voordat het operationeel is.

De systemische oorzaak is veel meer verweven met de werkcultuur. Wij zijn van mening dat de 
achterliggende oorzaak van een trage reactietijd terug te voeren is tot ofwel slecht onderbouwde 
beleids of projectvoorstellen dan wel een reactieve cultuur en falend leiderschap in het ziekenhuis. 
om de reactieve cultuur te veranderen, zijn andere middelen nodig dan het invoeren van een inte-
graal plan voor borging medische technologie. 

3.9 ANALyse sUCCes/FAALFACToReN
De invoering van het integraal KVR management heeft in drie ziekenhuizen geleid tot een tevreden 
iGZ, een positieve NiAZ accreditatie en waar van toepassing een QMT certificaat voor sjH en ZGT 
(hoofdstuk 12). Aan de hand van zeven kernbegrippen  (1) integraal plan, (2) status van technolo-
gie (onderhoud), (3) opbouw van het kwaliteitssysteem, (4) betrokkenheid van RvB en medische 
staf, (5) taakopvatting fKMT, (6) betrokkenheid zorg, (7) externe toetsing  kijken we naar succes en 
falen [ADe 2012b]. Het resultaat van drie ziekenhuizen is samengebracht in figuur 3.3. De scores zijn 
ingedeeld naar de vijftraps cultuurladder van Hudson: van pathologisch, via reactief, calculerend en 
proactief naar generatief [HUD 2003].

inTeGraal plan
Het hebben van een integraal plan voor de inrichting van kwaliteitsborging en beheer van medische 
technologie is een voorwaarde voor succes. Dit blijkt ook uit de correlatie tussen het hebben van een 
integraal plan en het resultaat van de externe toetsing na uitvoering van het plan. Ziekenhuizen, die 
de borging nog niet op orde hebben, zie fig. 3.2, blijken ook geen van allen een integraal plan te heb-
ben [ADe 2007b en c, LAN 2009, LAN 2010b, LAN 2012a]. De score op “integraal plan” is gebaseerd 
op de mate waarin iGZ aanbevelingen, NiAZ en QMT normen zijn opgenomen en het aantal technolo-
gieën, dat onder QMT wordt gebracht.

TeChnoloGie (onderhoud)
Technologie is waar elk ziekenhuis mee bezig is. Het wordt aangeschaft, onderhouden, gerepareerd 
en weer afgevoerd. NiAZ en iGZ kijken in elk geval naar de staat van onderhoud van dit ‘wagenpark’. 
Als men voor QMT kiest, gaat men ook als eerste aan de slag met de technologie: risicoanalyse, 
programma van eisen, enz. Voorwaarde voor succes is het goed ingericht hebben van het facilitair 
management informatie systeem: de registratie van apparatuur en installaties met de status van 
onderhoud. De score op Technologie (onderhoud) is gebaseerd op het onderhoud, de mate waarin 
zowel medische apparatuur als installaties structureel op orde zijn (hoogste score als beide > 98%).
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In 2006 is in SJH de registratie van technologie niet op orde, niet actueel en niet opgeschoond. Bij de 
MiD zijn geen onderhoudsrapportages beschikbaar. Bovendien is van de bedrijfsinstallaties onvol-
doende onderhoudsinformatie beschikbaar. in ZMC (2007) is het systeem wel goed gevuld, doch de 
status van onderhoud is onvolledig en niet eenduidig vastgelegd. Pas na een opschoonslag en een 
pilot om de rapportage te valideren, is er betrouwbare stuurinformatie. ook in ZGT (2008) is het sys-
teem onvolledig en de status van onderhoud niet eenduidig vastgelegd. De score is gebaseerd op de 
toestand aan het eind van de aangegeven jaren (sjH 2008, ZMC 2009, ZGT 2010).

kwaliTeiTssysTeeM
onder kwaliteitssysteem wordt verstaan het beleid met alle noodzakelijke procedures, daarnaast 
de mate waarin er sprake is van integraal kwaliteits, veiligheids en risicomanagement (KVR). NiAZ 
en iGZ kijken naar de aanwezigheid van beleid en procedures en of er actief op kwaliteit en risico’s 
wordt gestuurd. in geen van de drie ziekenhuizen zijn bij aanvang de procedures compleet. er is 
geen kwaliteitsbeleid medische technologie en er is geen kwaliteitsmanagement op medische tech-
nologie. Dit leidt onherroepelijk tot een negatief oordeel van iGZ en NiAZ. De score op kwaliteits-
systeem is gebaseerd op de aanwezigheid van beleid en procedures, de integratie van KVR manage-
ment, de koppeling aan de beleidscyclus en het VMs, en de mate waarin de mens wordt aangestuurd 
op ontwikkeling.

Voorwaarde voor succes is, het invoeren van procedures en beleid. Door deze met betrokkenen sa-
men op te stellen, wordt het invoeren gemakkelijker. Door interne audits kan de mate van invoering 
worden gemeten. Het inrichten van de fKMT als verantwoordelijke voor de medische technologie 
is een tweede voorwaarde voor een functionerend kwaliteitssysteem. in 2006 heeft alleen ZGT een 
dergelijke functie ingericht. in 2008 is dat ook in sjH en ZMC het geval. Vanaf het moment dat fKMT 
ingericht is, groeit zowel het inzicht in kwaliteitsmanagement als ook de noodzaak om kwaliteit, 
veiligheid en risico integraal te managen. 
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Integraal plan

Technologie (onderhoud)

Kwaliteitssysteem

RvB/Medische stafTaakopvatting fKMT 

Betrokkenheid zorg

Externe toetsing

Figuur 3.3 Score volgens cultuurladder [HUD 2003] maakt zichtbaar hoever een ziekenhuis gevorderd is op weg 
naar de buitenste cirkel “Generatief” van een zelflerende organisatie. Ziekenhuis met peiljaar: SJH 2008 (blauw), 
ZMC 2009 (rood), ZGT 2010 (groen) [ADE 2012b]. NB: Dit is een momentopname in de aangegeven jaren, de 
actuele situatie kan inmiddels veranderd zijn.
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Bij het verder optimaliseren van KVR management leidt koppeling van technologie aan de beleids-
cyclus en integratie met het VMs tot groter succes. Als er tenslotte oog is voor de ontwikkeling van 
mensen, bereikt het KVR management de top.

beMensinG
Bemensing wordt opgesplitst in drie deelgebieden, die ieder apart in de grafiek mee scoren, te 
weten: RvB/Medische staf, Taakopvatting fKMT en Betrokkenheid zorg. De betrokkenheid van 
deze drie spelers is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle kwaliteitsborging van me-
dische technologie. Technici zijn in deze scores niet meegenomen. in alle drie de ziekenhuizen zijn 
het betrokken, enthousiaste mensen, die, zodra duidelijk is wat er te doen staat, daadwerkelijk 
daar mee aan de slag gaan. op dit aspect is dus geen onderscheid te maken. Voor de ontwikkelin-
gen van de technici bij ZGT wordt verwezen naar Hoofdstuk 11. 

rvb/Medische staf
De rol van de RvB is van groot belang voor een succesvolle kwaliteitsborging van medische technolo-
gie (hoofdstuk 2). Als de RvB alleen in beweging komt als er een crisis is, komt het kwaliteitssysteem 
veel langzamer van de grond dan wanneer de RvB een proactieve betrokkenheid heeft bij medische 
technologie. In de praktijk scheelt dit soms heel veel: de RvB van SJH besluit direct met de publicatie 
van het kwaliteitsbeleid medische technologie (2006) om op afdelingen z.g. technologieverantwoor-
delijken te benoemen. Binnen twee maanden is dat gerealiseerd. externe prikkels blijken helaas 
vaak nodig om de RvB betrokken te krijgen. Vanuit de praktijk is gebleken dat betrokkenheid van de 
medische staf van cruciaal belang is om ook de medisch specialisten in kwaliteitsborging mee te krij-
gen. een goed begin is om een medisch specialist in de fKMT op te nemen. Het kan voordelen hebben 
om de specialist de voorzittersrol te geven; in andere gevallen kan ook de klinisch fysicus deze rol 
op zich nemen als deze voldoende gezag binnen de medische staf heeft opgebouwd. De score RvB/
Medische staf is gebaseerd op: de RvB neemt besluiten, vraagt actief naar voortgang, richt formeel 
fKMT op; medische staf levert een specialist als lid of voorzitter van de fKMT. De hoogste score is als 
de RvB op cultuur stuurt.

Taakopvatting fkMT
De taakopvatting van de fKMT is doorslaggevend voor het succes van de kwaliteitsborging. Als 
“verantwoordelijke voor medische technologie” bepaalt de fKMT de impact van het gehele systeem 
op de organisatie. Bij een weinig proactieve fKMT zal hooguit een lauw verbeterklimaat ontstaan. 
Bij een proactieve opstelling van de fKMT gaat de organisatie sprankelen, risico’s worden vooraf op-
gespoord en er worden beheersmaatregelen getroffen. Medische technologie staat op het ‘netvlies’ 
van de RvB door een directe communicatie vanuit de fKMT. Het lijnmanagement wordt regelmatig 
gevoed vanuit fKMT over relevante ontwikkelingen in medische technologie. De score Taakopvatting 
fKMT is gebaseerd op: de mate van proactief gedrag, het alert zijn op risico’s, aandacht voor verbe-
terpotentieel en voortgang verbetermaatregelen. De hoogste score wordt bereikt als de fKMT ook 
vrijgavetoetsen op medische ruimten uitvoert.

betrokkenheid zorg 
De betrokkenheid van de zorg is van belang omdat veilige toepassing van medische technologie dáár 
plaats vindt, op de werkvloer bij de patiënt. Communicatie tussen techniek en zorg is niet vanzelf-
sprekend. Een QMT traject begint met het opstellen van risicoanalyses, een PvE en gebruikerspro-
tocollen. Daar blijkt dan de wederzijdse meerwaarde door elkaars kennis en ervaring te delen. Dat 
maakt de latere invoering ook gemakkelijker. 

Bij het opstellen van procedures is betrokkenheid van medewerkers uit de zorg van groot belang. 
De kern van veilige toepassing is het zich bewust zijn van risico’s en het voorkomen ervan. Dit wordt 
bereikt door scholing over deze risico’s en hoe er mee om te gaan. Voor de aantoonbaarheid van deze 
scholing is registratie van toetsresultaten noodzakelijk. in ZMC is elk kwartaal een gesprek tussen 
hoofd techniek en het RVe management. eerst gingen deze bijeenkomsten over status onderhoud van 
apparatuur, maar gaandeweg zijn daar ook de procedures toegelicht en is de vraag naar de registra-
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tie van scholing van zorgmedewerkers op risicovolle apparatuur gesteld. Registratie vindt nu nog op 
papier of in lokale bestanden plaats: er is nog geen sprake van een ziekenhuis breed digitaal kwali-
teitspaspoort. De score ‘Betrokkenheid zorg’ wordt opgebouwd uit: deelname zorgmedewerkers aan 
opstellen risicoanalyse en PvE, training en scholing op risicovolle apparatuur inclusief toetsing en 
registratie. Scholing is op basis van informatie van de leveranciers of beter nog op gebruikersprotocol-
len voortgekomen uit risicoanalyses van technologieën. De hoogste score wordt bereikt als ziekenhuis 
breed een digitale registratie van trainingsresultaten in een kwaliteitspaspoort is opgenomen.

exTerne ToeTsinG
De externe meting is de objectieve toets of het systeem voldoet aan externe eisen. iGZ toetst aan de 
hand van de verschillende rapporten, waarin aanbevelingen zijn verwoord. NiAZ toetst aan de op 
dat moment vigerende NiAZ norm. QMT toetst, naast de inhoudelijke toets op de technologie zelf, op 
de laatste QMT norm. in vrijwel alle gevallen zijn er verbeterpunten als gevolg van de toets. Doordat 
deze binnen een beperkte tijd moeten zijn opgelost (een tot zes maanden), wordt gekeken naar het 
resultaat ná de verbetering. 

een positieve iGZ afsluiting bestaat er uit dat verdere communicatie naar het jaarlijkse gesprek 
met de RvB wordt verwezen, d.w.z. er zijn geen dringende zaken meer. Daarmee is de specifieke 
interventie op medische technologie beëindigd. NiAZ sluit de audit of de “toets op het actieplan” 
af met een rapportage. Indien die leidt tot (continuering van de) accreditatie is daarmee een 
positief resultaat bereikt. QMT audits kunnen leiden tot ‘Nonconformiteiten’ of ‘Deviaties’ in 
de TNo terminologie. een ‘Nonconformiteit’ is een breekpunt voor certificatie en moet direct 
worden aangepakt. Voor een ’Deviatie’ is er meer tijd. Meerdere ‘Deviaties’ kunnen tot een ‘Non
conformiteit’ leiden. in de praktijk neemt het ziekenhuis direct actie als afwijkingen worden 
vastgesteld in de audit, om zo te komen tot positief oordeel. De verbeteringen worden dan 
opnieuw getoetst door TNo. Bij een positief resultaat wordt certificatie schriftelijk vastgelegd. De 
score ‘externe meting’ is gebaseerd op: positieve iGZ uitkomst, NiAZ accreditatie, QMT certificatie 
inclusief het aantal technologieën.

De hoge correlatie tussen de scores op ’integraal plan’ en ’externe toetsing’ komt voort uit het vol-
doen aan de eisen aan kwaliteitsborging (gepubliceerde normen, richtlijnen en aanbevelingen) van 
de externe toetsers. Alle door hen aangegeven bouwstenen zijn opgenomen in het plan en daadwer-
kelijk aangetroffen, geïntegreerd en uitgewerkt. Daarnaast hebben zij in het gesprek met de RvB 
vastgesteld dat het KVR management ook feitelijk werkt.

3.10  CoNCLUsie - PRoACTieVe iNsTeeK eN 
PROBLEMEN BEHAPBAAR OPDELEN 
Het invoeren van een kwaliteitssysteem voor medische technologie in ziekenhuizen gaat niet 
vanzelf. iGZ constateert in 2005  drie jaar na het eerste rapport over dit onderwerp  dat het niet 
opschiet. Uit zelf uitgevoerde ‘Quick scans’ blijkt dat in 2012 nog steeds niet alle aanbevelingen uit 
2002 operationeel zijn. Kennelijk is er sprake van een traag reagerende cultuur die niet openstaat 
voor innovatie en verandering. 

in drie ziekenhuizen heeft Den Adel actief de invoering van het kwaliteitssysteem begeleid. Vanuit 
een integraal plan wordt, na realisering daarvan, een positief oordeel verkregen van iGZ, NiAZ en 
QMT als daarvoor is gekozen. Het blijkt dat ziekenhuizen worstelen met de vraag hoe ze het moeten 
aanpakken. De aanpak vanuit risicomanagement biedt de grootste voordelen: de grootste zorgen het 
eerste wegwerken, dat brengt rust en ruimte. Door steeds te kiezen voor verantwoorde vereenvoudi-
ging, en het probleem op te delen in kleine, beheersbare deelproblemen, komt er eerder een positief 
resultaat tot stand. Noodzakelijke verbetering wordt zichtbaar door het feitelijk gebruik. sturen op 
objectief gemeten resultaat stimuleert en brengt vertrouwen. 
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Het instellen van fKMT als kwaliteitsmanagementfunctie brengt de noodzakelijke dynamiek in het 
ziekenhuis. De fKMT kan de rol van interne prikkel op zich nemen. Ziekenhuizen reageren nog altijd 
het sterkst op externe prikkels. Kennelijk wordt het belang van kwaliteitsmanagement van medische 
technologie niet gezien als onderdeel van een adequate bedrijfsvoering, maar als een op zichzelf 
staand onderwerp. Als dat zo blijft zal het met de patiëntveiligheid op dit vlak niet hard vooruit gaan.

ondanks positieve uitkomsten van NiAZ en iGZ (figuur 3.3) zijn er wellicht andere elementen die 
bepalen in hoeverre een ziekenhuis de gewenste kwaliteitsborging weet te realiseren. We zagen dat 
de omvang van het aantal technologieën dat onder het kwaliteitsmanagement wordt gebracht en de 
mate waarin het onderhoud van apparatuur èn installaties op orde is verschil maakt. een ander deel 
komt voort uit de menselijke aspecten: betrokkenheid van RvB en Medische staf, de taakopvatting 
van fKMT en de betrokkenheid van de zorg. Deze elementen hebben te maken met hoe mensen met 
veranderingen omgaan. De verschillen zijn zichtbaar, maar waarom is ZGT op punten verder? Dat zal 
in de volgende hoofdstukken worden onderzocht.
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hoofdsTuk 3 | Kwaliteitsborging invoeren: de weerbarstige praktijk
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In dit drieluik zijn we geconfronteerd met het niet zondermeer ‘aanvaarden’ dat ‘kwaliteitsborging van 
medische technologie in de Nederlandse ziekenhuizen verbetering behoeft, laat staan dat een speciaal 
hiertoe ontworpen systeem van TNO enthousiast wordt omarmd.
 
De mededeling dat het anders moet komt uit verschillende hoeken zoals het NIAZ en de IGZ. Deze laat-
ste geeft als ‘blijk van ontkenning’ in 2005 aan, dat er vrijwel niets is gebeurd in de ziekenhuizen ten op-
zichte van de situatie in 2002. Behalve door de instrumentele dienst, wordt deze verantwoordelijkheid 
in de rest van het ziekenhuis vooralsnog ontkend. 

Uit eigen ervaring blijkt bovendien dat in veel ziekenhuizen de rapporten van de IGZ over dit onder-
werp direct door de RvB doorgestuurd worden aan de managers medische techniek en het onderwerp 
niet gezien wordt als een ziekenhuis breed probleem. Het inzicht dat medische technologie een onder-
deel is van een regelkring die veel meer aspecten bevat dan medische techniek alleen zoals investerings-
beleid, risicomanagement en scholing van gebruikers lijkt vooralsnog ontkend te worden.

Het uitzenden van de boodschap vanuit toezicht, beroepsgroepen of op ziekenhuisschaal via medisch 
technologieprofessionals is niet voldoende om de boel in beweging te krijgen. Ook de publicatie van 
het rapport over logistiek van Peter Bakker (TNT Post) en veiligheid van Rein Willems (Shell) leveren 
ongeloof op: “de patiënt is toch geen pakketje”, en “het ziekenhuis is toch niet te vergelijken met de 
olie-industrie”.

Ook een speciaal daartoe ontworpen model van TNO biedt slechts beperkt een oplossing. De wereld van 
het ziekenhuis zou veel lering kunnen trekken van de boodschap dat er regelkringen aangebracht moe-
ten worden om daadwerkelijke kwaliteitsborging te kunnen bewerkstelligen. Deze systeem-technische 
aanpak van TNO is echter zodanig vreemd voor de ziekenhuispraktijk dat dit ook geen directe aan-
vaarding inhoudt om hiermee aan de slag te gaan. Bovendien zijn de inrichting van een kwaliteitsma-
nagementfunctie (fKMT) en certificatie nieuwe fenomenen waarvan het nut niet direct gezien wordt. 
Voor TNO een majeure teleurstelling. Het aanreiken van het QMT-systeem alleen, alhoewel doordacht 
ontworpen, kan de beoogde verandering dus niet bewerkstelligen. De aan-vankelijke ontkenning van 
QMT door ziekenhuizen buigt om als TNO aanvaardt dat ziekenhuizen een intensief begeleidingstraject 
door moeten maken. Van de 15 instellingen die de opdracht voor dit QMT-traject tekenen, worden er 
uiteindelijk acht gecertificeerd. Kennelijk ontbreekt er nog iets!
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Borging van de kwaliteit van medische technologie kan niet louter door het 
invoeren van een systeem alleen. Het veranderingsproces wat daartoe nodig is kent 
randvoorwaarden en dient naast ontwerpperspectief ook vanuit ontwikkelperspectief 
van de medewerkers te worden bezien. In dit drieluik worden de mechanismen, die 
leiden tot constructieve verandering, groei en motivatie van mensen en inspirerend 
leiderschap bekeken. Om antwoord te vinden op de opgeroepen vragen uit het eerste 
drieluik, gaan we kijken naar de mechanismen van organisatieverandering (hoofdstuk 
4). Mensen dienen betrokken te worden bij de beoogde verandering door ze te 
faciliteren, te laten leren en hen een podium te geven (hoofdstuk 5). Leiderschap is op 
alle niveaus een vereiste om tot de gewenste verandering te kunnen komen en deze te 
behouden (hoofdstuk 6). 

II Vidi
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KwalIteItsmanagement 
Is sturen op 
(leren) veranderen 

Kwaliteitssystemen introduceren weliswaar structuur, samenhang en 
feedbackloops maar houden over het algemeen geen rekening met de belangrijkste 
factor bij het implementeren van veranderingen: de mens. Voor toepassing in 
een ziekenhuisomgeving is dit laatste aspect juist van cruciaal belang. Veel 
kwaliteitssystemen zijn niet ontworpen als instrument voor organisatie- en 
gedragsverandering. Theorieën over organisatieverandering zijn meestal modelmatig 
en rationeel van aard, terwijl de feitelijke succesfactoren van een geslaagd 
veranderingstraject worden gevormd door de menselijke, emotionele en culturele 
factor [KOT 2011]. Het werk van Maslow [MAS 1943] en Hudson [HUD 2007] wordt 
besproken als leidraad voor de invoering van kwaliteitsmanagement in een ziekenhuis.

4.1 Inhoud en structuur nIet voldoende
In de ontwikkeling van Qmt constateerden de ontwerpers bij tno dat hoe samenhangend en omvat-
tend ook, het systeem niet zondermeer binnen ziekenhuizen te implementeren is. In 2003 is het 
beeld, dat ziekenhuizen die louter op inhoud en systemen sturen, achterblijven bij de implementatie 
en borging van de veilige inzet van technologie. de grondslag tot succes blijkt bij ziekenhuizen te lig-
gen, die een derde element toevoegen aan de beoogde ontwikkeling, die van de cultuur. 

Hudson [gra 2000] onderschrijft in zijn publicatie uit 2000 dat - na techniek en systemen - de cul-
tuur het volgende is om incidenten te verminderen (of de organisatie verder te verbeteren), zie fig. 
4.1. techniek, systemen, regels en procedures alléén kunnen immers de veiligheid en kwaliteit niet 
borgen. Veiligheid en kwaliteit worden feitelijk gedragen door de collectieve ambitie, vaardigheid 
en werkhouding van en opdrachten aan mensen in een organisatie. dit hoofdstuk geeft belangrijke 
aandachtspunten aan, die de basis vormen om succesvol een systeem van kwaliteitsborging te im-
plementeren in een organisatie, door rekening te houden met cultuur en gedragselementen.
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Figuur 4.1. Afname van het aantal incidenten zoals dat in de tijd wordt gezien door Hudson [GRA 2000] waarbij 
achtereenvolgens op technologie (ontwerp, apparatuur), systemen (certificatie, competentie) en op cultuur 
(gedrag, ambitie, attitude) wordt ingezet.

de organisatiecultuur kan omschreven worden als een geïntegreerd patroon van individueel en 
organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden en overtuigingen. Binnen een zogenoemde 
veiligheidscultuur wordt voortdurend getracht om de kwaliteit te verbeteren en risico’s te beheer-
sen. daarnaast wordt ingezet om eventuele schade aan patiënten en medewerkers in het zorgpro-
ces zoveel mogelijk te beperken en – misschien wel het meest belangrijke - te leren van (on)veilig 
handelen [ggZ 2011].
 
de veiligheidscultuur vormt een belangrijke factor voor het al dan niet optreden van incidenten en 
de aanspreek- en meldingscultuur in een organisatie. In een cultuur waarin incidenten veilig gemeld 
kunnen worden, is het mogelijk daarvan lering te trekken [Vms 2009]. In een veilige cultuur durven 
medewerkers de (bijna) fouten die ze hebben gemaakt te melden. Bij de juiste veiligheidscultuur ge-
ven meldingen van incidenten aanleiding tot verbeteringen en veranderingen binnen de organisatie. 

In een omgeving als het ziekenhuis is verandering van werkstijl echter geen vanzelfsprekendheid. er 
lijkt een natuurlijke neiging om al deze veranderingen tegen te gaan. soms wordt met het schetsen 
van nieuwe organogrammen (‘harkjes’) of het introduceren van nieuwe systemen, methoden en soft-
warepakketten en schijnverandering op touw gezet, maar blijft de achterliggende praktijk onveran-
derd voortgaan op de oude ingesleten weg. 

we zouden kunnen zeggen dat bij veranderingen van een organisatie, net als bij de mens, een na-
tuurlijk immuunsysteem tegen deze indringer actief wordt. deze weerstand heeft alles te maken met 
de motivatie en het gedrag van de mensen die betrokken zijn bij die verandering en de informatie 
die daarover beschikbaar is. Feitelijk is er sprake van een vorm van collectieve immuniteit die het 
bemoeilijkt om veranderingen door te voeren in een bepaalde cultuur. Het is dus zaak een vertrouw-
de omgeving te bieden waarin de gewenste veranderingen gestalte kunnen krijgen.
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Figuur 4.2. Cultuurladder van Hudson met vijf verschillende ontwikkelniveaus [HUD 2003].

hudson [hud 2003] heeft in 2003 een onderverdeling gemaakt in vijf ontwikkelniveaus aangaande 
cultuurverandering. afhankelijk van het ontwikkelstadium van een organisatie zal het doorvoeren 
van veranderingen moeilijker of makkelijker gaan en zullen mensen eerder geneigd zijn om verbe-
teringen te willen doorvoeren, zie fig. 4.2. de persoonlijke ervaringen van de auteurs leren dat veel 
ziekenhuizen zich in de ontkennende of reactieve fase bevinden. deze organisaties zullen moeten 
leren dat zij niet alleen inhoudelijk inspanningen moeten verrichten om aan kwaliteits- en veilig-
heidsnormen te kunnen voldoen. Zij moeten ook het besef hebben dat zij zelf door een veranderings-
traject conform de cultuurladder heen moeten om de gewenste proactieve of generatieve cultuur te 
kunnen verkrijgen.

 
ZGT 2005: Tussen 2002 en 2005 is vanuit de praktijk vastgesteld dat voornamelijk reactief 
op incidenten wordt gereageerd. Door proactief in te zetten op een ‘pilot study’ aangaande 
kwaliteitsborging en het behalen van het eerste landelijke kwaliteitscertificaat hiermee 
geeft in 2006 een gevoel van trots en ‘in control’ zijn. De pilot is gedaan in samenwerking 
met TNO waarbij een systeem wordt geïntroduceerd. Op het moment dat stelselmatig 
veiligheidsmeldingen worden geanalyseerd en omgezet in verbeteracties begint een niet te 
stoppen vliegwiel op gang te komen en spreken we vanaf 2008 van een proactieve fase. 

Het is dan ook belangrijk om te stellen dat het introduceren van een kwaliteitssysteem voor me-
dische technologie - gelet op de impact en omvang van alle zaken die daarmee te maken hebben 
- feitelijk een, vanuit de inhoud gedreven, organisatieverandering is. Het Qmt systeem zoals initieel 
ontwikkeld dient dan uitgebreid te worden met kennis en kunde vanuit de sociale wetenschappen 
om het geheel implementeerbaar te krijgen binnen de zorg. de kern is dat er rekening wordt gehou-
den met een intrinsieke weerstand voor veranderingen. 
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4.2  voorwaarden voor succesvol 
veranderIngsproces

Het introduceren van een verandering door introductie van een kwaliteitssysteem kent een aantal 
voorwaarden, die cruciaal zijn om het veranderingsproces succesvol te laten zijn. Kotter [Kot 1997] 
beschrijft acht stappen van een succesvol veranderingstraject die vrij nauwkeurig overeen komen 
met de praktische weg die in de Zgt gekozen is om het QMt kwaliteitssysteem te implementeren. de 
stappen van Kotter zijn gebaseerd op onderzoek bij ruim honderd bedrijven. deze acht stappen zijn:

1. Voldoende urgentie
2. creatie van leidende coalitie
3. ontwikkel visie en strategie
4. communicatie voor draagvlak
5. toerusten van medewerkers
6. Korte termijn successen
7. consolidatie
8. Verankering.

Feitelijk behelzen de acht stappen het inzicht dat er voldoende wilskracht is om een transfer te 
maken, dat er voldoende kennis, kunde en daadkracht aanwezig is om daadwerkelijk tot verandering 
over te gaan en dat de randvoorwaarden daartoe noodzakelijk zijn afgedekt. de eerste drie voor-
waarden omvatten het scheppen van het juiste veranderingsklimaat. dit klimaat ontstaat door het 
vestigen van urgentiebesef, de formatie van een leidend team en de creatie van de juiste visie. 

door een indeling als deze te maken ontstaat naast inzicht in het werkingsmechanisme van een 
veranderingsproces ook een checklijst voor eigen activiteiten. In veel ziekenhuizen waar de auteurs 
komen ter ondersteuning van een veranderingstraject ontbreken meerdere stappen. men lijkt te 
redeneren vanuit de ontwerpaanpak en heeft het idee klaar te zijn als er protocollen geschreven zijn. 

In de volgende secties bespreken wij deze stappen voor een succesvol verandertraject meer in detail. 
per stap zijn ook concrete voorbeelden gegeven ter verduidelijking van de toepassing in een zieken-
huis. 

4.3 voldoende urgentIe
de eerste stap is het vestigen van een gevoel van urgentie. Zonder urgentie is er geen bereidheid tot 
verandering. daarvoor zijn twee onderliggende beweegredenen van belang. enerzijds de vraag of 
er voldoende onvrede heerst over de huidige situatie en, in het verlengde daarvan, anderzijds het 
gevoel dat het nieuwe doel aantrekkelijk genoeg is. Immers, alleen onvrede voelen is niet voldoende, 
ook het einddoel dient aantrekkelijk genoeg te zijn om daadwerkelijk in beweging te komen: het 
wenkend perspectief. 
 
BesTaaT er voldoende onvrede over de Huidige siTuaTie?
Bij het introduceren van veranderingen is het van groot belang dat stakeholders voldoende ontevre-
den zijn over de huidige situatie. een voldoende gevoel van onvrede of belemmering ten aanzien van 
huidige werkwijzen kan een sterke motivator zijn om aan een veranderingstraject deel te nemen. 
ten aanzien van het onderwerp medische technologie kan dit voor de diverse stakeholders een an-
dere argumentatie zijn. efficiënter, veiliger, goedkoper, duurzamer etc. uit hoofdstuk 1 wordt duide-
lijk dat louter een externe motivatie (blijkbaar) niet leidt tot urgentiebesef en intrinsieke motivatie. 
Het gaat er om dat mensen en organisaties vanuit een eigen overtuiging aan de slag willen
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Wij ondervonden in veel ziekenhuizen dat de Raad van Bestuur ontevreden is over de 
regeldruk enerzijds en de mate van het ‘in control’ willen en kunnen zijn in de organisatie 
anderzijds. Voor de medewerkers van de afdeling medische techniek klinkt in veel 
ziekenhuizen door dat hun kennis onvoldoende tot zijn recht komt in de organisatie en 
dat zij onvoldoende betrokken worden bij keuzes over het inzetten van technologie. Voor 
verpleegkundigen en artsen zijn de onvindbaarheid van spullen en het ontbreken van goede 
op maat gesneden instructies veel gehoorde bronnen van onvrede. 

is er een wenkend perspecTief?
Indien alternatieven voor de huidige situatie zich aandienen speelt nog een tweede voorwaarde voor 
een goed veranderingsproces, namelijk, de aantrekkelijkheid daarvan voor iedere stakeholder. 
dit zogenaamde wenkend perspectief geeft de betrokkene hoop op verbetering en is daarmee 
gemotiveerd om mee te werken in de richting van een nieuwe wending. Feitelijk is dit ook het doel 
van diegene die een verandertraject als het QMt-project leidt: het voortdurend blijven bewaken dat 
medewerkers een inspirerende en aantrekkelijk perspectief hebben. Immers, het is gebleken dat 
geld en status alleen op korte termijn werken als motivator bij de uiteindelijke zoektocht naar wel-
bevinden [wHI 2008]. elementen als inspiratie, ontwikkelperspectief en het gevoel hebben door de 
organisatie gesteund te worden bij het uitvoeren van werkzaamheden als professional, maken dat de 
juiste energie vrij kan komen die een veranderingsproces vraagt. 

de kunst is om het veranderingsproces zo in te richten dat de ‘stakeholders’ gezamenlijk die energie 
voelen en willen vrijmaken. Immers emoties zijn zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste drijvers 
voor het inzetten van veranderingen. In plaats van de rationele en meer technische benadering van 
probleemanalyse, denkproces en verandering pleiten Kotter en cohen [Kot 2002] voor een bena-
dering via zien, gevoel en verandering. deze gevoelskant heeft onderleggers als hoop, optimisme, 
vertrouwen, kansen zien en enthousiasme. dit zijn emoties die katalyserend werken bij het initiëren 
van veranderingen. 

Zeker in een ‘evidence-based’ omgeving als de zorg is het van groot belang om korte termijn succes-
sen te laten zien en - zo mogelijk - ook zij die hen voorgingen de ‘‘do’s’’ en ‘‘don’t’s’’ te laten vertel-
len. er is dus voldoende informatie nodig over noodzaak, doelen en de impact van de verandering. 
het wenkend perspectief is aantrekkelijker of vormt minimaal geen bedreiging. door transparant 
en open te communiceren ontstaat betrokkenheid, waardoor onwetendheid en onbekendheid geen 
reden tot verlies aan motivatie kunnen vormen. Kortom: een wenkend perspectief, dat getoetst is op 
realiteit en haalbaarheid, geeft vaak voldoende motivatie om de gewenste verandering tot stand te 
brengen.

 
In 2006 voltrok zich in het voormalig Twenteborg Ziekenhuis van de ZGT een brand in het 
operatiecomplex waarbij een patiënte overleed. De emotie die dit ongeval met zich meebracht 
was zowel intern als landelijk een zeer sterke drijfveer ten aanzien van de urgentie om 
borging van medische technologie op de kaart te zetten [KLI 2008; IGZ 2008a; IGZ 2008b]. 

4.4 creatIe van leIdende coalItIe 
de tweede voorwaarde voor de creatie van het juiste veranderklimaat is het vormen van de leidende 
coalitie, ofwel de gideonsbende [dnB 2004]. deze leidende coalitie dient koers en sturing te geven 
aan het veranderproces. Het gaat om mensen die enerzijds goed geworteld zijn in de organisatie, 
maar daar ook zodanig afstand van kunnen nemen dat zij kritisch vorm kunnen geven aan de ge-
wenste veranderingen in die zelfde organisatie. Zeer belangrijk is dat de leidende coalitie bestaat uit 
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professionals met draagvlak, die allen betrokken zijn vanuit hun eigen achtergrond bij de inhoude-
lijke aspecten van het onderwerp van de verandering. 

Voor medische techniek zijn de professionals in de leidende coalitie bijvoorbeeld medisch 
specialisten en verpleegkundigen als gebruiker, klinisch fysici en medisch technici vanuit regie 
en beheer en de kwaliteitsfunctionaris vanuit borging en documentatie. 

de leidende coalitie moet zorgen voor het leggen van verbindingen, inspirerend en enthousiast zijn, 
waardoor de veranderingen op gang komen en aanstekelijk kunnen gaan werken. Het is van belang dat 
de leidende coalitie kan terugvallen op mandaat bij het hoogste gezag enerzijds en dat zij ondersteund 
wordt door een organisatie breed team van mensen anderzijds. autoriteit, leiderschapskwaliteiten, 
deskundigheid, geloofwaardigheid en enthousiasme zijn belangrijke competenties bij het succesvol 
‘bemensen’ van de leidende coalitie. Zo krijgt de ‘aanjager’ uit figuur 2.5 een genuanceerd gezicht.

naast de formele inbedding zal de leidende coalitie ook op informele wijze draagvlak moeten heb-
ben in de organisatie. Veel processen en gevoelens spelen zich immers af onder de oppervlakte en 
buiten de formele momenten als vergaderingen. de leidende coalitie moet gevoel hebben voor de 
emoties die leven in de organisatie om met voldoende afgestemde realiteitszin het veranderproces 
in te gaan. Hiermee wordt dus verlaten dat functionarissen en professionals louter vanuit de inhoud 
of systemen de verandering gaan trekken. Het gaat er nu juist om dat de leidende coalitie gevormd 
wordt of aangevuld wordt met mensen met competenties op het gebied van organisatieverandering.
Het gaat er dus om eerst te bepalen welke professionals (wie) het veranderingsproces gaan leiden, 
alvorens in detail te bepalen wat er gaat gebeuren [col 2004] .

Bij het samenstellen van een leidende coalitie voor het onderwerp medische technologie moet 
worden gedacht aan gebruikers van de technologie, zoals medisch specialisten en verpleeg-
kundigen, maar ook aan technici, ondersteuners vanuit inkoop, logistiek medewerkers, afde-
lingen reiniging, managers, kwaliteitsmedewerkers, leveranciers en –‘ last but not least’ - een 
vertegenwoordiger vanuit de Raad van Bestuur. 

4.5 ontwIKKelIng VIsIe en strategIe
de eerste taak van de leidende coalitie is het vervaardigen van een visie en een strategie om de 
gewenste verandering vorm en inhoud te geven en vast te leggen in een masterplan. Hiermee wordt 
de koers centraal vastgesteld, weten mensen concreet wat er van hen verwacht wordt en ze worden 
gestimuleerd om de verandering decentraal voort te zetten. (mas 1997)

door de leidende coalitie met elkaar dit masterplan te laten maken ontstaat zowel teamgeest als 
samenhang op inhoud. Het voordeel van de verschillende professionele representanten in de leidende 
coalitie is dat het masterplan reeds vanuit verschillende posities aan een ‘review’ proces is onderwor-
pen voordat het de organisatie in gaat. daarmee wordt het draagvlak en identificatie vergroot. Bij het 
ontwikkelen van het masterplan is het steeds zaak om feedback te verkrijgen op de aansluiting van dit 
plan bij het urgentiebesef en de leidende coalitie. Met andere woorden: gaat dit plan daadwerkelijk de 
urgente zaken beslechten, en is de raad van Bestuur als autorisator van het plan voldoende aangeslo-
ten. Het plan zal rekening moeten houden met weerstand in de organisatie en daardoor veel afstem-
mingsmomenten in die organisatie moeten bevatten. een stok achter de deur in de vorm van ‘huis-
werk’ helpt om afgebakende en concrete doelstellingen voor de korte termijn neer te leggen. 
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Bij het inzetten van een veranderingsproces is het van belang voor de betrokkenen - maar ook doel-
treffend voor het proces - om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande zaken die in de orga-
nisatie reeds voor handen zijn. Het is immers zinloze energieverspilling om zaken te herhalen met 
het gevaar dat mensen in plaats van enthousiast, gedemotiveerd raken. Het plan zal dan ook voor de 
individuele ‘stakeholder’ herkenbaar moeten zijn.

om bovenstaande redenen is vanaf 2007 gekozen om een masterplan vooraf te laten gaan door een 
nulmeting in de vorm van een ‘quick-scan’. deze ‘quick-scan’ geeft inhoudelijk goed aan waar de 
organisatie staat, zorgt in een veilige en open setting voor draagvlak bij de betrokkenen en geeft een 
concreet meetinstrument in handen om de vorderingen van het veranderproces te monitoren. 
Verder is van belang dat bij de bemensing van het inhoudelijk plan zoveel mogelijk wordt gekeken 
naar de competenties van de personen. In de Zgt is bij de ‘bemensing’ van het project - naast profes-
sionele competenties - vooral ook gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten die zij meebrengen. dit 
wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

Bij het implementeren van kwaliteitsborging medische technologie is gekozen voor het maken 
van een masterplan met input vanuit alle ’stakeholders’ en in afstemming met extern toezicht. 
Het plan is aan de IGZ voorgelegd, waarop positieve feedback is verkregen. Hiermee wordt 
zeker gesteld dat interne en externe prioriteitsstelling congruent is. De ‘stakeholders’ hebben 
vanuit RvB formeel mandaat verkregen tot uitvoering van implementatie over te gaan. 

4.6 coMMunIcatIe voor draagvlaK
Bij een veranderingstraject is het van groot belang dat alle betrokkenen op de juiste wijze en op tijd 
geïnformeerd worden. door zaken simpel en helder te verwoorden en breed bekend te maken wordt 
voorkomen dat wantrouwen, weerstand en angst onnodig de kop op steken. Het is hierbij van het 
grootste belang om naast het zenden van informatie ook open te staan voor de inbreng en gevoelens 
van de betrokkenen. Kortom: communicatie is een onmisbaar element in een veranderingstraject. 

de mate waarin dit lukt, is zeer afhankelijk van de mate waarin men zich veilig voelt om zaken be-
spreekbaar te maken, zich te ontwikkelen en veranderingen aan te gaan. Het is de voorbeeldfunctie 
en taak van de leidende coalitie om zich kwetsbaar op te durven stellen. de hiërarchische piramide 
van abraham maslow [mas 1943] laat zien dat men pas tot zelfontwikkeling (leren) kan komen 
als onderliggende behoeftes zijn gerealiseerd en men zich veilig en gewaardeerd voelt. Het is van 
wezenlijk belang om te peilen waar de betrokkenen zich ‘bevinden’ in deze piramide. dit bepaalt 
namelijk zeer sterk hun gedrag in het veranderingsproces. door hier in een groep naar te vragen en 
concreet visueel te maken waar men zich bevindt ontstaat inzicht in de veiligheid van de groep en de 
mate waarin met in staat is om te leren. In de eerste fasen is er sprake van een overlevingssituatie en 
zijn mensen vooral op het individu gericht. pas daarna is de ‘mind set’ gericht op samenwerking. de 
reden hiervoor is dat een veranderingsproces feitelijk een leerproces is.

Volgens maslow kent elk mens dezelfde opbouw van behoeften, door hem samengevat in de zoge-
naamde piramide van Maslow. een schematische voorstelling hiervan is gegeven in Figuur 4.3. de 
elementen zijn van onder naar boven te benoemen als

primaire behoeften : lichamelijke behoeften (eten, drinken, kleding, onderdak)
veiligheid  : Bestaanszekerheid (lichamelijke veiligheid en zekerheid)
contact  : sociale behoefte (er bij horen, saamhorigheid, relatie)
waardering  : erkenning (zelfrespect, imago)
Zelfactualisatie  : leren (zelfverwezenlijking, ontwikkeling)
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Figuur 4.3 Piramide van Maslow (1943) met een hiërarchische opbouw van behoeften die achtereenvolgens leiden 
tot zelfverwezenlijking, aangeduid met ‘leren’. 

onderin de piramide is er sprake van het moeten leveren van energie om te overleven. Bovenin is er 
sprake van het krijgen van energie en groei. onderzoek van tay en diener in een honderdtal ver-
schillende landen [taY 2011] ondersteunt de theorie van maslow en laat zien dat vervulling van de 
hiërarchie van behoeften correleert met geluk. daarnaast heeft diener ook de inzichten van Maslow 
uitgebreid door aan te tonen dat mensen gelukkiger zijn als anderen in de maatschappij ook hun 
behoeften kunnen vervullen. 

niet iedere organisatie is duurzaam succesvol in het bereiken van beoogde veranderingen of behalen 
van bedrijfsdoelstellingen. de organisaties die dit lukt zijn die organisaties die werkelijk zorgen voor 
het begrijpen, aanmoedigen en in staat stellen van persoonlijke groei van hun medewerkers, in de 
richting van zelfverwezenlijking. moderne medewerkers en organisaties hebben geleerd dat duur-
zaam succes gebaseerd is op een serieuze en bevlogen verbintenis, om mensen te helpen zichzelf 
te identificeren. Zij kunnen zich daarom bezig houden met en bereiken van hun eigen persoonlijke 
potentieel, door hen zoveel mogelijk in te zetten op hun unieke passie en kwaliteiten.

daarnaast is ook de manier van representatie van bijvoorbeeld plannen zeer belangrijk. onaan-
trekkelijk is veel tekst, zeker als die veel jargon, afkortingen of engelse termen bevat. een plaatje 
vervangt duizend woorden is het aloude adagium dat ook hier van toepassing is. persoonlijk contact 
doet meer dan het sturen van een papieren plan. Kortom het gaat om contact maken met de betrok-
ken vanuit de plannenmakers.

daarnaast is het van belang zoveel mogelijk aan te haken bij de interne media die door medewerkers 
veelal gebruikt en gezien wordt. er kan gebruik gemaakt worden van ziekenhuismedia zoals een 
magazine, digitale infoborden, maar ook bijvoorbeeld inlogschermen van medewerkers. Intranet is 
een goede interne communicatielijn om mensen adequaat op de hoogte te houden van de stand van 
zaken. tot slot is het raadzaam gebleken om formele documenten als kwaliteitsdocument te behan-
delen, dat wil zeggen formeel vrijgeven en voorzien van de rollen van autorisatie, beoordelaar, au-
teur en eigenaar. Hiermee zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder, maar wordt 
door de beoordelingsstructuur iedere verantwoordelijke inhoudelijk betrokken in plaats van alleen 
op de hoogte gesteld. 



4

87

 
Bij het doorvoeren van veranderingen is het van groot belang dat goede voorbeelden aange-
moedigd worden en meldingen over ongewenst gebeurtenissen positief gestimuleerd worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan: voorbeeldgedrag door Raad van Bestuur en managers, 
stimuleren van medewerkers om te melden, medewerkers regelmatig informeren over beleid 
rondom veiligheid en kwaliteit en publicatie van uitkomsten van meldingen en resultaten.

4.7 toerusten van MedewerKers
een uiterst belangrijke voorwaarde voor medewerkers om daadwerkelijk aan de slag te kunnen, is 
het gevoel dat zij gesteund worden vanuit de leiding in tijd en ‘tools’. mogelijkheden van training, 
budget daartoe, het voeren van jaargesprekken, maar ook gezamenlijk lunchen en met elkaar de 
jaarplannen en het jaarverslag maken geeft binding en ondersteuning. Zonder oprechte steun van 
medewerkers zal de gewenste verandering gedoemd zijn te mislukken. er zullen immers diverse 
belemmeringen komen die ondersteuning vragen van de leiding. de medewerkers zullen in de 
organisatie collegae aantreffen die met scepsis tegenover de nieuwe plannen staan, zeker naarmate 
dit hun huidige en vertrouwde werk gaat beïnvloeden. de leiding zal moeten beseffen dat zij hun me-
dewerkers moet faciliteren in het kunnen realiseren van de gewenste veranderingen. Zo kan gedacht 
worden aan tijd en ruimte voor (om)scholing, de creatie van werkruimte, het aanschaffen van mate-
rialen en middelen, zorgvuldig registreren van werkzaamheden, oefenen van taken en certificeren 
van kwaliteitsborging. 

Een afdeling medische techniek, die wordt aangestuurd op het maken van zoveel mogelijk 
declareerbare onderhoudsuren en daarmee een door geld gedreven organisatieonderdeel is, 
zal een veranderingsproces ondergaan indien vanuit risicoperspectief gestuurd gaat worden. 
Het gaat dan niet meer louter primair om geld maar om de maximale beschikbaarheid van 
apparatuur in het primaire proces. 

Belangrijk is dat medewerkers betrokkenheid van de leiding ervaren enerzijds en dat zij invloed 
hebben bij besluiten door diezelfde leiding anderzijds. werkzaamheden die de beoogde verande-
ringen tot stand laten komen moeten beloond worden en als voorbeeld voor anderen aangeduid 
worden. op deze manier worden steeds meer mensen in de organisatie doordrongen van het feit dat 
dit de nieuwe weg is en dat men moet aanhaken bij de ingezette verandering, zoals het uitvoeren van 
een traject voor kwaliteitsborging medische technologie.

In de investeringscommissie van ZGT wordt in het verleden vooral gepraat over de 
duurdere investeringen. Kwaliteitsborging medische technologie heeft geleid tot een 
verwervingsprocedure waarbij een team van experts de investeringsaanvragen voorbereiden. 
De procedure is inmiddels zo ingericht dat alle zaken die te maken hebben met kwaliteits- en 
veiligheidsborging zoveel mogelijk afgedicht worden voordat de aanvragen binnen komen 
bij de investeringscommissie. De beleids- en investeringscommissie kan derhalve een beleid 
adviseren met een afgewogen risicokader. 
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4.8 Korte terMIjn successen 
Het belang van het planmatig uitdragen van successen heeft meerdere redenen. ten eerste is het 
vieren van succes een beloning voor de medewerkers die, veelal tegen de stroom in, werken aan 
de realisatie van het beoogde resultaat. deze versterkt het vertrouwen en bevestigt de inzet en de 
ondersteuning door de leiding van de organisatie. In de termen van de rouwcurve kan men zeggen 
dat successen een uiting zijn van een succesvol experiment, om stappen te nemen in de richting van 
de aanvaarding van de beoogde situatie. door de successen uit te dragen ontstaat trots en enthou-
siasme en daarmee groeiend draagvlak en volharding om de beoogde doelen te behalen. Immers er 
wordt stilgestaan bij zichtbare of meetbare veranderingen die ook voor sceptici niet onopgemerkt 
blijven. 

Het intern publiceren van deelsuccessen zoals de introductie van de jaarlijkse kwaliteitsprijs, 
besparingen of slimme vondsten, stimuleert de medewerkers om door te gaan op de 
ingeslagen weg en motiveert anderen betrokken te raken. 

4.9 consolIdatIe
Voor het accepteren van de verandering in de cultuur van de organisatie is het noodzakelijk dat 
verbeteringen geconsolideerd worden en dat er met volharding doorgewerkt blijft worden. Bijvoor-
beeld door een strakke tijdsplanning en de introductie van steeds nieuwe stappen in het proces. Het 
gaat er om dat steeds meer mensen in de organisatie een besef van urgentie ervaren en dat niet een 
gevoel van overmoedigheid ontstaat op basis van de eerste succeservaringen. een andere insluiper 
kan die van de uitputting zijn. mensen zijn namelijk al geruime tijd bezig om de nieuwe werkwijze 
vorm te geven terwijl de oude patronen en manieren van werken ook nog een tijd parallel in de orga-
nisatie aanwezig zijn, met een hoge werklast als gevolg. we zouden zodoende kunnen spreken van 
een tussenfase in het veranderingsproces.
 
dit vraagt moed en uithoudingsvermogen van de leidende coalitie en de uitvoerende medewerkers. 
wij spreken in dit verband ook wel van de ‘diesel’ of de ‘locomotief’ die noodzakelijk is om het 
verandertraject aan de gang te houden en niet zo gemakkelijk te stoppen is. Belangrijk om de ‘diesel’ 
aan de praat te houden is het op tijd inlassen van een ‘time-out’ om de vervolgstappen in het veran-
deringsproces te kunnen evalueren en - zo mogelijk - bijstellen. de ervaring leert dat het handig is 
om dit te doen kort na een succesmoment. er is dan positieve energie aanwezig en er kan even tijd 
genomen worden om bij te tanken en ruimte te nemen om nieuwe onderwerpen, mensen en midde-
len toe te voegen aan de uitrusting van het verandertraject. 

Er zijn diverse motieven die pleiten vóór of juist tegen een externe certificatie. ZGT heeft 
bewust gekozen voor certificatie door een externe referent. Na een certificatieperiode wordt 
een bezinningsperiode ingelast om de verkregen feedback te verwerken, teams samen te 
stellen en een rustpauze in te lassen. Als beloning volgt hiermee een formele consolidatie in de 
vorm van een certificaat en publicatie daarvan in de media. 
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4.10 VeranKerIng
met verankering geven wij het proces aan van borging en institutionalisering van de behaalde resul-
taten. deze voorwaarde van het veranderingsproces zorgt ervoor dat de teweeg gebrachte verbete-
ringen ook daadwerkelijk verankerd worden in de organisatie. dat deze verandering daadwerkelijk 
verankerd is dient door objectieve ‘metingen’ binnen de organisatie te worden vastgesteld. 

een van de belangrijkste redenen dat veranderingen niet geïnstitutionaliseerd worden in een organi-
satie is dat zij niet systematisch gemeten en geëvalueerd worden. Bossidy en charan stellen dat dat 
wat niet gemeten wordt blijkbaar niet écht belangrijk wordt gevonden in de organisatie [Bos 2002].

door indicatoren te ontwikkelen die rechtstreeks verbinding hebben met de beoogde resultaten en 
deze op te nemen in kwartaalrapportages van het management wordt voorkomen dat de verande-
ringen verzanden. Zo zijn onderhoudsstatus en toekenning van risicogetallen als productieparame-
ter opgenomen bij afdelingen zorgtechnologie in onder meer sjh, ZMc, Zgt, BovenIj ziekenhuis [BIj 
2010a] en het streekziekenhuis Koningin Beatrix [sKB 2010]. 

de meting kan ook de vorm hebben van systematische evaluatie in de vorm van audits en visitaties. 
door de resultaten daarvan te objectiveren kan in de tijd de verbetering worden getoetst. een goede 
interne auditorganisatie is onontbeerlijk om de geconstateerde verbetermaatregelen op daadwer-
kelijke invoering te monitoren. de resultaten hiervan kunnen op procesniveau dienen als stuurinfor-
matie in de rapportagelijnen naar de rvB en leidende coalities zoals tKmt. 

Institutionalisering houdt verder in dat ook nieuwkomers en tijdelijke werkkrachten op de hoogte 
gebracht worden van de zaken die van hen verwacht worden. Hernieuwing van introductieprogram-
ma’s, het doornemen van werkprotocollen en het volgen van nascholing maken hier bijvoorbeeld 
deel van uit. dit geldt niet alleen voor medewerkers op operationeel niveau maar zeker ook voor 
leidinggevenden en medisch specialisten in staffuncties. 

Onderdeel van QMT is het structureel uitvoeren van risicoanalyses en het maken van een 
programma van eisen. Sturen op risico houdt in dat de resultaten van de risicoanalyses 
synergie en congruentie vertonen met het scholings- en inwerkprogramma van de gebruikers. 
Louter de gebruikershandleiding hanteren als scholing geeft weliswaar inzicht in de werking 
en risico’s van het eigenlijke apparaat, maar zegt over het algemeen nagenoeg niets over 
de context waarin het apparaat gebruikt wordt. Deze informatie is beschikbaar vanuit een 
gedegen risicoanalyse en zal dus aan de scholing moeten worden toegevoegd om vanuit de 
beoogde context op veilige manier te kunnen werken. 

4.11  conclusIe - succesvol veranderen Kent 
voorwaarden
Het introduceren van een kwaliteitssysteem kan alleen succesvol verlopen als (h)erkend wordt 
dat dit om een veranderingsproces gaat. een veranderingsproces in een organisatie kent diverse 
voorwaarden om daadwerkelijk de beoogde resultaten in de organisatie te verankeren. daarbij is het 
belangrijk te constateren dat er feedback op alle niveaus georganiseerd moet worden om dit tot een 
werkend geheel te krijgen.
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saMenwerKen: sleutel 
tot cultuurveranderIng 

Om beoogde veranderingen daadwerkelijk te kunnen invoeren is het van belang dat 
de uitvoerende coalitie beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en attitude. De 
beoogde veranderingen moeten parallel lopen met de noodzakelijke veranderingen 
en behoeften van de betrokken medewerkers. Er dient geïnvesteerd te worden in 
mensen om de individuele en louter inhoudelijke manier van werken uit te breiden 
met krachtige samenwerkingsvormen en procesverantwoordelijkheid. Alleen op 
deze manier kan een cultuur ontstaan waarmee de complexiteit en de toenemende 
eisen aan medische technologie beheerst kan worden. Dit veranderende werkveld 
vraagt om uitbreiding van taken en nieuwe functies (beroepen) op het snijvlak van 
zorg en technologie. De focus op passie van medewerkers door de leidinggevende 
van het proces is een belangrijke katalysator bij de beoogde ontwikkeling. Speciaal 
ontwikkelde trainingen en cursussen geven energie, ruimte en voeding aan een van de 
belangrijkste motivatiefactoren van de hedendaagse arbeid: persoonlijke groei voor 
zowel medewerkers als leidinggevenden. Door in te zetten op taakdifferentiatie in 
combinatie met goede communicatielijnen ontstaat een krachtig samenspel. 

5.1 InleIdIng 
Zgt 2009: er was een bijzondere agenda gemaakt voor die middag. Bij het aantreden van lans-
bergen als leidinggevende van klinische fysica en medische technologie binnen Zgt was een eer-
ste afdelingsvergadering belegd. Het enige agendapunt gaf aan dat de aanwezigen een voorwerp 
moesten meenemen dat iets over de persoon vertelde. Vol enthousiasme, maar ook met aandacht 
voor elkaar, gebruikte ieder de gelegenheid om iets over zichzelf te vertellen. deze activiteit kon het 
best beschreven worden als het begin van een hernieuwde kennismaking met collegae die soms al 
jarenlang samenwerkten. de persoon werd voor het eerst centraal gesteld in plaats van procedures, 
structuren en vooral financiële resultaten. het was het begin van een traject waarbij door de leiding 
werd ingezet op onderling vertrouwen, contact, waardering en samenwerking. samenwerking komt 
tot stand vanuit vertrouwen. structuur en geborgenheid bieden een basis waarop medewerkers zich 
verder kunnen ontplooien. medewerkers krijgen zo een grotere meerwaarde voor hun organisatie. 
de gewenste ontwikkeling kan alleen vorm krijgen als hiertoe de juiste cultuur wordt geschapen. 
Veel projecten mislukken immers omdat er geen oprechte interesse is of belang gehecht wordt aan 
de behoeften van de mensen binnen organisatie (zie tabel 5.1)
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Tabel 5.1 Voorbeeld van elementen waardoor veel implementaties mislukken (vrij naar MUN 2001).

1 geen gedragenheid of betrokkenheid in de organisatie nastreven

2 management is niet mee

3 top down doorduwen, want er is er maar één de baas

4 meeste aandacht besteden aan degenen die niet willen

5 heel hard duwen op eigen ideeën zonder de behoefte van anderen te checken

6 Ideeën van de werkvloer van tafel vegen

7 specialisme en professionaliteit niet erkennen

8 negeren van ‘ja-maar’ en andere feedback die onderliggende behoeften bevatten

9 niet of in verhullende termen communiceren

10 wel horen maar niet luisteren en niets doen

11 Verschillende verwachtingen bij het project laten bestaan

12 niet communiceren waar het om gaat

13 alleen naar managers communiceren

14 Fouten verhullen en successen laten zien

5.2 cultuur als anKerpunt voor verBeterIng 
organisatiecultuur beïnvloedt het gedrag en daarmee de prestaties van een organisatie. cultuur gaat 
over de zachte of informele kant van de omgangsvormen en zou ook omschreven kunnen worden 
als het persoonlijke karakter van de organisatie. Het begrip ‘Veiligheidscultuur’ werd voor het eerst 
gebruikt in het rapport van de commissie Insag (International nuclear safety advisory group) die 
het ongeval in de kerncentrale van tsjernobyl onderzocht [Ins 1991]. Veiligheidscultuur wordt door 
hen gedefinieerd als samenstel van kenmerken en houdingen van organisaties en individuen waarin 
wordt bekrachtigd dat veiligheidsvraagstukken van kerncentrales met hoogste prioriteit de aan-
dacht krijgen die wordt gerechtvaardigd door hun betekenis. 

er is de afgelopen tien jaar een toenemende aandacht voor de veiligheidscultuur in ziekenhuizen. 
Voormalig president-directeur willems van shell maakt in 2004 voor het eerst op basis van kennis 
en ervaring uit de petrochemische industrie zichtbaar dat er hoognodig iets moet gebeuren met de 
veiligheidscultuur en veiligheidsmanagementsystemen in de zorg [sne 2004b]. een veiligheidscul-
tuur leidt tot een verhoogde kans op veilig handelen en daarmee veiligheid voor de patiënt en zijn of 
haar omgeving. Het betreft een cultuur die nodig is om te werken, elkaar aan te spreken, te melden 
en zich veilig te kunnen manifesteren. de organisatiecultuur is een zaak van essentieel belang. orga-
nisatieverandering en daarmee verandering en vermenging van culturen is aan de orde van de dag 
gelet op het toenemende aantal fusies, reorganisaties en verzelfstandigingen in de zorg. 

organisaties zullen inzicht moeten verwerven in een complex palet van gedrag, waarden en gemeen-
schappelijke veronderstellingen, dat aan diezelfde organisaties ten grondslag ligt. dit vraagt mensen 
die met een helikopterview de eigen organisatie kunnen aanschouwen en die competent zijn om 
de beoogde verandering in gang te zetten. een goede analyse is nodig om te bepalen hoe en welke 
cultuurelementen functioneel en disfunctioneel zijn en hoe deze te veranderen zijn. schein was om-
streeks 1980 de grondlegger van het begrip ‘organisatiecultuur’. organisatie- en subculturen vormen 
volgens schein, een diep geworteld, veelomvattend stelsel van krachten die richting geven aan indi-
vidueel en collectief gedrag, waarneming en denken [sch 2000]. hofstede definieert cultuur als ‘de 
collectieve mentale programmering die de leden van de ene groep of categorie mensen onderscheidt 
van een andere’ [HoF 1991].
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Figuur 5.1. De cultuurijsberg met gelaagde structuur op basis van het werk van McClelland (MCC 1973)

de filosofie achter het daadwerkelijk implementeren - en dus in de genen van de organisatie krij-
gen - van de veiligheidscultuur en de medische technologie in het bijzonder kan worden vervat in de 
cultuurijsberg (figuur 5.1). door in de kern niet te sturen op louter gedrag, maar onderliggende me-
chanismen en behoeften van mensen te verkennen ontstaat inzicht in de organisatie en het waarom 
van het bestaan van ongewenste cultuurelementen. door op alle niveaus binnen de organisatie 
gesprekken aan te gaan met medewerkers en te luisteren naar wat er leeft, ontstaat wederzijds be-
grip. daarmee krijgt de veranderaar de informatie waar als eerste prioriteit gelegd moet worden bij 
veranderingen. Het gevolg is dat draagvlak ontstaat, zeker als concrete verbeteracties daadwerkelijk 
zichtbare resultaten krijgen. een voorbeeld hiervan, starten van een pilot medische technologie op 
het onderwerp patiëntbewaking, dat door de zorgprofessionals en managers wordt aangedragen. 

de gebruikte cultuurijsberg kent drie niveaus, te weten de actie, realisatie en behoeften [Zgt 2008a; 
BIj 2009; sKB 2010]. naar mate men verder onder de waterspiegel komt zijn cultuureffecten en de 
relatie met de onderliggende waarden minder goed zichtbaar. schein spreekt over zichtbare ver-
schijnselen (‘artifacts’), beleden waarden (‘values’) en fundamentele veronderstellingen (‘assumpti-
ons’) [sch 2000]. 

1. acTie 
de actie wordt gevormd door gedrag, inzet en zichtbare verschijnselen (artifacts) maar tevens lastig 
te doorgronden aspecten van de organisatie. Het zijn de handelingen die gebruikers, beheerders en 
onderhoudsmedewerkers uitvoeren om de technologie daadwerkelijk toe te kunnen passen. ook de 
wijze hoe wordt omgegaan met feedback op afwijkingen behoort hiertoe. deze laag bevat werkwij-
zen, trainingen, instructies, bekwaam- en bevoegdheden, vrijgaveprocedures, registraties, maar ook 
handelen op basis van veilig melden en feedback.

2. realisaTie
de realisatie omvat randvoorwaarden en processen die waarde en invulling geven aan de visie. 
strategieën, doelstellingen en filosofieën maken duidelijk hoe de behoeften binnen de organisatie 
worden nagestreefd en welk beleid er wordt gevoerd. deze laag bevat informatie over de activiteiten 
verwerving, budget, toepassing, beheer en onderhoud. structurele analyse van de bedreigingen van 
de gebruiksrealisatie middels risicoanalyses leiden tot beheersmaatregelen en prioritering. 

3. BeHoefTe
de behoefte is gebaseerd op fundamentele veronderstellingen, waarden en visie van medewerkers. 
de essentie van de heersende cultuur wordt vertegenwoordigd door de onderliggende overtuigin-
gen, percepties, gedachten en gevoelens die moeilijk te onderscheiden omdat zij grotendeels op 
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onbewust niveau bestaan. Zij vormen de sleutel tot begrip waarom de dingen op een bepaalde ma-
nier gebeuren. uit deze waarden kunnen zaken worden gedestilleerd die we in Zgt-Qmt ‘behoefte’ 
noemen. 

Incongruentie tussen deze niveaus verklaart waarom individueel menselijk handelen niet vanzelf-
sprekend overeenkomt met de beoogde cultuur. medewerkers nemen de organisatiecultuur waar 
middels de zichtbare verschijnselen. deze waarnemingen ontlokken een stelsel van waarden en 
normen op basis waarvan de medewerker het eigen handelen baseert. deze door schein genoemde 
‘aangeleerde’ waarden en normen kunnen echter conflicteren met de fundamentele veronderstel-
lingen van de organisatie. hierdoor gaan verbeterkansen verloren! de juiste cultuur is bereikt als 
gemeenschappelijke, fundamentele veronderstellingen leiden tot de gewenste organisatie, strategie 
en resultaten.

Incongruentie: Een medewerker medische techniek mag geen apparatuur training verzorgen 
conform de wens van de zorgafdeling (actie). De leiding is verantwoordelijk en geeft geen 
toestemming omdat het budget hier niet in voorziet (realisatie). Trainingen leiden volgens de 
leidinggevende af van het belang van verrekenbaarheid van onderhoudsuren (behoefte). 
Procesanalyse brengt het inzicht dat de veiligheid van de patiënt op deze manier niet geborgd 
is: het merendeel van de storingen en reparaties kan voorkomen worden door de juiste 
training van gebruikers. Dat blijkt ook uit risicoanalyse en gesprekken met medewerkers. De 
overtuiging verandert (visie), de koers wordt aangepast (realisatie) en de budgeten worden 
anders verdeeld (actie), zodat training van medewerkers mogelijk wordt en het aantal 
storingen aantoonbaar vermindert. 

de mens is van oorsprong een sociaal wezen dat gericht is op samenwerking en geborgenheid [FuK 
2011]. Het competitieve en individualistische element zit echter ook in de mens. Het is de omge-
ving die beslist welke kenmerken zich dominant manifesteren’, concludeert Verhaeghe in zijn boek 
‘Identiteit’ [Ver 2012], refererend naar onderzoek over het gedrag van apen. ‘Het belangrijkste 
verschil met primaten is dat wij onze omgeving grotendeels zelf maken. een onveilige bedrijfscul-
tuur ontstaat doordat situaties zijn ontwikkeld waarin onze natuurlijke instincten zijn onderdrukt’. 
Met andere woorden: misschien hebben we onze systemen wel zodanig ingericht dat mensen het 
ongewenste gedrag gaan vertonen. Het is dan zaak te ontdekken vanuit welke drijfveer, behoefte of 
overtuiging iemand bepaald gedrag vertoont of juist niet vertoont. 

paradoxaal genoeg kan gesteld worden dat cultuur zowel de belangrijkste barrière als ook dé funda-
mentele voorwaarde is voor organisatieverandering. Veranderingen vragen een veilig werkklimaat 
waarin initiatief en creatie kan gedijen. In de praktijk zijn we tegengekomen dat veilig gedrag en/of 
een veiligheidscultuur helaas soms minder vanzelfsprekend dan wenselijk is. Zeker als medewerkers 
ontdekken dat er, bijvoorbeeld bij reorganisaties, andere belangen op het spel staan. een onzekere 
tijd voor medewerkers die met hart voor en kennis van de organisatie hun kostbare bezittingen: in-
trinsieke motivatie en enthousiasme, tijdelijk onder de pet houden. we hebben dit ervaren bij orga-
nisaties waarbij (extern aangetrokken) management doel heeft om te saneren en te snijden in plaats 
van te bouwen en te verbinden. ook kennen we voorbeelden van het outsourcen van medewerkers 
om plaats te maken voor externe en tijdelijke contracten. Bij deze voorbeelden ligt het gevaar op de 
loer dat langdurige loyaliteit en saamhorigheid worden ingeruild voor eigenbelang van individuele 
zelfstandige medewerkers met beperkt perspectief. een veilige cultuur wordt echter gekenmerkt 
door langdurig perspectief. dit vraagt stabiele overtuigingen en behoeften waarmee processen gere-
aliseerd en acties uitgevoerd worden. 

alhoewel voor cultuurmetingen volgens schein geen toereikende instrumenten bestaan, kan cultuur 
volgens hem geduid worden door explicitering van de fundamentele veronderstellingen of overtui-
gingen. een effectieve en snelle methode is het uitgaan van een bestaand probleem. door dit pro-
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bleem te identificeren middels de drie cultuurniveaus ontstaan inzichten in incongruenties. 
Binnen Zgt-QMt is congruentie nagestreefd door structureel te reflecteren op de behaalde resul-
taten. hiertoe zijn momenten gecreëerd even los van de werkplek om stil te staan bij de visie en 
beleving van zowel medewerkers, het Qmt-team als ook tKmt. Hierdoor ontstond een bruikbare 
observatie en objectivering van verschillen in gedrag, werkwijzen en overtuigingen. door hier met 
elkaar bij stil te staan is steeds gestreefd naar consensus en haalbare doelstellingen of bijstellingen. 
Voorbeelden van een dergelijke scan zijn weergegeven in tabel 5.2. 

Tabel 5.2. Voorbeelden van elementen van een gelaagde cultuurscan

actie (gedrag) realisatie (processen) Behoefte (overtuiging)

geen medewerkers medische technologie 
betrokken bij investeringsprocedure 

medische technologie voert het onderhoud 
uit van apparatuur die door anderen is 
aangeschaft zonder technici daar bij te 
betrekken. 

medisch technici zijn aangenomen en 
opgeleid om onderhoud uit te voeren

Verbeteringen vinden plaats op basis 
van externe druk zoals wetgeving en 
incidenten, er is geen proactief gedrag 
waarneembaar 

er ontbreekt een systeem voor systematisch 
evalueren van incidenten 

de hoofdtaken in het ziekenhuis hebben 
een curatief karakter er wordt gestuurd in 
het hier en nu.

sturing op basis van beschikbaar budget 
zonder duidelijke prioritering

geen vastgelegde eis om investering 
vooraf te laten gaan door business case en 
risicoanalyse

leiding weet wat nodig is en is eigenaar van 
het budget. 

Veel apparatuur wordt zonder 
veiligheidstest in gebruik genomen

er mist een geborgde procedure voor 
vrijgave van medische apparatuur

nieuwe apparatuur dient zo snel mogelijk 
gebruikt te worden en is zondermeer veilig

er is geen eenduidigheid van werken en er 
ontbreken protocollen 

protocollen ontbreken, worden nauwelijks 
gelezen, zijn onsamenhangend of 
verouderd. 

een kwaliteitssysteem is meestal een 
papieren tijger 

Kwaliteit en veiligheid is geen vast thema 
bij vergaderingen

Kwaliteit is een aparte afdeling Kwaliteit is de taak van de 
kwaliteitsmedewerker

geen inbreng in beleid door medewerkers directief leiderschap en hiërarchie in de 
werkrelatie en organisatie

Beleid wordt gemaakt door 
leidinggevenden

geen prioriteit voor medisch technische 
scholing van medisch specialisten en 
verpleegkundigen

geen opgelegde structuur voor inwerken, 
nascholen en bijscholen.

de medisch specialist is goed opgeleid en 
weet wat hij doet, ook ten aanzien van de 
technologie die wordt ingezet. 

Jaarlijkse onzekerheid over voldoende 
budget om onderhoud uit te voeren 

geen koppeling tussen budgetten voor 
investeringen en bijpassend onderhoud 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen 
afdeling en budget

arbeid wordt vaker uitbesteed er ontbreken risicoanalyses en spelregels 
voor in- of uitbesteden

Intern personeel is duur, inflexibel en niet 
voldoende gemotiveerd

we spreken elkaar niet aan op gedrag er is geen structurele feedback 
georganiseerd om van elkaar te leren 

Iedereen maakt wel eens fouten

Het introduceren van integrale kwaliteitsborging voor medische technologie vraagt dus om aandacht 
en begrip voor bestaande structuren en interactie met betrokkenen. om ook op langere termijn 
de gewenste resultaten te kunnen blijven behalen zal ingezet moeten worden op ontwikkeling van 
de juiste (veiligheids-)cultuur. In de volgende secties wordt uiteengezet op welke wijze vanuit het 
domein zorgtechnologie is gestart met het traject van cultuurverandering. 

5.3 analyse werKveld en taKen
aan het voortdurend complexer wordende werkveld van de medische technologie worden steeds 
hogere eisen gesteld. de spreekwoordelijke lat voor professionals binnen dit veld wordt daarmee 
zowel breder als ook hoger gelegd. naast verantwoordelijkheid voor de inhoud komt steeds meer 
de nadruk te liggen op regie en coördinatie van het medisch technologieproces als geheel. echter, 
de competenties en vaardigheden van medewerkers groeien niet vanzelf mee met deze ontwikke-
ling. nieuwe vraagstukken als het maken van risicoanalyses zijn een onbekend fenomeen binnen de 
setting van beroepen tot omstreeks 2004. er zijn nagenoeg geen functies die als hoofddoel hebben 
om de verantwoordelijkheid in de keten af te dekken. In 2011 is door Fwg onderzoek gedaan naar 
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trends en ontwikkelingen in de zorg die het meest effect hebben op de huidige functies in de zorg 
[Fwg 2011]. In tabel 5.3 zijn de belangrijkste trends opgenomen in relatie tot kwaliteitsborging 
medische technologie. 

Tabel 5.3 Overzicht van algemene trends in het zorgdomein in relatie tot ZGT-QMT
 

 Zicht op Zorg (2011) ingrediënten ZgT-QMT 

data-based 
verantwoording

registratie, dashboards, (kwartaal) rapportage, indicatoren, onderhoudsstatus, externe verantwoording 
aan nIaZ, IgZ 

aandacht voor Veiligheid- 
en Incident meldingen 
(VIm)

VIm-meldingen, storingsanalyse, beheersmaatregelen, verbeterplannen geven structureel voeding aan 
risicoanalyses

Integrale resultaatverant-
woordelijkheid

Integrale benadering van kwaliteit in de keten Investeringsbeleid, , functioneel programma van eisen, 
processchema’s, risicoanalyse, impactanalyse sturen op bedrijfsdoelstellingen, vrijgavetoetsen

goede samenhang wordt 
vanwege efficiency 
belangrijker 

procesanalyse, risicoanalyse, audits, processchema’s, begrotingscyclus

Bezuinigingen dwingen 
keuzes af

(meerjaren-)investeringsplannen, beheersmaatregelen, toets aan bestand, concessiebeleid.

Innovatiever, bedrijfs-
matiger en flexibeler 
organisatie

Bezuinigingen (sturen op standaardisatie, foutenreductie, ketenanalyse, contractbeheer, inbesteding)

taak- en 
functieherschikking 

ontwerp en ontwikkeling van nieuwe beroepen en functies zoals biomedisch technoloog, medisch 
technologen, algemeen klinisch fysisch medewerker, zorgcoördinator medische technologie en 
participatie in nieuw opleiding tot technisch verpleegkundige 

aandacht voor 
arbeidsmarkttekorten 

training, interne opleiding, doorgroeimogelijkheden, opleidingsbudget, innovatie, 
vormingsbijeenkomsten, teambuilding

sturing op feedback communicatietrainingen, aanspreekcultuur, onderzoeken van tevredenheid medewerkers (Mto) en 
tevredenheid klanten (Kto) 

duurzaam 
personeelsbeleid en goed 
werkgeverschap

generatiemanagement. Bewust aannemen van een mix van ouderen en jongeren om vorm te kunnen 
geven aan duurzaam personeelsbeleid. uitgangspunt is niet leeftijd maar inzetbaarheid van de 
medewerker

 Focus op preventie analyse van processen, werkplekanalyse, risicoanalyses, prioritering, beheersmaatregelen, concessie-
beleid, VIm-meldingen, meerjarenplanningen, veiligheidsprogramma, bijsturen op structuur en processen

meer aandacht voor 
technologie en Ict 

Implementatietrajecten, uitleg, workshops, lezingen, gebruikerstrainingen, gebruiksprotocollen, 
vrijgavetoetsen, storingsprocedure, vertaalslagen in programma van eisen, multidisciplinaire clusters 

consument staat centraal aanpak gaat uit van de gebruikerskant. er wordt terug geredeneerd naar aankoopproces. In de toekomst 
zou naast de gebruiker van technologie ook de patiënt zelf wellicht een rol kunnen krijgen in een cluster

Het bijbehorende onderzoeksrapport ‘Zicht op Zorg’ uit 2011 bevestigt dat de basiselementen van 
de zowel de Qmt-pilot in 2004 als het latere masterplan dat in hoofdstuk 7 en 8 wordt beschreven 
reeds toekomstbestendig zijn gekozen. speciale aandacht wordt in het rapport genoemd voor de 
vertaalslag van de techniek naar de gebruikers (zorgverleners). deze wordt als van eminent belang 
aangeduid, omdat de verzorgende en verpleegkundige functies een belangrijke succesfactor zijn 
voor het effectief gebruiken van technologie. dit is destijds de hoofdreden geweest om ingenieurs op 
zowel HBo als wo niveau aan te trekken om de implementatie van het gehele systeem mogelijk te 
maken. de ingenieur bleek, mede vanuit eigen ervaringen, van meerwaarde omdat de veranderende 
functies in de gezondheidszorg behoren tot de kerncompetenties van de ingenieurs. de reden is dat 
zij in staat zijn vanuit hun achtergrond om bruggen te slaan, analytisch te denken en de zo belang-
rijke regierol voor processen op zich kunnen nemen waar in de zorg zoveel behoefte aan is. Kortom, 
ingenieurs in de zorg helpen de complexiteit de baas te zijn. onze ervaring leert dat voor de in dit 
proefschrift beschreven werkwijze, de inzet van 1 tot 5 ingenieurs per ziekenhuis onontbeerlijk is. 
eventueel is dit deels door klinisch fysici in te vullen.

Het veranderende zorglandschap vraagt nieuwe competenties. enerzijds zullen die bij de bestaande 
medewerkers moeten worden ontwikkeld, anderzijds vraagt dit wellicht een instroom van nieuwe 
professionals in de zorg. genoemde competenties komen nauw overeen met die van ingenieurs. 
Het bestaan van deze competenties wordt onderschreven door een grootschalig onderzoek onder 
professioneel actieve ingenieurs. de Katholieke universiteit leuven onderzocht de competenties en 
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persoonlijke kenmerken die door respondenten als zeer belangrijk werden geacht (tabel 5.4). 

Tabel 5.4 Top-tien competenties en kenmerken die belangrijk zijn voor een baan als ingenieur. Deze data zijn 
gebaseerd op een steekproef van 1267 personen, waarvan 73% man en 27% vrouw [HOY 2007]. 

kenmerken %

analysevermogen 98,2

probleemoplossend vermogen 98,2

Kritisch kunnen denken 97,9

nieuwsgierigheid: open staan om nieuwe dingen te leren 94,5

synthesevermogen 94,5

Beslissingen kunnen maken met efficiëntie/zekerheid 94,1

logisch en strategisch kunnen redeneren 94,0

praktisch kunnen denken 93,9

gericht op kwaliteit 93,5

Verantwoordelijkheid 93,2

Het lijkt adequaat om in te zetten op nieuwe professionals in de zorg en daarmee nieuwe beroepen 
te formeren om de gestelde taken op te kunnen pakken. wellicht is een van de redenen zoals ge-
noemd in hoofdstuk 1 van stagnatie bij implementatie van kwaliteitsborging, dat de huidige me-
dewerkers hier onvoldoende kennis van hebben of de bestaande onvoldoende daadkracht kunnen 
mobiliseren om de gewenste veranderenergie los te maken. 

In navolging van de universiteit eindhoven is in 2001 ook in twente de opleiding tot biomedisch 
technoloog gestart. Vanwege het potentieel dat werd gezien in deze nieuwe professionals heeft 
Zgt een bijdrage geleverd aan onderwijs en projecten voor stagiaires en afstudeerders. de eerste 
afgestudeerde biomedisch ingenieur vanuit de universiteit twente wordt in 2008 binnen de Zgt 
aangesteld met een gelijknamige functie binnen de ziekenhuis cao. de tweede afgestudeerde inge-
nieur wordt aangesteld als klinisch fysicus in opleiding. nadien zijn vele biomedisch technologen 
toegetreden tot de ziekenhuizen op soortgelijke posities. Inmiddels zijn enkele van hen hoofd van 
de medische instrumentatieafdeling. In 2011 is het aantal biomedisch technologen en de impact 
van hun werk zodanig toegenomen, dat de beroepsvereniging voor biomedisch technologen in zorg 
opgericht, de BmtZ. 

5.4 BetroKKenheId MedewerKers 
alhoewel mensen een organisatie vormgeven, wordt bij veel veranderingen vergeten om daarbij ook 
de medewerkers uit de organisatie zelf te betrekken. met verbazing wordt vervolgens geconstateerd 
dat bij medewerkers weerstand in plaats van draagvlak wordt ervaren, terwijl de beoogde verande-
ring toch zo goed was doordacht en uitgestippeld. professionals zijn intrinsiek gemotiveerd om hun 
werk kwalitatief goed uit te voeren. Zij dienen echter wel te ervaren dat zij echt betrokken worden 
bij besluiten en vormgeving van hun professionele werkomgeving. Betrokkenheid betekent enerzijds 
inhoudelijk betrokken (kennis, ervaring), anderzijds procesmatig en gedragsmatig. als voorbeeld is 
in figuur 5.2 is de inhoudelijke betrokkenheid weergegeven van taken en verantwoordelijkheden ten 
aanzien van zorgtechnologie. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

raad van Bestuur Kwaliteits-, Veiligheids- & risicomanagement

a  rvB doel fKmt tVB prioriteiten Vrijgave-
toetsen

Beheers-
maatregelen

Interne 
toetsing

externe 
toetsing

B Jaarcyclus/ 
Kaderbrief

registratie 
B&B

Q-beleid 
instelling

Q-plan
tKmt

autorisatie 
documenten

documenta-
tiebeheer

manag.
rapportage

manag. 
van derden

VIm  
trendanalyse

c Investerings-
beleid

reiniging & 
desinfectie Indicatoren  Q-plan

tech.groep
contract-

beheer
traceerbaar-

heid
rapportages 
technologie

Jaarplan
(zorg)

rapportage 
(zorg)

d Inkoop & 
Inv. proc.

proef, leen, 
Huur & Zicht Inventarisatie concessie-

beleid
proc. VIm & 
storingen

recall- & 
gevaarmeld.

Bevoegd & 
Bekwaam

Bevoegd & 
Bekwaam

VIm &  
storingen

e Verwerving acceptatie Identificatie Ingebruik-
name onderhoud eindtest Vrijgave acceptatie 

gebruiker gebruik

F scope 
bepalen 

acceptatie-
protocol

reg. & 
risicogetal

randvoorw. 
Installaties

onder-
houdsplan 

eindtest-
protocol

Vrijgave-
protocol

accep.prot.
eigenaar

gebruiks-
aanwijzing

g programma 
van eisen

toets aan
Bestand

onderh.
beheerssys.

randapp/Hulp-
mid/dispos. training meetappa-

ratuur
afkeuren &

afvoeren
gebruikers-

test
gebruiks-
protocol

H risicoanalyse opslag & 
distributie

calibratie 
meetapp.

testruimten 
& -middelen

gebruiks-
evaluatie

training & 
toetsing

Zorgtechnologie / vastgoed / Ict                              © rJda/ ml eigenaar / gebruiker

  Kinische fysica en leiding zorgtechnologie      Biomedisch technoloog      Medisch technoloog      Medisch instrumentatietechnicus

Figuur 5.2 Dekkingsgraad binnen ZGT van taken en verantwoordelijkheden voor zorgtechnologie. Vanaf 2009 is de 
dekkingsgraad 100%. Zie voor inhoud blokjes de figuur op pagina 282. Blauw; belegd bij klinische fysica en leiding 
zorgtechnologie; licht groen: belegd bij biomedisch technoloog; donkergroen belegd bij medisch technoloog; 
geel: belegd bij medisch instrumentatietechnicus; licht blauw: belegd bij Raad van Bestuur; Paars: belegd bij 
Toetsingsorgaan Kwaliteitsborging Medische Technologie. 

Implementatie werkt als men uitgaat van de kracht van de eigen medewerkers en deze helpt 
hun eigen verantwoordelijkheden te nemen. 

ZGT 2009: Het betrekken van medewerkers bij de beoogde verandering begon met het 
luisteren naar alle medewerkers die bij die verandering betrokken zijn. Door de vele, van 
boven opgelegde veranderingen uit het verleden waren medewerkers voorzichtiger – zo niet 
achterdochtiger - geworden. Het was dus vooral belangrijk om angst te verminderen. Het was 
dus zeer belangrijk om alle medewerkers uit te nodigen voor startbijeenkomsten, workshops 
en nabesprekingen. Medewerkers begonnen eerlijke feedback te geven als teken van dat zij 
zich veilig voelden en waardoor er een cultuur ontstond die door contact te maken leidde tot 
waardering en ontwikkeling van de afdeling als geheel [MAS 1943]. 

Door een op intermenselijk vlak een veilig klimaat te scheppen begonnen mensen mee te 
denken en zich uit te spreken, waardoor zeer belangrijke informatie vrijkwam vanuit de 
werkvloer. Hiermee werd een innovatieve sfeer neergezet. Belangrijk was deze nieuwe ideeën 
te koppelen aan het masterplan. 

Het introduceren van nieuwe functies is mede vorm en inhoud gegeven door de medewerkers zelf. 
een masterplan kan nog zo goed onderbouwd en degelijk uitgewerkt zijn, maar daarmee zijn mede-
werkers nog niet automatisch gemotiveerd om in de verandering mee te gaan, laat staan deze direct 
vorm te geven of mee uit te dragen. mensen willen wel ‘veranderen’ maar niet ‘veranderd worden’ 
[sen 1990]. daarom is gekozen om management en medewerkers vanaf het prilste begin bij zowel 
plannen als de implementatie te betrekken. Immers, hoe eerder je iemand bij een verandering be-
trekt, hoe makkelijker het voor hem of haar wordt het veranderproces te doorlopen. 
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wat erg belangrijk is dat het beoogde doel dus niet louter door de bedenker wordt uitgedragen maar 
ook door de medewerkers zelf als ware het een populair ‘merk’ [Ber 2006]. om de medewerkers 
optimaal erbij te betrekken, is de volgende fasering aangehouden

1.   informatiefase. In deze fase wordt het doel van Zgt-Qmt uitgelegd. wat houdt de aanpak 
precies in, wat gaat er gebeuren en wanneer? wat verwacht de organisatie van een ieder, wat is er 
belangrijk? waarom is dit belangrijk? noodzaak en visie uitdragen zijn kenmerken van deze fase.

2.  participatiefase. wie doen er mee? samen met medewerkers vormgeven en spreken over de 
gevolgen van die nieuwe strategie voor hun dagelijks werk. de dilemma’s, de lastige situaties de 
nieuwe werkzaamheden en (taak)afbakening. operationaliseren en participeren zijn kenmerken 
van deze fase.

3.  veranderfase. daadwerkelijke inzet van medewerkers en middelen conform de uitkomsten van 
de participatiefase. stimuleren, beoordelen en belonen en een planning- en control cyclus zijn 
kenmerken van deze fase. resultaatmeting en bijsturen op ongewenste afwijkingen. 

door vooral ook tijd te spenderen aan individuele emoties, worden medewerkers geholpen bij het 
verwerken van de verandering. negeren van die emoties lijkt in het begin tijd te besparen, maar zal 
vroeg of laat als een boemerang terug komen met alle vertragende gevolgen van dien. 

Bij het vormgeven van functies en taken zijn medewerkers zelf nauw betrokken. er is een uitgebreid 
selectietraject doorlopen, waarbij in eerste instantie is uitgegaan van het ontwikkel potentieel van het 
individu. de nieuwe cultuur van keten denken en pro-activiteit is een nieuwe insteek voor veel inhou-
delijk ingestelde medewerkers. door middel van doorgroei worden zij gestimuleerd nieuwe uitdagin-
gen aan te gaan wat motivatie in de hand werkt. Het project ontwikkelt zodoende niet alleen proces-
sen of uitkomsten daarvan, maar steekt ook in op ontwikkeling van de individuele medewerkers. 

Zo is de functie van medisch technoloog ontworpen qua verantwoordelijkheid- en bevoegdheid, 
maar hebben de medewerkers zelf vorm en inhoud gegeven aan hun functie. dit gebeurt tijdens 
verschillende heidesessies door het kenbaar maken van interessegebieden en vaardigheden. door 
hen deze ruimte te geven wordt waardevolle feedback verkregen over de kennis en competenties 
van medewerkers, maar wordt bovenal betrokkenheid gecreëerd voor de totstandkoming van het 
project. deze aanpak geeft wederzijds respect, waardoor men open staat voor elkaars kennis en kun-
de. andermans kennis, in een eerder stadium nogal eens vertaald met ‘bemoeizucht’, wordt nadien 
als prettig en leerzaam ervaren. Hiermee wordt ook in sociale zin inhoud gegeven aan het integrale 
karakter van het masterplan en de beoogde cultuur. 

Belangrijk hierbij zijn ook veranderingen in verantwoordelijkheid. Zo worden nieuwe functies 
gevormd en gestructureerd en onderverdeeld in hoofdtaken en sub taken. naast verantwoordelijk-
heden krijgen medewerkers ook bevoegdheden om bepaalde taken uit te voeren. Zo mogen alleen 
medewerkers van zorgtechnologie na vrijgave van een apparaat een groene sticker erop plakken, ten 
teken van veilige inzet in de zorg na onderhoud of storing. deze verantwoordelijkheid is niet vrijblij-
vend. Het is de plicht om de toebedeelde taken naar behoren uit te voeren en daarop ook aangespro-
ken kunnen worden. 

door enerzijds vanuit een ontwerpaanpak duidelijkheid te geven over taken en anderzijds vanuit 
een ontwikkelaanpak de ruimte te bieden om deze taken naar eigen inzicht in te vullen wordt als het 
ware een sfeer van co-creatie neergezet. Kunnen alle medewerkers op deze wijze instemmen met de 
nieuwe verandering? nee, er blijven altijd factoren die zorgen dat sommige medewerkers tegen de 
verandering blijven. dit kan komen doordat de bestaande situatie beter past bij de stijl of persoonlijk-
heid van de betrokkene. Vaak wordt deze persoon dan genegeerd of wordt er een uitzonderingssitu-
atie voor deze persoon gecreëerd. de ervaring is dat dit op langere termijn leidt tot gevoelens van on-
rechtvaardigheid bij de overige medewerkers. ook zijn individuele uitzonderingen nogal eens strijdig 
met het algemeen organisatiebelang. extra risico is dat uitzonderingen leiden tot extra inspanningen 
(geld, energie) om de afwijking van doelstellingen in stand te houden, in plaats van de beoogde. 
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als onderdeel van passiemanagement is dan ook gekeken waarom bepaalde medewerkers andere 
behoeften hebben. Behoeften die niet stroken met de beoogde verandering. oorzaak blijkt steeds 
een vorm van onzekerheid en het verlies van autonomie te zijn. door het gesprek aan te gaan, 
kansen te verkennen en grenzen te stellen aan verworven uitzonderingsposities zijn medewerkers 
uiteindelijk toch gaan inzien dat de verandering onvermijdelijk is voor de organisatie en dat zij zelf 
een keuze konden maken of zij hierin mee wilden of niet. 

5.5 herposItIonerIng technIsche MedewerKers 
als laatste element van de gewenste cultuur wordt aandacht geschonken aan de positionering van 
medewerkers. Immers, positionering bepaalt of de professionals ook in formele zin betrokken 
worden bij belangrijke gebeurtenissen en beslissingen inzake het medisch technologieproces. In 
vergelijking met andere ziekenhuizen in nederland was de rol en inbreng van de medisch technisch 
professional in Zgt van ondergeschikt belang. de formele hiërarchische positie die de medewer-
ker vanuit zijn of haar positie bekleedde was ondergeschikt en daarmee ook ontoereikend om de 
gewenste verandering in de organisatie door te voeren. de medisch technicus was voordien louter 
bezig met onderhoud en kende geen structurele rol en verantwoordelijkheid in het aanschaftraject, 
de investeringsprocedure of het toezicht op naleving van gebruik van technologie. de volgende voor-
beelden zijn concreet doorgevoerd ter verbetering van de positie van technici binnen het ziekenhuis 
teneinde de noodzakelijke competenties overeenkomstig de nieuwe trends in het zorglandschap te 
positioneren. 

werken in MulTidisciplinaire TeaMs
een representatieve selectie van medewerkers vormt op basis van hun aanvullende expertise een 
team, binnen Zgt-QMt ‘cluster’ genoemd. dit is een zelfstandige eenheid van ongeveer zes personen 
die gemeenschappelijk voor een gekozen risicovolle technologie alle relevante kwaliteitsproducten 
vormgeven. een cluster krijgt het mandaat om risicoanalyses, programma’s van eisen en bijvoor-
beeld gebruiksprotocollen te maken die organisatie breed zullen worden toegepast. doordat er een 
mix is van achtergronden (technisch, medisch, kwaliteit, management) vindt kruisbestuiving plaats 
en worden praktijkervaringen gedeeld. door het delen van kennis vanuit de keten is het mogelijk 
risicobeheersing in die zelfde keten te realiseren. naar mate de betreffende apparatuur op kleinere 
schaal wordt toegepast en de gebruikersgroep kleiner is, zoals bijvoorbeeld bij mrI of couveuses 
heeft een cluster wel een evidente rol gespeeld bij implementatie. dit komt waarschijnlijk doordat 
de samenstelling van het cluster in die gevallen een grotere overlap kent met de (lijn)organisatie 
van de betreffende afdeling dan bij clusters van apparatuur die ziekenhuisbreed op verschillende 
afdelingen wordt toegepast met een breed scala aan gebruikers. 

veiligHeidsrondes
door het instellen van maandelijkse veiligheidsrondes, wordt alertheid en aanspreekcultuur geor-
ganiseerd en gestimuleerd. de frequentie past hiermee goed bij de afdelingsvergaderingen, waar de 
veiligheidsronde als vast agendapunt is geïntroduceerd. de aanleiding voor het structureel organi-
seren van deze rondes is de brand in almelo geweest. doordat zowel leden van het Medisch staf-
bestuur en de raad van Bestuur participeren wordt het goede voorbeeld gegeven. geconstateerde 
afwijkingen leiden tot verbetermaatregelen die in de lijnorganisatie worden belegd. door tevens 
koffie te drinken op de reguliere tijd van die afdeling worden meerdere medewerkers betrokken bij 
deze ronde, kunnen hun ervaringen worden gedeeld en wordt op een beroep gedaan op hun exper-
tise. Verbetersuggesties worden serieus meegenomen in beleid. 

Medisch contact tv deel 2: veiligheid
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invesTeringscoMMissie
de investeringscommissie bestaat eerst alleen uit medisch specialisten en enkele managers. als 
gevolg van eisen in het opleidingsplan wordt de klinisch fysicus in opleiding toegevoegd aan deze 
commissie. de toegevoegde waarde van de klinisch fysicus in opleiding leidt na registratie tot een 
vaste aanstelling en qualitate qua lidmaatschap van de commissie. een volgende stap is dat medisch 
technologen samen met het facilitair management, management zorgtechnologie en de afdeling 
inkoop een efficiënte voorbereidingscommissie vormen, die waarborgt dat alle relevante informatie 
uit de keten beschikbaar is. Zo wordt kennis toegevoegd op het gebeid van investeringsgevolgen, 
koppeling en randvoorwaarden waaraan systemen of ruimtes moeten voldoen om de gewenste 
functionaliteit te realiseren. de investeringscommissie kan op basis hiervan de feiten afwegen en een 
goed advies uitbrengen. 

TkMT 
Het toetsingsorgaan kwaliteitsborging medische technologie (tKmt) heeft de functie van coördi-
nator van het medisch technologieproces als gemandateerd adviesorgaan van de raad van Bestuur. 
Binnen de gehanteerde definitie van Zgt van deze coördinatiefunctie behoren vooralsnog niet de 
steriele medische hulpmiddelen, disposables en medische software. deze eerste twee zijn belegd bij 
de deskundige steriele Medische hulpmiddelen (dsMh), de laatste bij de Informatiemanager. er is 
gekozen om deze situatie na oplevering van het masterplan te evalueren en te verkennen of integra-
tie conform het convenant wenselijk is. 

de raad van Bestuur neemt besluiten op basis van de adviesrol van tKMt en zet daaropvolgend ac-
ties uit in de lijnorganisatie. ter afstemming sluiten om de zes weken de directeur Facilitair Bedrijf, 
de manager Kwaliteit en Veiligheid en een afgevaardigd en gemandateerd Bedrijfskundig manager 
aan bij de twee wekelijkse tKmt vergaderingen. Hier worden voortgang, trends in VIm-meldingen 
en ziekenhuisbeleid doorgesproken en afgestemd. eventueel wordt het vigerende masterplan tijde-
lijk uitgebreid met het starten van een veiligheidsproject om risico’s of ongewenste gebeurtenissen 
te elimineren.

leiding ZorgTecHnologie
om medisch technici zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen en hen verantwoordelijkheden te 
kunnen geven op basis van hun expertise, is gekozen om in plaats van een technisch geschoolde 
leidinggevende te kiezen voor een medewerker met een verpleegkundige achtergrond. door deze 
positie is tevens gewaarborgd dat de afdeling zorgtechnologie oog heeft voor de wensen van de 
gebruiker van technologie. Juist door een leidinggevende zonder inhoudelijk technische kennis te 
kiezen is ervoor gezorgd dat medisch technici optimaal de ruimte krijgen om hun expertise uit te 
dragen en hun verantwoordelijkheid te nemen op hun eigen domein. 

verpleegkundig MagaZijn
de introductie van een bemand verpleegkundig magazijn op beide locaties van de Zgt zorgt ervoor 
dat de verantwoordelijkheden voor beheer en uitgifte van (goed onderhouden) verpleegkundige 
apparatuur gewaarborgd is. In almelo wordt dit magazijn al in 1996 bij wijze van pilot door de zorg 
opgericht. Het initiatief kwam van de toenmalige manager transport en magazijn paul rijnders. op 
initiatief van de afdeling transport is na eerdere mislukte pogingen ook in Hengelo een dergelijk 
initiatief gestart. rond 2010 zijn beide verpleegkundig magazijnen ondergebracht bij de afdeling 
zorgtechnologie. Hiermee kan een eenduidiger beheer en beleid van inzet van medische technologie 
gewaarborgd worden. de magazijnbeheerders zijn technisch geschoold en hebben onder meer de 
taak gekregen om ondoelmatige inzet van technologie op zorgafdelingen te signaleren en middels 
apparatuur rondes de overtollige apparatuur weer voor algemeen gebruik beschikbaar te maken via 
het centrale magazijn.
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Het verpleegkundig magazijn heeft ervoor gezorgd dat wij binnen de ZGT 30% effectievere 
inzet van infuuspompen hebben per patiëntbed. Efficiëcy komt voort uit minder zoeken van 
hulpmiddelen door verpleegkundigen, louter uitgifte en daardoor gebruik van onderhouden 
systemen (status onderhoud 100%), reductie van gebruikersfouten en vermindering 
onderhoudslast door check op functionaliteit en inzetbaarheid door VAM-medewerkers. 
Mark lucas. coördinator verpleegkundig artikelen Magazijn Zgt. locaties almelo en hengelo

tevens wordt hiermee voorkomen dat afdelingen eigen voorraden apparatuur gaan aanleggen, met 
risico op ondoelmatige voorraden en inefficiënte inzet van middelen. Zij zijn verder een belangrijk 
filter voor klein onderhoud of verhelpen van storingen in het primaire proces, waardoor de zorg 
sneller kan beschikken over apparatuur en de onderhoudsafdeling slechts belast wordt, indien dat 
noodzakelijk is. Zij spreken verpleegkundigen en andere gebruikers aan op onveilig, niet kwalitatief 
of inadequate inzet van medische apparatuur. de positionering van de magazijnbeheerder draagt er 
toe bij dat er een spin in het web en vraagbaak ontstaat voor inzet van medische technologie. de ver-
pleegkundige magazijnen zijn centraal gelegen in de zorgafdelingen van de ziekenhuizen. de resulta-
ten van deze activiteiten zijn dat het verpleegkundig magazijn een onmisbare schakel is geworden in 
het medisch technologieproces. 

5.6  conclusIe - veranderIng vraagt 
ontwIKKelIng MedewerKers

Bij veranderingen worden mensen gevraagd in beweging te komen, oude gewoontes los te laten en 
verleid om nieuwe zaken anders aan te pakken. Kortom, een proces waarbij menselijke ervaringen 
en gedrag centraal staan. technici hebben de juiste competenties om ziekenhuizen te helpen positie 
te vinden in de eisen van het nieuwe zorglandschap. Belangrijk hierbij is dat competenties de juiste 
positie verwerven om tot hun recht te komen. organisatieverandering betekent dus ook inzet op 
ontwikkeling van medewerkers.
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De essentie van ZGT-QMT is de creatie van een levend systeem van kwaliteitsborging 
in de organisatie. We kunnen spreken van een ecosysteem waarin continu proactief 
afwegingen worden gemaakt over keuzes die al dan niet de bedrijfsdoelstellingen 
dienen op korte en lange termijn. Eerder zagen we dat technologie, het 
kwaliteitssysteem en de cultuur hiervan de basis-ingrediënten vormen. Daarnaast 
is het van belang om de juiste menskracht toegerust te hebben. De sluitsteen van 
de aanpak wordt gevormd door de juiste inzet en ontwikkeling van competenties 
op het gebied van coaching en leiderschap. Veelal zijn competenties, benodigd voor 
deze nieuwe aanpak, in de basis aanwezig binnen de organisatie, maar blijken ze 
onvoldoende ontwikkeld of bekend te zijn. Investering in training en begeleiding maakt 
dat medewerkers en teams zich professioneel kunnen ontwikkelen en toegerust zijn 
voor de gevraagde inzet. 

6.1 drIjvers van Zgt-QMt
In 2008 waarschuwt de Inspectie van de gezondheidszorg (IgZ) dat de risico’s, die gepaard gaan 
met de snelle ontwikkeling van medische technologie, onderschat worden [IgZ 2008c]. dit blijkt uit 
verschillende incidenten waarbij medische technologie een rol heeft gespeeld. Voorbeelden hiervan 
zijn de brand in het operatiecomplex te almelo in 2006 waarbij een patiënt om het leven kwam en 
het terugroepen van vijfhonderd patiënten wegens ontoereikende reiniging van endoscopen in het 
maasstad ziekenhuis in 2009. 

mede door de vele publicaties en daarmee gepaard gaande media aandacht ontstaat grotere bewust-
wording in de maatschappij ten aanzien van patiëntveiligheid en risico’s van medische technologie. 
Het nIVel heeft in 2007 en 2010 onderzoeken gepubliceerd naar de aard en omvang van (potentieel 
vermijdbare) zorggerelateerde schade door het gebruik van medische technologie in nederlandse 
ziekenhuizen [nIV 2007, nIV 2010]. uit tabel 6.1 blijkt dat bijna de helft van de gebeurtenissen met 
zorggerelateerde schade mede ontstaat door een menselijke oorzaak, waaronder fouten gerelateerd 
aan kennis, gedragsregels of vaardigheden. deze menselijke oorzaken worden in meer dan de helft 
van de gevallen als potentieel vermijdbaar geclassificeerd door de beoordelaars. patiënt gerela-
teerde oorzaken, waaronder comorbiditeit en therapieontrouw, komen ook relatief vaak voor, maar 
worden veelal als niet vermijdbaar beschouwd.
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Tabel 6.1 Oorzaken (a) en preventiegebieden (b) van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen per gebeurtenis 
(N=512) in 2004 en 2008. Per gebeurtenis kunnen meerdere oorzaken worden aangegeven, waardoor de som 
van percentages groter dan 100% is [NIV 2007, NIV 2010]. Preventiegebieden van potentieel vermijdbare 
zorggerelateerde schade zoals opgenomen in de publicaties van het NIVEL in 2010 (situatie 2008, N=512) en 2006 
(situatie 2004, N=512). Per gebeurtenis kunnen meerdere preventiemogelijkheden worden aangegeven. 

a. oorzaken onderzoek 2004 (%) onderzoek 2008 (%)

menselijk (kennis, gedragsregels, vaardigheden) 56 42,4

patiënt gerelateerd (comorbiditeit, therapietrouw, leeftijd) 39 33,9

overtreding (nalatigheid, onzorgvuldigheid) 15 9,8

organisatorisch (protocollen, informatieoverdracht, cultuur) 14 9,9

anders 6 11

technisch (slecht ontwerp apparatuur, labels, protocollen) 4 4,1

b. preventiegebieden 2004 (%) 2008 (%)

Kwaliteitsbewaking/intercollegiale toetsing 34 54,8

Verbeteren procedures 21 37,4

reflectie gedragspatronen inzake veiligheid 30 32,8

training 27 35

motivatie 12 26,6

Informatie en communicatie 11 16

escalatie problemen naar hoger organisatorisch niveau 1 1,2

meer personeel 1 1

Financiële middelen 1 0,1

techniek 4 10,1

anders 7 3,5

de grote bijdrage van de menselijke factoren duidt op verbeterpotentieel op het gebied van veilige 
toepassing van medische technologie. In nederland worden jaarlijks ongeveer drie miljoen mensen 
opgenomen in ziekenhuizen. Bij 2,3% daarvan speelt gebruik van medische technologie een rol bij 
het ontstaan van zorggerelateerde schade. Bij 0,8% van alle opnames in nederland was er sprake 
van potentieel vermijdbare schade als gevolg van het gebruik van medische technologie. 

de preventiegebieden die in tabel 6.1.b zijn aangegeven kunnen volgens nIvel leiden tot vermijding 
van zorggerelateerde schade. als we deze preventiegebieden weten te veranderen, zijn de factoren 
die het meest van invloed zijn op het goed gebruik van medische technologie ingekaderd. ook uit 
eigen metingen van de storingsoorzaken van medische apparatuur blijkt dat minimaal de helft van 
de storingen een aan gebruikers gerelateerde oorzaak kent. 

de inzet van een ziekenhuis om louter een techniek- of systeembenadering te kiezen om de kwaliteit 
te borgen is niet voldoende. om medische techniek beter te kunnen inzetten moeten we aan de gang 
met de menselijke aspecten van de organisatie. dit stelt eisen aan leiderschap en leervermogen van 
de organisatie. met dit inzicht ontstaat het totaalplaatje van randvoorwaarden om Zgt-Qmt succes-
vol te kunnen maken.

uitgangspunt van Zgt-Qmt is dat er binnen de organisatie zelf voldoende kennis wordt opgebouwd 
om zowel inhoudelijke resultaten te leveren als ook de regie te kunnen voeren over het medisch 
technologieproces. dit betekent ook geloven in individuele en gemeenschappelijke ontwikkelings-
mogelijkheden en leiderschap met respect voor ieders inbreng en de overtuiging dat samenwerken 
vooruitgang mogelijk maakt. 
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Bij het reflecteren op het ontwikkelproces van Zgt-QMt laten deze uitgangspunten zich het best 
beschrijven door het ‘dynamisch balanceren’ zoals beschreven door cohn: de thema gecentreerde 
Interactie [coh 1975]. leiding geven aan Zgt-QMt of deelaspecten daarvan betekent daarmee dyna-
misch balanceren tussen het behalen van resultaten, de eigen rol in het proces, de relatie en samen-
werking met anderen en de context en organisatiecultuur waarbinnen gewerkt wordt.

Ruth Cohn (1912) is grondlegster van Thema Gecentreerde Interactie (TGI) waarbij ieder 
vraagstuk benaderd wordt door dynamisch te balanceren tussen vier thema’s [COH 1975]. De 
vier thema’s zijn (1) TAAK (het resultaat); (2) IK (het individu); (3) WIJ (de samenwerkings-
processen in de groep) en (4) de CONTEXT (ruimte waarbinnen gewerkt wordt). Cohn pleit 
mensen middels TGI te handelen vanuit verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. 
Pas als je weet wat er op alle vier de thema’s speelt, kun je regie voeren op het geheel. Haar 
motto: ‘Wees je eigen leider’. 

om de medische technologie te kunnen verbeteren, zullen we de mensen in de organisatie in bewe-
ging moeten zien te krijgen in een proces van continu verbeteren. achtereenvolgens worden ver-
schillende aspecten van het aanzetten tot leren in dit hoofdstuk behandeld. 

6.2 lerende organIsatIe
er zijn twee primaire redenen voor het optreden van fouten in het menselijk handelen: onwetend-
heid en onbekwaamheid [gor 1976]. Bekwaamheid definiëren we als het vermogen om kennis 
waarover we beschikken consistent en juist toe te passen, onwetendheid als het gebrek aan kennis. 
om mensen bekwaam te laten zijn, zal men volgens maslow een aantal fasen moeten doorlopen 
[mas 1954]. er is namelijk geen vanzelfsprekende behoefte om iets leren of aan te nemen van een 
ander. een lerende doorloopt verschillende fasen voordat men de gewenste eindtoestand van ‘onbe-
wust bekwaam’ bereikt. 

Bewust
Onbekwaam

Bewust
Bekwaam

Onbewust
Onbekwaam

Onbewust
Bekwaam

 Figuur 6.1 Ontwikkelfasen van de lerende organisatie [MAS 1954]

In het model van Maslow worden vier fasen doorlopen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden (fi-
guur 6.1). de eerste fase is ‘onbewust onbekwaam’, waarin de lerende zich niet bewust is van een hi-
aat in zijn kennis of vaardigheden. door reflectie op gedrag of representatie van resultaten komt men 
in de fase die ‘bewust onbekwaam’ genoemd wordt. de lerende is zich bewust van tekortkomingen 
maar mist nog de vaardigheid om dit op te lossen. In de derde fase, ‘bewust bekwaam’, heeft men de 
vaardigheid aangeleerd om een probleem aan te pakken, maar vereist deze aanpak bewuste concen-
tratie op deze taak, omdat deze nog niet voldoende eigen gemaakt is. deze fase vereist ondersteuning 
en begeleiding. In de fase ‘onbewust bekwaam’ is de lerende zodanig vaardig dat deze min of meer 
onbewust in staat is om handelingen juist te verrichten, als het ware op de ‘automatische’ piloot. 
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Voorbeeld van doorlopen van de ontwikkelfasen.
Onbewust onbekwaam: Voor aanvang van het traject kwaliteitsborging medische 
technologie kan de bestaande situatie geduid worden als onbewust onbekwaam. Door het 
uitvoeren van een quick-scan of het volgen van een cursus zoals destijds bij TNO wordt 
ervaren welke kennis en kunde ontbreekt of welke processen binnen de organisatie niet 
conform regelgeving zijn ingericht. Hierdoor wordt men bewust onbekwaam. 
Door de QMT cursus bij TNO (2004) wordt een klein groepje medewerkers (‘QMT-klein’ 
genaamd) bewust gemaakt van aspecten die zij binnen de organisatie moeten regelen om 
de beoogde kwaliteitsslag te maken. Dit team wordt aan de hand meegenomen door TNO en 
ontwikkelt zelf kennis en ervaring in de eigen praktijk. Zo komt men in de fase van bewust 
bekwaam. Het team gaat vervolgens bewust bezig om de geleerde kennis toe te passen 
geeft deze kennis door aan anderen (‘QMT-groot’ en later ‘QMT-team’ genaamd). De kennis, 
ervaring en manier van werken wordt uiteindelijk zodanig geïnternaliseerd tot een niveau 
van min of meer ‘automatisch’ handelen waarbij moeite moet worden gedaan om aan andere 
uit te leggen wat men doet en hoe men het doet. Deze fase van onbewust bekwaam wordt 
duidelijk als een cursus is gemaakt om leidinggevenden te scholen in ZGT-QMT. Het kost 
moeite om aan onbewust onbekwamen uit te leggen wat ZGT-QMT feitelijk inhoudt. 

Bewustwording betekent ook alertheid op mogelijke weerstand bij diegene die nog onbewust zijn. 
de QMt-medewerkers hebben ervaren dat er weerstand kan ontstaan bij medewerkers die nog niet 
beseffen wat er allemaal zou moeten gebeuren, waarom dat is en hoe dat dan zou moeten. Bijvoor-
beeld: waarom ‘moet’ er ineens van alles met bestaande apparatuur gebeuren die al langere tijd 
zonder problemen op de afdeling functioneert? Bovendien maakt het mensen nogal onzeker als zij 
ineens complexe dingen moeten doen waar zij niet bekwaam in zijn. 

voorbeelden van complexe situaties in de context van het medische technologieproject zijn: het re-
kening moeten houden met tegenstrijdige belangen, complexe structuren, het lastig en mogelijk on-
der tijdsdruk uitvoeren van handelingen, het samenwerken met multidisciplinaire teams met ieder 
eigen achtergronden en samenwerkingsverbanden met een verscheidenheid aan opleidingsniveaus.
toch zal hierin een slag gemaakt moeten worden teneinde kennis en kunde naar het gewenste ni-
veau te krijgen. 

6.3 erVarIngsleren
Inzetten op reductie van onwetendheid en onbekwaamheid betekent dat actief gereflecteerd moet 
worden op de bestaande situatie en concrete acties moeten worden uitgezet om kennis en kunde 
te realiseren. Hiertoe is een effectief leerproces nodig van de organisatie als geheel en de mensen 
daarbinnen. Vanwege het praktijkgerichte karakter van het ziekenhuis is ingezet op het zogenaamde 
ervaringsleren: leren door te doen [hah 1941]. om daadwerkelijk lering te kunnen trekken uit een 
ervaring dienen alle fasen van de leercirkel van Kolb [Kol 1984] doorlopen te worden, fig. 6.2. erva-
ringsleren ontstaat wanneer individuen deelnemen aan een activiteit, hierop reflecteren, bruikbare 
inzichten destilleren door analyse en de daaruit verkregen resultaten hanteren in veranderde inzich-
ten of gedrag. ervaringsleren is een dynamisch proces. 

Ervaringsleren is gebaseerd op de uitgangspunten van Kurt Hahn (1941). Volgens Hahn 
worden de beste leermomenten behaald vanuit praktische situaties waarin (nog) geen 
oplossing wordt gezien [HAH 1941]. De lerende ervaart zo de eigen grenzen en of hij in staat 
is deze te aanvaarden en zo mogelijk te verleggen. Hahn vond persoonsvorming minstens zo 
belangrijk als kennisverwerving. 
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Kolb stelt dat mensen een voorkeur hebben voor een bepaalde fasen van de leercirkel: ze beginnen 
bij een bepaalde fase of besteden er de meeste tijd aan. Hij pleit ervoor dat mensen ook aandacht 
besteden aan de andere fasen, zodat de cirkel volledig en evenwichtig doorlopen kan worden. door 
hier bij de samenstelling van een team bewust rekening mee te houden kan de diversiteit van de 
teamleden er toe bijdragen dat dit evenwicht kan ontstaan. Zo kunnen doeners en denkers elkaar in 
balans houden door zowel acties tijdig te reflecteren als ook met bedenksels tijdig genoeg actief te 
experimenteren. 

Abstract
Concept

Actief
Experiment

Passief
Re�lecteren

Concreet
Ervaren

Figuur 6.2 De leercirkel van Kolb (1984). Mensen leren alleen dan als alle fasen van de leercirkel worden 
doorlopen, onverlet welke beginfase wordt aangewend.

In veel opleidingen ligt het accent op overdenking en theorievorming. dit wordt een assimilerende 
leerstijl genoemd. Juist de accomoderende leerstijl, dus het experimenteren en ervaren lijkt goed 
te passen binnen de ziekenhuispraktijk van alle dag. wij hebben dan ook gekozen voor een aanpak 
van leren door te ervaren en te doen. deze pragmatische aanpak is inherent aan het doorvoeren 
van veranderingen in de ziekenhuisorganisatie. er is in een 24-uurs bedrijf immers geen tijd om de 
processen stil te leggen. een in de praktijk veelgebruikte uitdrukking is dan ook: ‘wij verbouwen een 
rijdende trein’. Bovendien is ook veel technologie al in gebruik en bestaat Zgt-Qmt enerzijds uit het 
herinrichten en herstellen van situaties uit het verleden, zoals completering gebruikshandleidingen 
en het op de juiste wijze aanbrengen van stickers op medische apparatuur. anderzijds worden pro-
cessen zodanig ingericht dat bij verwerving van nieuwe apparatuur direct aan alle vigerende eisen 
wordt voldaan.

Op een van de heidagen van de afdeling zorgtechnologie worden medewerkers gevraagd in 
verschillende teams dezelfde opdracht uit te voeren waarbij onder tijdsdruk een werkend 
landingsvoertuig moet worden gemaakt voor een ei. Alle deelnemers vullen ook een 
leerstijlentest in om de eigen voorkeursstijl te achterhalen. Zowel de leerstijlen als de toets 
in de praktijk laten een mix zien van doeners en denkers. Sommigen beginnen meteen te 
knutselen, anderen bedenken eerst een plan. Afstemming hierbij blijkt in eerste instantie het 
leermoment, gelet op de schaarste aan bouwmaterialen. Belangrijkste ervaring is echter dat 
het afwisselend bedenken van plannen, uitvoeren daarvan en reflecteren vraagt om zowel 
doeners als denkers in het team. Voor de leiding werd bevestigd dat deze beide voorkeuren op 
alle niveaus van afdeling goed vertegenwoordigd zijn. 
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6.4 leernIVeaus
Zgt-QMt is er op gericht om alle vormen van handelen en reflecteren op praktijkacties te beschou-
wen vanuit het perspectief van ervaringsleren. ervaringsleren gaat over wat we doen, hoe we dat 
doen en waarom we dat willen. er is echter een duidelijk verband aan te geven tussen de ‘diepgang’ 
van het leren en de ‘diepgang’ van de onderliggende behoeften en mechanismen die ten grondslag 
liggen aan de cultuur van de organisatie. ontwikkeling van de drie niveaus van de cultuur-ijsberg 
(figuur 6.3) vragen elk een andere leermodus van de organisatie en de medewerkers. deze kunnen 
met enkel-, dubbel- en drieslagleren aangeduid worden [arg 1978].

Zichtbaarheid Actie

Realisatie

Behoefte

Dubbelslagleren = procesanalyse 

Drieslagleren = behoefteanalyse 

Enkelslagleren = productanalyse

Figuur 6.3 Drie niveaus van ervaringsleren per niveau van de cultuurijsberg (zie ook 5.1)

enkelslagleren is in de eerste plaats gericht op het aanbrengen van verbeteringen in handelswijzen, 
acties of gedrag. Het gaat er primair om de bestaande dingen beter doen. In organisaties wordt veel 
tijd besteed aan het vaststellen van rigide regels en procedures. en omdat deze in de praktijk niet 
handig, navolgbaar of succesvol blijken, vervolgens ook nog aan detecteren en corrigeren daarvan.

Enkelslagleren: handelingen zoals het bijstellen van de thermostaat indien 
verwarmingsapparatuur niet de gewenste temperatuur afgeeft, het kalibreren van een 
afwijkende stralingsmeter, het aanleren van een handeling van een medewerker

Bij dubbelslagleren wordt een zekere ambivalentie vereist. aan de ene kant wordt loyaliteit en 
inzet gevraagd voor het realiseren van de beoogde resultaten en voorgeschreven werkwijzen. aan de 
andere kant wordt, voor meer aandacht voor dubbelslagleren, van medewerkers ook verwacht dat 
zij eigen werkresultaten en werkprocessen ter discussie stellen (vrij naar greenwood [gre 1998]). 
dit wordt wel eens de afstemmingsparadox genoemd. dubbelslagleren vraagt kritisch en ‘out of the 
box’ denken en dus creativiteit en kritisch denken en is dan ook van groot belang voor het succes van 
organisaties in tijden van snelle veranderingen. de complexe wereld van de zorg met steeds veran-
derende wet- en regelgeving is hier een goed voorbeeld van. dubbelslagleren helpt medewerkers te 
begrijpen waarom bepaalde oplossingen beter werken dan andere om een bepaald doel te bereiken. 
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Dubbelslagleren: denk aan het maken van procesanalyses, risicoanalyses en 
beheersmaatregelen. Maar ook de afstemming over bijstelling van projectplanning, de scope 
van een cluster of de analyse van VIM meldingen. 

drieslagleren richt zich op de vraag hoe organisatie en medewerker leert te leren. Het richt zich op 
het niveau van behoeften, waarden in de totale context. drieslagleren omvat begrip over interactie
met onze omgeving en geeft handvatten om beter en sneller in staat te geraken ons gedrag te veran-
deren en in te spelen op onze omgeving. deze vorm van leren helpt ons om veel meer te begrijpen 
over onszelf en anderen met betrekking tot overtuigingen en percepties. Het leert keuzes te begrij-
pen in de dingen die gedaan worden.

Drieslagleren: bijvoorbeeld reflectie op het verloop van een auditgesprek in een ziekenhuis 
waarin procedures worden geëvalueerd en waaruit wordt geconstateerd dat de organisatie 
de structuur moet aanpassen, omdat alleen dan processen gestroomlijnd kunnen worden en 
de resultaten kunnen veranderen. 

Zgt-QMt richt zich op het integraal verbeteren middels de drie leerniveaus, figuur 6.3. er is daar-
mee op verschillende wijze vorm en inhoud gegeven aan het toerusten van medewerkers en hen te 
helpen ontwikkelen. een voorbeeld hiervan is dat ongewenste resultaten bij het gebruik van medi-
sche apparatuur (enkelslag), niet alleen leiden tot een procesanalyse en aanpassing van protocollen 
(dubbelslag), maar ook tot verkenning van de motivatie van de betreffende medewerkers (drieslag) 
ten aanzien van opleiden en scholen. dit heeft geleid tot het inrichten van opleidingssituaties over 
onderlinge communicatie en samenwerking maar ook tot de creatie van een nieuw beroep zoals de 
zorgcoördinator medische technologie die in hoofdstuk 7 wordt beschreven. 

Het vergt energie en tijd om medewerkers te doen inzien dat louter het enkelslagsleren of het niveau 
van de gebruiksactie op langere termijn niet tot de gewenste borging van resultaten leidt. Immers 
alleen als gecheckt is of de verbetermaatregel congruent is met de gebruikersrealisatie en de gebrui-
kersvisie is de maatregel zinnig. leren is daarbij geen eenmalige actie. ‘periodiek onderhoud van 
medewerkers’ is een vereiste voor het borgen van de juiste cultuur, het bevestigen van de collec-
tieve ambitie en de onderlinge waardering vanuit menselijk en functioneel oogpunt. Bij de afdeling 
zorgtechnologie vinden er structureel speciale afdelingsbijeenkomsten plaats die in het teken staan 
van dit ‘onderhoud’. daarnaast hebben medewerkers eigen ontwikkelplannen waarin zij jaarlijks 
aangeven op welke wijze zij willen bijblijven. Zodoende kan een ieder onderdeel blijven uitmaken 
van de collectieve ambitie. 

6.5 FeedBacK geven en ontvangen 
om te komen tot een goed team is het van belang dat men zowel zichzelf goed kent als ook de team-
genoten. Feedback is hier een uitstekend hulpmiddel toe. Feedback is feitelijk een aanzet tot leren 
geven bij de ander zonder zich daarbij met een oordeel uit te drukken. Het is het waarnemen, het 
daarbij behorende gevoel onderkennen en op basis daarvan de eigen behoefte naar de ander via een 
verzoek te communiceren. het bespreekbaar maken van gedrag bevordert de dialoog en creëert en 
stimuleert een succesvolle leer- en verbeteromgeving en daarmee kwaliteitsbevordering en veilig-
heidscultuur. 
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Feedback: het aanscherpen van de procedure rondom aanmelden van reparaties. Een 
primaire reactie is dat een verpleegkundige ook zonder de juiste storingsomschrijving en 
afgesproken procedure (‘stickers kiek’n’ genaamd) geholpen kan worden, dat lijkt immers 
servicegericht. Echter, diezelfde behoefte aan hulpvaardigheid leidt er toe dat bij aanvang 
van reparatie de klacht niet duidelijk geregistreerd wordt en dat het verhelpen van de storing 
uiteindelijk veel meer tijd kost. Door te wijzen op aanspreekcultuur en de verpleegkundige 
te leren dat dit voorwerk tijd kost in het begin, maar in het gehele proces tijd bespaart, is 
zowel het apparaat eerder terug in de zorg, vindt goede registratie plaats en kunnen trends in 
storingen worden gevold op de langere termijn. 

de ervaring is dat medewerkers zich vooral op subtaken en eigen specialisaties richtten zonder de 
benodigde afstemming en samenwerking met elkaar te zoeken. In een grote organisatie als een zie-
kenhuis is specialisatie onontkoombaar, zo niet gewenst. echter, juist een specialistische omgeving 
vraagt om overkoepelende regie, heldere communicatielijnen en afstemming van processen in de 
keten. dit vereist een cultuur en systematiek waar vanuit verschillende perspectieven inhoud wordt 
gegeven aan de teamtaken. Feedback is daarbij een fundamenteel gereedschap om inhoud, proces en 
gedrag op koers te houden. 

Feedback geven zegt iets over de eigen behoefte van de zender. dat inzicht kan voor heel veel men-
sen een schokkende ervaring zijn. de opmerking dat iemand wat netter dient te werken zegt immers 
iets over de behoefte aan structuur of behoefte aan hygiëne van diegene die de feedback geeft in 
die betreffende context. doordat feedback gaat over de communicatie over gevoelens en behoeftes, 
ontstaat er meer ruimte voor wederzijds begrip en kunnen vaardigheden worden opgebouwd voor 
het tijdig voorkomen, herkennen en oplossen van conflicten binnen het team. 

Met betrekking tot de leiding van een team is extra alertheid op zijn plaats. de feedback van de 
leiding kan immers veel harder aankomen, dan die van een collega. Bij successen van het team is de 
ervaring dat je als leidinggevende ook alert moet zijn. paradoxaal genoeg kan dit succes ook leiden 
tot argumentatie die juist immuun maakt voor kritiek. een voorbeeld daarvan is het behaald hebben 
van een certificaat terwijl er nadien toch nog verbeteringen worden aangedragen vanuit de organi-
satie. sommige medewerkers zijn niet gemotiveerd om deze aan te pakken omdat het ‘certificaat im-
mers toch al binnen is’. deze situatie vraagt om feedback waarmee duidelijk wordt dat het gaat om 
continu verbeteren, waarbij uiteraard ook de rust en ruimte moet worden geboden om de behaalde 
successen te vieren, de zogenaamde ‘taartmomenten’. 

6.6 transFer 
Kwaliteitsmanagement is vanuit Zgt-Qmt opgevat als het managen van leerervaringen op verschil-
lende niveaus. om medewerkers te motiveren om te leren is het van belang gebleken om aan de slag 
te gaan met bestaande situaties vanuit de werkvloer. Voorbeelden zijn het met elkaar stroomlijnen 
van het afhandelen van storingen en het uniform registreren van gegevens van medische apparatuur. 
om dergelijke situaties te analyseren, verbeteringen aan te dragen en afspraken hierover vast te stel-
len is gekozen om de rust en ruimte te zoeken buiten de dagelijkse praktijk. als oefening hiervoor 
zijn op een trainingsdag van de afdeling zorgtechnologie samenwerkingsopdrachten gegeven om de 
afhandeling van werkbonnen te simuleren onder de nodige tijdsdruk. Bij de evaluatie van deze op-
drachten kwamen prioriteitenstelling, planning en storingsrapportage naar boven die goed gelijke-
nis vertoonden met het echte werk in de praktijk. In kleine groepjes werd vervolgens gesproken over 
vertaling naar de praktijksituatie en concrete verbeterpunten aangedragen. Belangrijke randvoor-
waarde hier is het scheppen van een veilig klimaat waarbij ieder zijn of haar inbreng kan hebben en 
op elkaar feedback kan geven. 



111

6

Methodes tot het veranderen van attitude zijn slechts doeltreffend indien men zelf de 
gelegenheid heeft om de gevolgen van het eigen gedrag op zichzelf en anderen te ontdekken 
[YAL 1978] 

een dergelijke manier van met elkaar leren wordt ook de transfermethode genoemd [wIe 2002]. 
transfer wil zeggen dat er leermomenten worden behaald uit ervaringen in een ander domein en 
deze steeds weer worden terugvertaald naar situaties in de eigen praktijk. de trainer of begeleider 
creëert hierbij mogelijkheden en ruimte voor de lerende om te experimenteren, tot dan toe onbe-
wuste referentiekaders “tegen te komen”, ze te (h)erkennen, er tegenaan te botsen en er mee om 
te gaan. doordat alle leden van een team dezelfde ervaringen meemaken en elk een eigen transfer 
weten te maken naar de eigen praktijk, stijgt het inzicht van de gehele groep. 

Transformatie is de mate waarin individuen relaties kunnen leggen tussen hun gedrag 
in werksituaties en in leersituaties. Thijssen maakt onderscheid tussen taakkenmerken 
en taakomgeving als het gaat om afwijkingen die kunnen ontstaan tussen een leer- en 
een werksituatie (THI 1995). Zowel taakkenmerken als taakomgeving kunnen in een 
ziekenhuisomgeving nogal eens afwijken van de oorspronkelijke leersituatie. Daarom is het 
belangrijk dat er een snelle feedbacksituatie wordt gecreëerd waardoor beide op elkaar 
kunnen worden blijven afgestemd.

op basis van ervaringen met transfertrainingen bij scouting is in 2005 een groepstraining in atti-
tude, communicatie en interactie als vak aan de universiteit twente ontwikkeld. dit op verzoek van 
Jan van alsté, de toenmalige opleidingsdirecteur van de academische opleiding tot biomedisch inge-
nieur [pra 2009]. sinds 2008 is deze training een van de medisch specialistische trainingen voor de 
opleiding tot klinisch fysicus binnen het domein attitudevorming [nVK 2014]. leerdoelen zijn het 
vergroten van het zelfinzicht en het verwerven van vaardigheden op het gebied van communicatie, 
feedback en samenwerking en het leervermogen van teams. onderdelen van deze training zijn ook 
gebruikt bij het trainen van de eigen medewerkers binnen de Zgt. 

6.7 teamwerK 
medisch technici, even als verpleegkundigen en artsen hebben over het algemeen niet of nauwelijks 
vaardigheden aangeleerd om in een team te werken en als middel hiertoe elkaar veilig, constructief 
en direct feedback te geven. dit geldt voor het geven van complimenten maar meer nog voor het 
geven van negatieve feedback. ook het ontvangen van feedback is een competentie waar aandacht 
aan moet worden besteed. Het blijkt niet voor de hand liggend te zijn om opmerkingen van collega’s 
als hulpmiddel te zien in plaats van een aanval op het persoonlijk functioneren. Het vraagt oprecht 
en oordeelvrij luisteren en een investering in elkaar om het daadwerkelijk geven van feedback te 
kunnen oefenen. 

Het oprecht en oordeelvrij kunnen geven van goede feedback is een vaardigheid die oefening en  
(re-) actie vraagt. Voor de afdeling Zorgtechnologie is daarom vanaf 2009 gestart met het ontwik-
kelen en geven van trainingen op het gebied van interactie en communicatie. doel hiervan is het 
vergroten van het zelfinzicht, de onderlinge samenwerking, aanspreekcultuur en het versterken 
van de onderlinge banden. op deze wijze leert men steeds beter stil te staan bij vaardigheden in het 
bespreken, afspreken, aanspreken van elkaar over gedrag. door hierin bewust bekwaam te worden 
is alertheid is ontstaan voor de juiste manier van communiceren en handelen. deze alertheid dient 
wel onderhouden te worden. nadien zijn dan ook herhalingsmomenten georganiseerd variërend 
van jaarlijkse heidedagen tot en met agendapunten aangaande werksfeer bij het afdelingsoverleg en 
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teamoverleg. naast ontwikkeling van de eigen afdeling is het doel hiervan ook om deze kennis via 
onze medewerkers mee te nemen naar de teams die later aan de slag gaan op onderdelen van het 
Zgt-Qmt kwaliteitssysteem. 

de ontwikkeling van een team of organisatieonderdeel begint met de zelfontwikkeling van de leiding 
daarvan. de inspanningen daartoe verdienen zich dubbel en dwars terug met juiste cultuur en sfeer 
die binnen de organisatie ontstaat en de taal die met elkaar ontwikkeld kan worden: de taal van 
veilige feedback. de leiding zal zowel intrinsiek gemotiveerd als ook geschikt moeten zijn om de 
balans tussen wens en werkelijkheid op te blijven maken [caM 2008]. dit geldt zeker als het gaat om 
een onderwerp als medische technologie waarbij er vanuit verschillende invalshoeken, achtergron-
den en hiërarchische posities input gewenst is om een integrale benadering te kunnen vormgeven. 
Immers, er is input nodig vanuit medisch technici, inkoop, management, raad van bestuur, verpleeg-
kundigen en medisch specialisten. dit vraagt een benadering waarbij een mix van medewerkers van-
uit een gelijkwaardige positie een inbreng kunnen hebben. Het gaat om de kennis en kunde van álle 
betrokkenen. dat vraagt teams die niet-hiërarchisch samengesteld zijn. In een ziekenhuisomgeving 
is dit echter gemakkelijker bedacht dan zomaar geaccepteerd. Veelal worden samenwerkingsver-
banden gevormd door vakgenoten. Kwaliteitsborging medische technologie vraagt deze vormen te 
doorbreken en nieuwe verbindingen aan te gaan. alleen dan kunnen alle aspecten van dit onderwerp 
evenredig en in samenhang georganiseerd worden. Kortom: dit onderwerp vraagt om het werken 
met multidisciplinaire teams. een multidisciplinair team wat een veilige werk en leeromgeving 
vormt, waarin iedere medewerker vanuit zijn eigen specialisme of achtergrond tot zijn recht komt.

de belangrijke inspiratiebron voor dit inzicht ligt in de basis bij ervaringen van lansbergen bij 
scouting. scouting nederland heeft een jarenlange ervaring op het gebied van informeel leren. de 
kern is dat er wekelijks programma’s voor kinderen worden georganiseerd waarbij het benutten en 
ontwikkelen van ieders kwaliteiten in de breedste zin van het woord centraal staan. men leert van 
elkaar, doordat ieder een eigen inbreng heeft die op gezette tijden van pas kan komen. Het onderling 
verdelen van taken voor de afdeling of inbreng vanuit alle medewerkers voor jaarplannen zijn con-
crete voorbeelden hiervan. een verdeling op basis van passie, kennis of interesse in plaats van door 
leiding aangedragen verdelingen. een belangrijke bron van kennis en kunde bij scouting vormt de 
periode dat zogenoemde gilwell-trainingen werden gegeven op het gebied van persoonlijke ontwik-
keling en samenwerking. een vertaling van die teamtraining leidde in 2005 tot de eerder beschreven 
Interactietraining in de gezondheidszorg [pra 2005]. 

een ontmoeting met dick Berlijn, voormalig commandant der strijdkrachten, leert dat er door 
de medische wereld wellicht lering kan worden getrokken uit de organisatieontwikkeling die bij 
defensie heeft plaatsgevonden. Met name de toenemende aanspreekcultuur, briefing en debriefing 
en het gebruik van checklijsten heeft de veiligheidscultuur binnen de luchtvaart sterk verbeterd. 
deze ontmoeting leidt tot een gezamenlijk artikel over dit onderwerp in het nederlands tijdschrift 
voor geneeskunde waarin gepleit wordt voor meer aandacht voor inzet van teambuilding, stan-
daardisatie en creatie van een aanspreekcultuur [hae 2009]. de belangrijke cultuurverandering die 
hiermee wordt beoogd, kan het best bestendigd worden door er al vroeg in opleidingen aandacht 
aan te besteden. Zo wordt een basis gelegd voor een structuur waarin effectieve communicatie als 
vanzelfsprekend onderdeel van de medische zorg is. Binnen de luchtvaart werden hiertoe eind jaren 
zeventig speciale teamtrainingen ontwikkeld, zogenaamde crew resource Management (crM). het 
artikel refereert ook aan de ontwikkelde training voor biomedische technologie en klinische fysica 
die een belangrijk uitgangspunt accentueert, namelijk dat men fouten kan voorkomen door optimaal 
teamwork. Het belang van teamtrainingen en standaardisatie wordt in de luchtvaart breed gedragen. 
de regelmatige deelname aan trainingen door piloten is verplicht. Binnen de ziekenhuizen is nau-
welijks sprake van een structureel streven naar standaardisatie en teamtrainingen in de medische 
opleidingen zijn eerder uitzondering dan regel [Yul 2006]. 



113

6

6.8 BetroKKenheId van artsen
Het betrekken van medisch specialisten bij het verbetertraject kwaliteitsborging medische tech-
nologie is veelal een uitdaging gebleken. In algemene zin wordt dit fenomeen wellicht verklaard 
door onderzoek dat is gehouden onder 35 ziekenhuizen waarbij gekeken is naar het meekrijgen 
van medisch specialisten bij voorgestelde veranderingen door stafadviseurs en projectleiders [wes 
2011]. Van belang blijkt om de artsen te prikkelen met prestatie-indicatoren waarmee zij zich kun-
nen identificeren. 

Binnen Zgt-Qmt zijn medisch specialisten gevraagd om vanaf het begin betrokken te zijn bij het 
project. Betrekken van artsen lukt vooral op het moment dat maximale invloed uitgeoefend kan 
worden, zoals bij investeringstrajecten, verbouwingen of visitaties. er is dan over het algemeen 
sprake van een directe relatie met primaire werkzaamheden of verdiensten. Voorbeelden van Zgt 
zijn vervangingstrajecten van defibrillatoren en scopen voor Kno en de inrichting van urologische 
laser-oK’s. 

In algemene zin lijkt de arts niet vanzelfsprekend een relatie te zien tussen kwaliteitsborging me-
dische technologie en zijn medisch handelen. Het is dus taak van de projectleiding om deze relatie 
zichtbaar te maken. er is gekozen om daar waar geen intrinsieke motivatie bestaat om de medisch 
specialist actief te benaderen middels reactie op rapportages of bijdragen en beoordelingen van 
risicoanalyses of programma’s van eisen. dit vraagt wel veel energie en voorwerk van andere mede-
werkers binnen de organisatie. enthousiaste verhalen van medisch specialisten die functioneren als 
de ‘early adapters’ in zowel wandelgangen als stafvergaderingen zorgen voor een katalyserend effect 
op betrokkenheid. 

toch wordt de aanvankelijke weerstand gezien als kans. Bij doorvragen bij de arts, zijn er veelal 
zaken rondom apparatuur niet voldoende afgestemd op het beoogde gebruiksgemak of bijvoorbeeld 
de logistiek van patiënten. de arts is van grote meerwaarde door zijn behoeften uit te spreken en 
deze behoeften dan gezamenlijk te vertalen naar de eisen die gesteld worden aan medische techno-
logie die wordt benut om deze behoefte te realiseren. dit afstemmen van behoeften werkt zeer be-
vredigend. In Maslow termen: door contact te maken tussen het medische en het technische ontstaat 
waardering voor elkaars werelden en blijken beide elkaar goed aan te vullen. 

een voorbeeld is de instelling van alarmgrenzen van medische apparatuur. Initieel wordt door de 
arts de schouders opgehaald bij de vraag om te participeren om een programma van eisen op te 
stellen. later wordt met enthousiasme advies gegeven ten aanzien van instelling van alarmen omdat 
dit verschillend is voor kinderen en volwassenen, men eenduidige alarmgrenzen wil en techniek-
medewerkers kunnen laten zien dat de juiste instelling tot minder onterechte gebruikersfouten en 
reparaties leidt. de betrokken specialist en de medisch technicus blijken hiermee de doelstelling te 
delen om technologie zo adequaat en veilig mogelijk in te zetten ten behoeve van de patiënt. 

er zijn nog een aantal andere voorbeelden te noemen die een positieve invloed hebben gehad op de 
betrokkenheid van de medisch specialist. Zo ontstaat extra urgentie voor de betrokkenheid van me-
disch specialisten bij het onderwerp medische technologie door publicatie van de ‘leidraad Verant-
woordelijkheid van de medisch specialist bij onderhoud en Beheer van medische apparatuur’ van 
de orde van medisch specialisten [oms 2008]. Hierin staat hoe de specialist moet zorgdragen dat hij 
met duidelijk kenbare, veilige en goedwerkende apparatuur werkt. er dient een meldingssysteem 
zijn voor afwijkingen, een periodieke managementrapportage en vastlegging van de staat van onder-
houd en beheer in een bij voorkeur elektronisch systeem. doordat lansbergen mede auteur is van 
het stuk ontstaat een goede extra aanleiding om zowel voor de leidraad als ook het Zgt-Qmt traject 
extra aandacht te vragen. met name de laatste alinea van deze leidraad is van belang. Hierin heeft 
lansbergen als medeauteur kunnen benadrukken dat verantwoorde zorg voor medische apparatuur 
ook de gehele proces van onder andere aanschaf, ingebruikname, en gebruik omvat. Het zal tot 2014 
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duren voordat een tweede leidraad van de oms de verantwoordelijkheid van de specialist op deze 
punten nader uitwerkt [oms 2014].

ook participatie van medisch technologen in het investeringsforum van het ziekenhuis zorgt voor 
waardevolle aanvulling van kennis in een eerder door nagenoeg alleen artsen gevulde commissie. 
deze participatie brengt wederzijds vertrouwen en waardering, zowel voor technici als medici als 
voor het onderwerp kwaliteitsborging medische technologie. 

uitingen van formele betrokkenheid en draagvlak vanuit de medische staf zijn de instemming met 
het masterplan kwaliteitsborging medische technologie Zgt [Zgt 2008a] en de afvaardiging van 
een medisch specialist namens de gehele medische staf in het toetsingsorgaan Kwaliteit medische 
technologie (tKmt). 

een andere vorm van betrokkenheid ontstaat als de resultaten van de projectfase van Zgt-Qmt, 
volgens besluit van de raad van Bestuur en met instemming van het stafbestuur, formeel overgedra-
gen worden aan de lijnorganisatie. dat wil zeggen dat resultaat verantwoordelijke eenheden (rve) 
binnen het ziekenhuis verantwoordelijk worden voor de borging van een deel van het medisch 
technisch wagenpark. een rVe wordt geleid door zowel een medisch manager als een bedrijfskundig 
manager. Zodoende wordt niet alleen participatie maar ook een belangrijke schakel in de borging 
van Zgt-Qmt gerealiseerd. niet iedere arts of manager wordt bij voorbaat even enthousiast over de 
overdracht van verantwoordelijkheden, maar uitleg en training aan hen maakt duidelijk dat eige-
naarschap niet kan bestaan zonder verantwoordelijkheid te nemen.

6.9  de juIste leIderschapsstIjl:  
BeZonnenheId en partIcIperend leIderschap 

Investeren in het groepsproces leidt tot optimale inzet en motivatie van de individuele medewerkers 
[maY 1933]. met dit inzicht is binnen Zgt-Qmt gekozen voor zogenaamd participerend leiderschap. 
dat wil zeggen dat er gekozen is de leiding zowel het proces te laten leiden maar hieraan tegelijker-
tijd ook deel te nemen. Hiermee wordt het persoonlijk leiderschap van de deelnemers bevorderd en 
worden zij uitgenodigd om (mede) verantwoordelijkheid te nemen voor het proces in het team / de 
groep. participerend leiden is geen eenvoudige opgave. Het vraagt van leiders dat zij tegelijkertijd 
als persoon actief, betrokken en empatisch deelnemen aan het proces én tegelijkertijd afstand kun-
nen nemen, analyseren wat zich afspeelt en in volle verantwoordelijkheid vanuit hun rol als leider 
kunnen interveniëren. voorwaarde hiervoor is dat leiders investeren in de ontwikkeling van hun 
eigen leiderschap. de kenmerken van deze manier van leidinggeven zijn focussen, ruimte bieden, 
de interactie tussen mensen bevorderen en het bundelen van energie. een wat uit zwang geraakt 
nederlands woord dat hier erg goed past is bezonnenheid. 

Bezonnenheid is enerzijds de kunst te ontdekken wat in het hier en nu passend en goed is voor de 
organisatie en het individu en anderzijds het kennen van de wegen waarlangs het gewenste gere-
aliseerd kan worden [gru 2005]. Het gaat hierbij dus niet alleen om weten en kennis maar altijd 
ook om handelen. Het gaat ook om vermogen om tijdig te kunnen schakelen tussen consolideren en 
veranderen, tussen bouwen en borgen. om zinvol te kunnen blijven handelen is structureel overleg 
noodzakelijk ter verkrijging van oog voor de realiteit en daarbij passende maatregelen. Kennis van 
alle stakeholders van de beoogde context is daarmee voorwaarde. 

voorbeelden van bezonnenheid: 
• belangen en disciplines bij elkaar brengen, teambuilding
• innemen van standpunten en daaruit destilleren van gevraagd en ongevraagd advies
• maken, monitoren en bijsturen van een stappenplan van a naar B 
• stabiliteit en beheersing, reduceren van complexiteit 
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• prikkelen en motiveren van mensen en ontwikkelkansen maximaliseren 
• wegnemen van eventuele blokkades en optimaliseren van conflicten 
• passiemanagement: energie en behoefte van de mensen de ruimte geven voor groei 
• oog voor de mate van taakvolwassenheid van het team

Bij het vormgeven kwaliteitsborging medische technologie is het zaak bezonnenheid en participe-
rend leiderschap in te zetten om zo de organisatie optimaal naar de beoogde ontwikkeling te leiden.

6.10  conclusIe - creatIe van  
BetroKKenheId MedewerKers
Van oorsprong stond kwaliteitsmanagement in het teken van inspectie, procesbeschrijvingen, 
normering en borging. de gewenste situatie manifesteerde zich vooral in een papieren kwaliteits-
systeem dat alleen nog in werkelijkheid geïmplementeerd behoeft te worden. In de praktijk blijkt het 
gecreëerde systeem niet werkbaar en de borging van alle documenten leidt tot weerstand bij de me-
dewerkers. Zij herkennen zich niet in de papieren boodschap. Zij hanteren een andere werkelijkheid. 

Kwaliteitsmanagement is dus meer, het gaat om methoden en technieken waar mensen mee willen 
en kunnen werken en die aansluiten bij de betrokkenheid van medewerkers. Het gaat om de creatie 
van een regelkring (eerste drieluik) en een leeromgeving (tweede drieluik) waarin medewerkers 
vanuit verschillende achtergronden een bijdrage leveren aan het geheel dat nodig is om een inte-
grale kwaliteitsborging vorm te geven. dit vraagt de focus op een lerende organisatie en bezonnen 
leiderschap. 

de eerste twee drieluiken vormen samen de basis voor de beschrijving van de aanpak van ontwer-
pen en ontwikkelen die bij Zgt-Qmt centraal heeft gestaan. 
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weersTand
De constatering dat de boodschap “introduceer kwaliteitsborging van het gebruik van medische tech-
nologie in uw ziekenhuis” niet zondermeer aanvaard wordt door de ontvanger ervan - ook al wordt dit 
geroepen door externe partijen als de inspectie of professionals als klinisch fysici - kan een frustrerende 
aangelegenheid zijn. De valkuil is om dit geheel te wijten aan ondeskundigheid, halsstarrigheid of 
onwil van de ontvangende partij. Kennis van veranderingsprocessen en het motto ‘verbeter de wereld 
begin bij jezelf ’ hebben ons gestimuleerd om de ontvanger te helpen om de boodschap te aanvaarden. 
In plaats van veroordelend te zijn naar de weerstand van ontvanger hebben we de acceptatie van de 
boodschap niet als doel maar als weg gezien en daarmee als veranderproces. Kwaliteit moet immers 
worden gerealiseerd in een dynamische omgeving met veel onzekerheden, tegengestelde belangen en 
wensen en eisen van binnen en buiten de organisatie.

Een ideaal plaatje is dat medewerkers enthousiast betrokken zijn bij veranderingen in de organisatie. 
Er wordt echter ander gedrag van hen gevraagd dan zij tot dan toe gewend waren en dat levert in 
eerste instantie veelal weerstand op. Zij ‘moeten’ mee in de veranderstroom. Overheden en toezicht-
houders zullen zich moeten realiseren dat veranderen tijd en energie kost en dat dit ook verandering 
van attitude, competenties en vaardigheden vraagt. Zonder dat wordt louter een ‘schaamlapje’ geor-
ganiseerd om bijvoorbeeld de NIAZ audit of een andere vorm van extern toezicht te doorstaan. Oprecht 
veranderen vraagt om competenties van de organisatie en de leiders daarbinnen voor coaching van de 
medewerkers. Het trainen van medewerkers, het ervaren van (korte termijn) successen en de behaalde 
resultaten blijken een bron van motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg. 

De beoogde verandering kan ondersteund worden door methoden en technieken, maar het is uiteinde-
lijk de mens die het werk moet uitvoeren. Er is dus veel tijd en aandacht nodig voor overleg, communi-
catie en andere cultuuraspecten. Medewerkers die meer betrokken zijn bij de besluitvorming worden 
mededragers van de gewenste verandering. 

Door de juiste manier van leidinggeven en het zelf ervaren van de eerste successen wordt de weer-
stand minder en het wenkend perspectief steeds zichtbaarder. Dat geeft moed om door te zetten op de 
ingeslagen weg. Keerpunten van aansturing naar coaching ontstaat als medewerkers zelf met ideeën 
komen hoe de praktische implementatie nog beter, sneller of slimmer uitgevoerd zou kunnen worden. 
Stimuleren van deze beweging en soms zelfs halt houden aan te enthousiastelingen geeft de nodige 
energie om voort te gaan. Met deze inzichten staat niets meer in de weg om daadwerkelijk aan de slag 
te gaan….
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III Vici

De combinatie van een ontworpen regelsysteem enerzijds en een mensgerichte 
ontwikkelaanpak anderzijds vormt de basis voor een gedegen bouwwerk voor 
kwaliteitsmanagement van medische technologie. Met dit gegeven gaan in dit drieluik 
de handen uit de mouwen. De benodigde inhoudelijke bouwstenen, de bemensing en 
de organisatiestructuur worden vormgegeven in hoofdstuk 7. Zij zijn het uitgangspunt 
voor het inrichten van een verantwoordelijkheidsstructuur en tot leven brengen 
van regelkringen, waardoor kwaliteitsmanagement mogelijk wordt (hoofdstuk 8). 
Om mensen mee te krijgen worden de inzichten uit het tweede drieluik operationeel 
gemaakt overal waar dat kansrijk is (hoofdstuk 9). 
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Bouwstenen ZGt-QMt 
Het doel van een kwaliteitssysteem resp. -organisatie is de verwezenlijking van 
adequate patiëntveiligheid, medewerker veiligheid en veilige toepassing van medische 
technologie. In dit hoofdstuk worden de bouwstenen beschreven die hieraan ten 
grondslag liggen. Zij zijn voortgekomen uit de eisen aan QMT van TNO, verbouwd om 
de praktische noden van ziekenhuizen te accommoderen en (voortdurend) aangevuld 
met aanbevelingen dan wel wetgeving van externe partijen in de zorg. Bouwstenen 
betreffen beleidsstukken, processen, procedures en documenten, daarnaast 
technologiegroepen, personeelsgroepen, commissies en werkgroepen en structuren 
voor de borging van kwaliteit. Wil kwaliteitsborging van medische technologie écht 
werken, dan moeten alle beschreven bouwstenen uitgevoerd, samengebracht en in 
beweging gebracht worden.

7.1 InleIdInG
Voordat wij een compact overzicht kunnen geven van de regelkringen van ZGT-QMT in hoofdstuk 8, 
geven wij hier een (vrij kale) opsomming van de bouwstenen ervan. de eerste laag stenen bestaat 
uit een indeling van de medische technologie in goed gedefinieerde technologiegroepen, die een 
overzichtelijke behandeling van risicoanalyses en programma’s van eisen mogelijk maken (sectie 
7.2). Gelet op een verdere differentiatie van functies binnen de medische technologie, bespreken wij 
in sectie 7.3 het personeelsbouwwerk en de competenties en verantwoordelijkheid van nieuw inge-
voerde functies. Regelkringen voor kwaliteitsbeheersing werken alleen dan als er een regelorgaan is 
dat kundig, verantwoordelijk en handelingsbevoegd is. de samenstelling en positionering van deze 
commissies wordt in 7.4 besproken. een breed draagvlak binnen de organisatie wordt alleen dan ge-
creëerd als er sprake is van goede communicatie waarnaar geluisterd wordt, heldere documentatie 
die gelezen wordt en een intuïtieve overdracht van deze kennis via een goed toegankelijk medium 
zoals een webportaal waar je vaak ‘langs loopt’. deze ingrediënten worden in sectie 7.5 ingevoerd.

In sectie 7.6 wordt een efficiënt hulpmiddel geïntroduceerd om een goed overzicht te krijgen op de 
complexiteit van alle, met elkaar wisselwerkende taken en processen in een ziekenhuis. dit dash-
board (of blokkendoos) voor alle bouwstenen is organisch gegroeid in de eerste fase van ZGT-QMT. 
sinds 2009 heeft het zijn waarde bewezen. Deze figuur is op pagina 282 van dit proefschrift te raad-
plegen bij het lezen van de drieluiken ‘III Vici’ (H7, 8 en 9) en ‘IV Qed’ (H10, 11 en 12). 
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7.2 TecHnoloGIeGRoepen
Tabel 7.1 Lijst van technologieën zoals gebruikt in ZGT-QMT, gerangschikt naar afnemende impact van toepassing 
(geldt voor 0 t/m 24). Deze volgorde is gebaseerd op een eerste impactanalyse die ZGT heeft uitgevoerd. De ‘o’ bij 
medische ruimten betekent dat het niet de installaties zelf betreft, maar het gevolg ervan voor de veiligheidsklasse 
van de ruimte.

technologiegroepen Medisch Hulpmiddel Installatie

0 patiëntbewakingsapparatuur x

1 elektrische installaties x

2 Installaties medische gassen x

3 Infusiepompen x

4 Anesthesie en beademingsapparatuur x

5 (elektro)chirurgische apparatuur x

6 endoscopen x

7 Reanimatieapparatuur x

8 Bedden x

9 luchtbehandelingsinstallaties x

10 Radiodiagnostiasche apparatuur (Röntgen, cT) x

11 Waterinstallaties x

12 Hart- vaat onderzoeksapparatuur x

13 Ultrageluid x

14 couveuses x

15 lichtgenererende apparatuur (zoals lasers) x

16 Verwarminsapparatuur x

17 Mobiliteitshulpmiddelen x

18 dialyseapparatuur, incl waterbereiding x x

19 pacemakers x

20 longfunctie onderzoeksapparatuur x

21 neurofysiologische onderzoeksapparatuur x

22 nucleair geneeskundige technologie (gamma), incl. bereiding x

23 MRI x

24 overige x

25 Medische ruimten o

26 laboratorium apparatuur x

27 Klinische farmacie apparatuur (apotheek bereiding) x

28 Medische IcT x

29 Reiniging, desinfectie en sterilisatieapparatuur x x

30 Radiotherapeutische technologie x

31 Medische inventaris x

32 niet actieve (passieve) implantaten x

33 Actieve implantaten x

34 In-vitro diagnostica x

35 Thuiszorgtechnologie x

36 disposables x

37 Steriele medische hulpmiddelen x

Gebaseerd op 

- Technologieën Tno (QMT norm 4.0, 2010)

- Volgorde en nummering 0-29 ontwikkeld in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) van 2008 - 2013

- Aangevuld met technologieën uit Medische Technologie at risk? expertgroep, 2011



123

7
om medische technologie veilig te kunnen toepassen, is inzicht in het risico daarvan noodzakelijk. 
de expertgroep medische technologie [eXp 2011] heeft laten zien dat de generiek te benoemen 
risico’s beperkt zijn tot bedienbaarheid, ergonomie van ontwerp, scholing van gebruikers en begrij-
pelijkheid gebruikershandleidingen. De overige risico’s zijn specifiek voor verschillende apparatuur 
of installaties. om geen overvloed aan verschillende risicoanalyses en programma’s van eisen te 
hoeven maken, is gekozen voor het indikken tot een beperkt aantal technologiegroepen. 

uitgangspunt bij de definitie van een technologiegroep is (a) dat in één groep een zo groot mogelijk 
aantal typen producten onder één risicoanalyse kan worden bekeken en (b) dat het resultaat in één 
programma van eisen kan worden ondergebracht (waar dat niet lukt wordt een groep soms opge-
splitst in deeltechnologieën). dat geeft enerzijds structuur en anderzijds voorkomt het een enorme 
hoeveelheid gedetailleerde documenten, die allemaal bewaakt moeten worden op de voortgang van 
beheersmaatregelen. In Tabel 7.1 is de uitgebreide lijst van technologieën opgenomen, zoals die ook 
aan IGZ is gepresenteerd [Ade 2013b], ter aanvulling op het convenant Veilige toepassing van medi-
sche technologie in het ziekenhuis [nVZ 2011].

7.3 FUncTIeGRoepen MedIScHe TecHnoloGIe
Als we de bouwstenen uit de blokkendoos (pag. 282) vanuit het perspectief van personeelsbeleid be-
kijken, moeten we constateren dat de taken en verantwoordelijkheden per blokje niet alleen tot het 
domein van ‘Zorgtechnologie’ (medische apparatuur), Vastgoed (‘medisch technische installaties)’ of 
‘IcT’ (medische IcT) behoren. om de verscheidenheid aan blokjes met voldoende deskundigheid te 
kunnen invullen, is gekozen voor ontwerp, ontwikkeling en formele inbedding van nieuwe functies 
binnen het ziekenhuis. 

Film: Medisch contact TV deel 4: Mensenwerk

In een begeleidende brief bij het IGZ rapport van 2005 schrijft inspecteur-generaal Kingma dat: ‘’……
veel ziekenhuizen beschouwen deze kwaliteitsborging uitsluitend als een verantwoordelijkheid van 
de instrumentele dienst, terwijl de verantwoordelijkheden van de gebruiker van de apparatuur, de 
toepassingsaspecten, onderbelicht blijven [IGZ 2005]’’ [KIn 2005]. een integrale aanpak van het on-
derwerp medische technologie betekent dan ook verantwoordelijkheden aan de kant van gebruikers 
en eigenaren. 

om de noodzakelijke taken en verantwoordelijkheden, zoals die in veldnormen beschreven zijn, vol-
doende te kunnen afdekken moet er verantwoordelijkheid in de keten belegd worden voor de gehele 
levenscyclus van apparatuur. dit beeld is consistent met de constateringen die de inspectie voor 
de gezondheidszorg publiceerde [IGZ 2002, IGZ 2005]. In de ZGT is die verantwoordelijkheid met 
de installatie van het Toetsingsorgaan Kwaliteit Medische Technologie (TKMT), sinds 2005 belegd, 
uiteraard ligt de eindverantwoordelijkheid bij de RvB.

In het masterplan van ZGT van 2008 is direct al de noodzakelijke bemensing meegenomen. de Raad 
van Bestuur was overtuigd geraakt dat zonder de juiste medewerkers er geen vorm en inhoud kan 
worden gegeven aan de doelstellingen van het masterplan [2008a]. dat betekent zowel het instellen 
van nieuwe functies [ZGT 7,5] alsook het invoeren van een taakdifferentiatie. In Tabel 7.2 benoemen 
wij de verschillende functies, samen met een opsomming van taken en verantwoordelijkheden. 

In Tabel 7.3 tonen wij de functies die nodig zijn voor de invulling van ZGT-QMT. Zowel in aantal 
medewerkers als ook in opleidingsniveau diende er geïnvesteerd te worden in de organisatie om 
te kunnen voldoen aan de beoogde wet- en regelgeving. de bezetting met 15 fte (15 personen) uit 
2002 (KF + MId) is in de periode tot 2012 uitgebreid tot 28 fte (35 personen) (Zorgtechnologie 
= KF + MID + Verpleegkundig Artikelen Magazijn) (fig 7.1). Deels is ingezet op doorstroming 
naar nieuwe functies door opleiding en ontwikkeling van medewerkers, deels zijn er ook 
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nieuwe medewerkers geworven en deels zijn er medewerkers uit andere afdelingen onder 
Zorgtechnologie gebracht.

Medisch technologen zijn, net als de later toegevoegde gebouwbeheerders vastgoed, technici op HBo 
niveau die de operationele kant van kwaliteitsborging beheersen. de zorgcoördinator vervult een 
brugfunctie tussen techniek en zorg. Ultimo-beheerders zijn onmisbaar voor het goed inrichten van 
het registratiesysteem en het genereren van rapportages. een documentbeheerder is vereist om de 
grote documentenstroom goed te beheersen.

Tabel 7.2 Nieuwe functies in ZGT, die nodig zijn om zowel de ontwerp- als de ontwikkelaanpak van ZGT-QMT te 
kunnen ondersteunen [ZGT 7,5]. In de rechterkolom is de focus aangegeven binnen ZGT-QMT door verwijzing naar 
de blokjes uit het schema op pagina 282.

functie kern van de taak focus in ZGt-QMt

Klinisch Fysisch 
Medewerker

Het onder auspiciën van de verantwoordelijk klinisch fysicus uitvoeren van metingen 
en experimenten, het beheren en controleren van klinisch fysische en technische 
gegevens, methoden en sofware nodig voor een juist gebruik van medische 
technologie, toepassingen en methoden

e2, F2, e6, F6, e7, F7

QMT- 
implementator

Het in opdracht van en in samenspraak met TKMT (doen) vormgeven, implementeren 
en evalueren van kwaliteitsborging van 23 medische technologie clusters, binnen 
de gekozen uitgangspunten van het QMT systeem, rekening houdend met relevante 
ontwikkelingen in het veld zoals referentiekaders van het nIAZ, aanbevelingen IGZ, 
VMS, prestatie indicatoren en relevante incidenten en gevaarmeldingen.

Bevorderen dat alle 
blokjes relevante inhoud 
krijgen 

Biomedisch  
technoloog

Het ondersteunen van de implementator QMT in alle facetten. Het leiden en coachen 
van verschillende clusters. Het ondersteunen van technologie definities, risicoanalyses 
en pve’s 

F1, G1, H1, G2, d4, F4,  
procedures e1 t/m e8, 
G7, G5

Zorgcoördinator 
Medische  
Technologie

Het coördineren en toetsen van processen ten aanzien van de inzet van 
medische technologie in de zorg op het gebied van veiligheid, functionaliteit en 
bedrijfsmatigheid.

F9, G9, H9, F1, G1, H1

Medisch  
Technoloog

ondersteunen van de toepassing van medische technologie op het gebied van 
veiligheid, functionaliteit en bedrijfsmatigheid vanuit een medisch technische 
achtergrond. de basis is het handelen vanuit risicoanalyses die uitmonden in 
programma’s van eisen voor technologie, gebaseerd op het vertalen van functionele 
eisen vanuit de zorg. ook het geven van aanschafadvies, het testen van apparatuur 
op functie en veiligheid en ondersteuning bij het gebruik behoort tot het domein 
van de medisch technoloog. ook participatie in aanschaftrajecten en het inregelen 
van kwaliteitsborging van het onderhoud behoort tot zijn taak. Als projectleider 
controleert, coördineert en begeleidt de medisch technoloog alle processen in de 
levenscyclus van medische technologie, dus van aanschaf tot buitengebruikstelling. 

e1 t/m e7, d1 t/m d7, F1 
t/m F7, G1 t/m G7, H1, H5 
t/m H7, c4

coördinator 
Medische 
Technologie 
[eXp 2011, 
IVM 2012]

Verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van (inzet van) medische technologie. 
deze rol wordt in de ZGT vanaf 2006 vervuld door TKMT en in persoon de voorzitter 
van dit orgaan, zijnde een klinisch fysicus (RvB-ZGT 2006). 

ondersteunen RvB  
(A1 t/m A3, B1 t/m B3),  
uitvoering geven aan A4 
t/m A9, B4 t/m B9

Het Verpleegkundig Artikelen Magazijn (VAM) is gelokaliseerd in Almelo en Hengelo. Het beheert 
uitleen- en reserveapparatuur, zoals infuuspompen, bedden, Anti-decubitus-matrassen en zuur-
stofklokken, en zorgt daarmee voor een vergroting van de inzetbaarheid van apparatuur. er wordt 
bekeken of er werkzaamheden door VAM medewerkers kunnen worden gedaan ter ontlasting van 
technici. dat blijkt te kunnen: de opvang van gebruikersfouten kan heel goed door hen worden 
gedaan, maar ook onderhoud aan laag risico apparatuur, zoals rolstoelen, vacuümklokken, zuurstof-
klokken, weegschalen. Medewerkers VAM hebben daarvoor een training gehad. Infuuspompen, die 
worden ingeleverd, worden schoongemaakt. Voorts beheert het VAM bijvoorbeeld voedingspompen, 
wonddrainagesystemen en rolstoelen. In overleg met de directeuren voert TKMT een onderzoek uit 
naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van het onderbrengen van het VAM bij de afdeling 
Zorgtechnologie. Het resultaat is zodanig, dat de directie daartoe besluit. Hierdoor is een eenduidige 
aansturing van technici en VAM medewerkers gerealiseerd.
Het VAM is gelokaliseerd op beide locaties, Almelo en Hengelo. 
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Tabel 7.3 Palet van functies binnen zorgtechnologie in 2012, in vergelijking met de oude situatie per 2002 toen 
er nog sprake was van een scheiding van klinische fysica (KF), de medisch instrumentele dienst (MID) en het 
Verpleegkundig Artikelen Magazijn (VAM). Zowel qua bezetting als qua functiedifferentiatie is er sprake van een 
aanzienlijke groei.
*) de tweede biomedisch technoloog is er door bezuinigingen nooit gekomen.

Bezetting (in aantal, geen fte)

opleiding functie 2002 2012 focus in ZGt-QMt

(+ aanvullende 
opleiding)

kf MId Zt (codes verwijzen naar 
blokjesschema op pag. 282)

Wo+ Klinisch fysicus, manager 1 overall verantwoordelijk

Wo+ Klinisch fysicus 1 3 c1, d1, F1, G1, H1, G5, B5

Wo+ i.o. Klinisch fysicus in opleiding 2 F1, G1, H1, G2, d4

Wo Biomedisch technoloog 2* Zie tabel 7.2

Wo Implementator QMT 1 Zie tabel 7.2

HBo Manager medische techniek /Man. ZT 1 1 Verantwoordelijke MId + VAM

HBo Klinisch fysisch medewerker 1 2 Zie tabel 7.2

HBo Medisch technoloog 6 Zie tabel 7.2

HBo Handboekbeheerder kwaliteit 1 B6

HBo Functioneel beheerder Ultimo 2 G3, c7

HBo Zorgcoördinator medische technologie 1 Zie tabel 7.2

MBo+ Medisch instrumentmaker 1 2 e5, e6, e7

MBo+ Medisch instrumentatietechnicus 8 4 e5, e6, e8

MBo Secretaresse 2 ondersteuning managers

MBo Beheerder VAM 1 H5

MBo Administratief medewerker 1

lBo Medewerker VAM 3 3 H5
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Figuur 7.1 Ontwikkeling in aantal FTE bij Zorgtechnologie (= VAM (groen) + KF (rood) + MI (blauw)). Bron SAP.
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7.4 coMMISSIeS 
In deze sectie bespreken wij de commissies die op drie verschillende niveaus een essentiële rol 
spelen binnen de regelkringen die kwaliteit en veiligheid borgen. Ziekenhuis breed is er TKMT, het 
Toetsingsorgaan Kwaliteit Medische Technologie. daarnaast functioneert er, gedurende de projectfa-
se (2008-2013) een QMT team dat het tot stand komen van alle noodzakelijke bouwstenen faciliteert 
en waar nodig realiseert. na de projectfase zal Zorgtechnologie deze taak desgevraagd aan de lijn 
kunnen leveren. Het cluster ten slotte is de multidisciplinaire werkeenheid, die een technologiegroep 
inhoudelijk uitwerkt tot bruikbare kennis in documenten. Het cluster blijft, ook na de projectfase, 
verantwoordelijk voor het op peil houden van deze kennis. Het wordt sindsdien expertteam ge-
noemd, om de overdracht aan de lijn te benadrukken.

tkMt
Het Toetsingsorgaan Kwaliteit Medische Technologie (TKMT) voert de ‘overall’ projectleiding. de 
bron van inspiratie voor deze aanpak is gevonden in de ziekenhuiswereld en bij Tno. Binnen zieken-
huizen is er een goed functionerend model voor de verantwoordelijkheid voor de stralingshygiëne 
[GHI 1993]. Het QMT model van Tno levert met de functie Kwaliteit Medische Technologie (fKMT, in 
de oerversie notified Body Function, nBF genoemd) [HAK 2001, teI 2010] een goed referentieka-
der. Gezien de grote impact die de RvB verwacht van ZGT- QMT, is aansturing ervan door een groep, 
die het verschil weet te maken van belang. daarom zijn al in eerste opzet de belangrijkste discipli-
nes vertegenwoordigd in TKMT [ZGT 7,8a]. Zo is de samenstelling multidisciplinair en hiërarchie 
doorbrekend (tabel 7.4). daarnaast is ook nog naar competenties gekeken en is een mix ontstaan 
van mensen met verander- en consolidatievaardigheden. de taken van TKMT zijn viervoudig: kwali-
teitsmanagement, het bewaken van regelkringen voor een continu leerproces (toetsen), het aandra-
gen van onderwerpen die door de clusters moeten worden aangepakt en het kader stellen voor de 
werkwijze van clusters. 

kwaliteitsmanagement
de uitvoering van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement (KVR management) van medische tech-
nologie is ondergebracht bij TKMT. Het kader waarbinnen TKMT werkt, ligt vast in een structuur, 
waarbij alle verantwoordelijkheden van betrokkenen bij medische technologie zijn vastgelegd [ZGT 
7,8a]. Jaarlijks stelt TKMT een kwaliteitsplan (Q-plan) op met kwaliteitsdoelstellingen [ZGT 7,9]. een 
impactanalyse om de volgorde van aanpak van technologieën te toetsen is daar onderdeel van. 

Gezien het toenemende aantal commerciële activiteiten van het ziekenhuis en groeiende ‘out sour-
cing’ ontwikkelt TKMT ook kaders voor management van derden. Risicomanagement overstijgt 
immers de organisatorische grenzen! 

de in de clusters ontwikkelde documenten worden geautoriseerd door de klinisch fysicus binnen 
TKMT, waardoor inhoudelijke kwaliteit wordt gewaarborgd. naast documentbeheer wordt ook de 
ontwikkelde kennis beheerd.

Bewaken regelkringen
TKMT bewaakt een aantal regelkringen, waaruit de werking van het ingezette beleid zichtbaar is: 
elke twee weken worden de VIM meldingen rond technologie inhoudelijk bekeken. ook de meer ja-
ren trend wordt gevolgd (Hoofdstuk 10). de VIM meldingen worden gesorteerd naar technologie en 
opgeslagen in een bestand bij het betreffende cluster, als input voor de risicoanalyse. Interne audits 
staan op de agenda (Hoofdstuk 11), evenals externe audits (Hoofdstuk 12).
 
Kwartaalrapportages geven inzicht in de projectvoortgang, maar ook in de vordering van het risi-
comanagement. Uit de verschillende regelkringen komen beheersmaatregelen, die, mits ingevoerd 
door en in de lijn, de gevonden risico’s beheersen. daarnaast voert TKMT vrijgavetoetsen uit, die een 
veilige in gebruik name van medische ruimten garanderen.
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onderwerp toekenning
TKMT stelt onderwerpen (zoals een technologiegroep of een uitbesteding van service) voor die 
conform de QMT systematiek behandeld zullen worden. de werkgroepen die hiermee belast worden 
(zogenaamde clusters) hebben het mandaat om ziekenhuis breed beleid te maken. Alle medewer-
kers in de organisatie kunnen vanuit hun inhoudelijke rol betrokken worden bij het QMT proces. 
de hiërarchische positie binnen de lijn is hiermee niet meer relevant, het gaat om de “horizontale” 
inbreng vanuit hun deskundigheid. 

kader voor werkwijze cluster
tKMt biedt kaders aan waarbinnen de clusters de vrijheid hebben om kennis en specifiek beleid te 
ontwikkelen. om aan de QMT norm te kunnen voldoen, zijn documenten nodig die aan kwaliteitscri-
teria moeten voldoen. TKMT toetst dat ook. de professionals maken, binnen het aangegeven plan-
ningskader, met elkaar een plan waarin staat vermeld welke onderwerpen, welke prioriteitsstelling 
en welke werkvormen gekozen zullen worden om de inhoudelijke elementen van de QMT norm 4.0 
[TeI 2010] vorm en inhoud te geven. dit verhoogt het draagvlak binnen het ziekenhuis en de betrok-
kenheid van de professionals, een essentiële randvoorwaarde voor het veranderingsproces. TKMT 
heeft het laatste woord bij de vaststelling van de uiteindelijke aanpak en prioriteit.

Vergaderschema 
TKMT vergadert tweewekelijks met een vast en een variabel deel van de agenda. Vaste onderdelen 
zijn agendavaststelling, notulen, VIM meldingen, voortgang clusters en het vaststellen van cluster-
resultaten (in de vorm van documenten). Variabel zijn alle relevante ontwikkelingen, die om kwali-
teit, veiligheid of risicomanagement vragen, zoals een nieuw op te richten ZGT BV voor bijvoorbeeld 
laserbehandelingen, een verbouwing die wordt opgeleverd of de voorbereiding van een audit. elke 
zes weken nemen de lijndirecteuren deel aan de vergadering, ter afstemming en oplossing van knel-
punten bij de productie dan wel invoering van geleverde clusterproducten.

Tabel 7.4 Personele samenstelling van TKMT, het QMT team en een Cluster. *) Per medio 2013 worden de 
zorgdirecteuren in TKMT vervangen door een bedrijfskundig manager met aandachtsgebied ZGT-QMT, in verband 
met de overgang naar Resultaat Verantwoordelijke Eenheden.

tkMt QMt-team Cluster

Klinisch fysicus, lid Medische Staf, Vz Vz TKMT (deels) lid QMT-team (coach)

Klinisch fysicus Implementator QMT Medisch Technoloog

Specialist namens Medische Staf Klinisch fysicus Zorgmedewerker(s)

Kwaliteitscoördinator (K&V), Secr Biomedisch technoloog Ter zake deskundige (waar relevant)

Manager Zorgtechnologie Zorgcoördinator Medisch Specialist (op afroep)

Manager Vastgoed documentbeheerder (laatste fase) Unithoofd

Manager IcT Manager Zorgtechnologie (deels) Klinisch fysicus i.o. waar zinvol

Zorgcoördinator Secretaresse

Implementator QMT

Secretaresse

directeuren (Zorg en FB) 1x/6weken *)

QMt teaM
de opbouw van ZGT-QMT kent gedurende de opbouwfase (mei 2008 – juni 2013) een projectstruc-
tuur onder leiding van TKMT. Het QMT team voert de dagelijkse projectleiding. leden van het QMT 
team begeleiden daartoe elk een aantal clusters, leveren sjablonen voor de verschillende te leveren 
documenten en helpen knelpunten oplossen [ZGT 7,7]. een cluster verricht het feitelijke werk voor 
een technologie. einde projectfase zijn er 24 clusters actief, sommige alleen om de jaarlijkse actu-
alisatie te doen, anderen om een nieuwe (deel)technologie uit te werken. de samenstelling van het 
QMT team en een cluster zijn weergegeven in Tabel 7.4.
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Cluster
TKMT en QMT team vergaderen tweewekelijks, clusters de eerste jaren ook. daarvoor zijn vaste 
zalen gereserveerd, afwisselend op de beide locaties van de ZGT in Almelo en Hengelo. Gedurende 
de eerste drie projectjaren heeft elk cluster een vaste vergadertijd. In de tussenliggende week wordt 
‘huiswerk’ gemaakt, dat in de volgende vergadering wordt besproken. Het QMT team geeft vooraf 
een planning af voor de op te leveren producten. clusters worden groepsgewijs gestart met een 
aftrap bijeenkomst, om kennis te maken, de QMT werkwijze te leren en inzicht te krijgen wat van 
hen verwacht wordt. Sinds het derde projectjaar komen clusters bijeen in een frequentie die past bij 
het onderwerp en de situatie van de betreffende technologie in ZGT (varieert van tweewekelijks tot 
4x per jaar).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Raad van Bestuur Kwaliteits-, Veiligheids- & Risicomanagement

A  RvB doel fKMT TVB prioriteiten Vrijgave-
toetsen

Beheers-
maatregelen

Interne 
toetsing

externe 
toetsing
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Kaderbrief

Registratie 
B&B

Q-beleid 
instelling

Q-plan
TKMT

Autorisatie 
documenten

documenta-
tiebeheer

Manag.
rapportage

Manag. 
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VIM  
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beleid

Reiniging & 
desinfectie Indicatoren  Q-plan

Tech.groep
contract-
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Traceerbaar-

heid
Rapportages 
Technologie

Jaarplan
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Huur & Zicht Inventarisatie concessie-
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proc. VIM & 
Storingen
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Bevoegd & 
Bekwaam

Bevoegd & 
Bekwaam

VIM &  
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e Verwerving Acceptatie Identificatie Ingebruik-
name onderhoud eindtest Vrijgave Acceptatie 

Gebruiker Gebruik

F Scope 
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Acceptatie-
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Installaties
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houdsplan 
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Bestand
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Afvoeren
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Gebruiks-
protocol

H Risicoanalyse opslag & 
distributie

calibratie 
meetapp.

Testruimten 
& -middelen

Gebruiks-
evaluatie

Training & 
Toetsing

Zorgtechnologie / Vastgoed / IcT                              © RJdA/ Ml eigenaar / Gebruiker

 Per technologiegroep (cluster) worden deze blokjes uitgewerkt

Figuur 7.2 De groen gekleurde vakken worden door een expertgroep (cluster) uitgewerkt en opgeleverd. De andere 
blokjes worden door cluster Generiek (procedures) dan wel andere stakeholders gerealiseerd. Voor toelichting op 
inhoud blokjes, zie pagina 283.

een cluster heeft als output (fig. 7.2) de volgende producten [ZGt 9,17]: de ‘scope’ van de technolo-
gie, een risicoanalyse, een pve met prioriteitsstelling van de eisen (MoScoW), gebruikersprotocollen 
met observatielijsten, eventueel concessiebeleid en een kwaliteitsplan (Q-plan) voor de betreffende 
technologie. de medisch technoloog levert daarnaast de eisen voor acceptatie, eindtest en gebrui-
kerstest (d.m.v. aankruisen in het pve), de toets van het bestand van apparatuur aan het pve. de uit-
komsten hiervan worden met het cluster besproken. Verder maakt de medisch technoloog testproto-
collen t.b.v. de eindtest in Ultimo en de toets op de geschiktheid van de meetapparatuur waarmee de 
eisen worden gevalideerd. Het gaat daarbij niet dus alleen om de apparatuur zelf maar alle kritische 
aspecten aangaande inzetbaarheid daarvan in de zorgomgeving. er wordt dan ook niet langer van 
medische techniek gesproken maar van zorgtechnologie.

ZGT (2009) De belangrijkheid van de eisen wordt gemeten op een vierpuntsschaal (MoSCoW 
score): 4 = wettelijk (‘Must have’); 3 = vereist i.v.m. in- of externe richtlijnen (‘Should have’);  
2 = indien mogelijk (‘Could have’); 1 = leuk als het er op zit (‘Want to have’)). De scores 4 en 3 
zijn harde eisen, waar niet op kan worden afgedongen.
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7.5 docUMenTATIe en coMMUnIcATIe
Met het toenemen van het aantal clusters neemt ook de documentenstroom toe, zeker door de 
jaarlijkse ‘update’ ervan ten behoeve van risicobeheersing en externe controle zoals een audit door 
tno Certification/tÜV Rheinland. Daarom is de procedure van vaststellen van de documenten 
aangescherpt (fig. 7.3).waar voorheen de kwaliteitstoets uitsluitend door de QMt teamleden wordt 
gedaan, is nu de documentbeheerder zorgtechnologie aan het QMT team toegevoegd: “documenten, 
die niet in dKS1 zijn geplaatst bestaan niet”. daarnaast is de klinisch fysicus uit TKMT ‘autorisator’ 
geworden van alle cluster documenten. daarmee is een klinisch fysische toets voor ingebruikname 
van de documenten gegarandeerd (de kracht hiervan blijkt als vlak voor de externe audit documen-
ten aan een cluster terug worden gestuurd omdat ze niet voldoen aan de eisen). Als laatste stap 
in het proces stelt TKMT de documenten vast. TKMT krijgt daartoe maandelijks een overzicht van 
alle vast te stellen en binnenkort verlopende documenten [ZGT 7,16]. op advies van het QMT team 
neemt TKMT een beslissing over de verlenging van verlopende documenten (ongewijzigd voortzet-
ten, voortzetten na correctie of laten vervallen). TKMT kan ook documenten initiëren, bijvoorbeeld 
bij nieuw ontdekte risico’s of nieuwe wet- en regelgeving.

Cluster 0

TKMT

QMT team

Cluster 24 
en meer

Autorisator (KF)

Document 
beheerder

Figuur 7.3 Organisatie om documenten te initiëren, te vervaardigen, te beoordelen, vast te stellen en de werking ervan 
te toetsen. De partijen die hierbij een rol vervullen zijn TKMT, QMT team, clusters, de documentbeheerder en een 
‘autorisator’ binnen ZGT. Bij een audit door de externe partij TÜV Rheinland worden zowel clusterleden als het QMT 
team en TKMT aan de tand gevoeld, naast de toets op het actuele gebruik van documenten op klinische afdelingen.

1 DKS staat voor het Document Beheerssysteem. ZGT gebruikt hiervoor de modules van Infoland.
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op intranet van ZGT (plaza) is een webpagina gewijd aan QMT. Kennis is nutteloos als deze niet snel 
kan worden gevonden. daarom is veel aandacht besteed aan het gemakkelijk toegankelijk maken van 
de onderliggende documenten, via een website op Intranet. documenten over beleid, procedures 
en protocollen, maar ook risicoanalyses en pve’s, worden in het documentbeheerssysteem (iprova) 
geplaatst. Via Intranet is dit kwaliteitsportaal toegankelijk voor de hele organisatie (fig. 7.4). 

‘Veilige zorg in de ZGT’ is een document dat de invoering en werking van het – wettelijk voorgeschre-
ven – Veiligheid Management Systeem (VMS) beschrijft. deel A behandelt de invoering van VMS. 
deel B omvat het masterplan ‘Borging van medische technologie’ om de koppeling tussen het VMS 
en de medische technologie te garanderen [ZGT 2008b]. dit document is breed gecommuniceerd in 
het ziekenhuis, ook via het kwaliteitsportaal op Intranet.

Het gebruik van het kwaliteitsportaal wordt geregistreerd. op termijn zou het goed zijn om hierop 
een regelkring in te richten. documentatie is namelijk alleen nuttig als deze wordt geraadpleegd. de 
privacy kan hierbij worden gewaarborgd, door het gebruik per medewerker anoniem te registreren.

Nieuwe 
documenten

Protocollen en 
observatielijsten 

apparatuur

documenten 
Zorgtechnologie

QMt in de zorg

documenten 
van 30 clusters Handige links:

fB, QMt, 
Zorgtechnologie

kwaliteit & 
Veiligheid, VMs

Nieuws

Figuur 7.4 Kwaliteitsportaal QMT van het ziekenhuis ZGT. Via deze “startpagina” zijn alle documenten die voor 
QMT van belang zijn door ZGT medewerkers snel te vinden.

GroePsdIreCtory
Bij de start van ZGT-QMT is op een QMT-groepsschijf (ingericht door IcT op een ZGT server) van het 
ziekenhuis een directory ingericht (Tabel 7.5), waar de technologiegroepen hun documenten kunnen 
opslaan. de structuur van deze directory is voor elke groep hetzelfde. de eisen van de buitenwereld 
zijn vastgelegd in de submap “12: normen en referenties”, waarin per technologie alle relevante 
normen, richtlijnen, rapporten en veldnormen staan opgeslagen, voor zover die door de werkgroep 
zijn opgespoord. de verwerkte kennis is te vinden in de sub mappen “15: pve risicoanalyses”, “24: 
gebruikersprotocollen” en “60: Q-plannen”. In de afgelopen vijf jaar is zodoende een waardevol sys-
teem voor het beheer van kennis opgebouwd.

een belangrijke map is “63: Meldingen”, met daarin een ‘spreadsheet’ dat tweewekelijks een nieuw 
tabblad krijgt met de VIM meldingen van die technologie in die periode. deze map dient ertoe om de 
vinger aan de pols te houden voor actuele problemen en de risicoanalyses te voeden. 
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Alle informatie is toegankelijk voor de leden van alle clusters op een ‘read only’ basis. Alleen de 
directory van het eigen cluster kan worden aangevuld en/of bewerkt. deze aanpak zorgt voor een 
verspreiding van kennis en voorkomt onoordeelkundige wijzigingen.

Figuur 7.5 Dit blokjesschema bevat alle vigerende wet- en regelgeving voor de integrale kwaliteitsborging van 
medische technologie. Ze zijn ingedeeld naar verantwoordelijkheidsgebied: RvB, TKMT, Zorgtechnologie, Vastgoed 
en ICT, Gebruikers en Eigenaren (zoals Zorg). Naar boven betreft het sturing en beleid, naar onder uitvoering en 
toepassing. De rij E is de levenscyclus van medische technologie in het ziekenhuis, het technologieproces.
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QMT_CL23_MRI 09 Stukken komende vergadering

QMT_CL24_Overig 12 Normen-referenties

QMT_CL25_MedischeRuimten 15 PRE-Risicoanalyses

QMT_CL26_Lab 18 Testprotocollen

QMT_CL27_apotheek 21 kwalificatie medewerkers

QMT_CL28_Telecommunicatie 24 Gebruikersprotocollen

QMT_CL29_Specifieke applicaties 27 Gebruikerstrainingen

QMT_CL30_ICT infrastructuur 60 Kwaliteit-beheersplannen

QMT_Generiek 63 Meldingen

QMT_Gezamenlijke Clusters 66 Audits

QMT_Kwaliteitsoverleg medisch technologen 90 TKMT aangeboden documenten

7.6 BloKKendooS
Het geheel van in te richten bouwstenen is samengevat in de figuur op pagina 282. De toelichting 
op de inhoud en de wijze van totstandkoming van elk blokje in ZGT-QMT wordt beschreven in deze 
sectie. de centrale lijn in het diagram wordt gevormd door het technologieproces (rij e), die de 
levenscyclus van de medische technologie weergeeft. In het diagram is te zien dat dit proces wordt 
gevoed vanuit verschillende verantwoordelijkheden. Van boven naar beneden is er een ordening 
van strategische naar operationele activiteiten. Van links naar rechts is er sprake van een zekere 
‘tijdslijn’, die zijn basis vindt in het technologieproces. de overgang van zorgtechnologie naar zorg is 
gekozen als ‘nulpunt’, waarbij ‘voorzorg’ overgaat in ‘nazorg’ (fig. 7.5).
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Figuur 7.5 Elementen van ZGT-QMT per verantwoordelijkheidsgebied. Indeling van het blokjes schema. De 
verantwoordelijkheidsgebieden zijn RvB (lichtblauw), TKMT (paars), Zorgtechnologie, Vastgoed en of ICT 
(lichtoranje) en Zorg (Gebruikers en Eigenaren) (lichtpaars). Verticaal is een zekere hiërarchie, boven links 
strategisch, boven rechts tactisch, onder de zwarte lijn is steeds verder operationeel uitvoerend. Horizontaal is een 
zekere tijdas: voor de groene streep is voorwaardelijk voor na de groene streep, het feitelijk gebruik. De rij E is de 
levenscyclus van technologie, het technologieproces.

dit diagram heeft zich de afgelopen vijf jaar bewezen als een uitstekende hulp bij het overzien van de 
verschillende aspecten van medische technologie in de zorg. Aan de hand van dit diagram bespreken 
wij de rol van de vier betrokken partijen: Raad van Bestuur, Kwaliteitsmanagement, Zorgtechnologie 
en Gebruikers. op deze manier ontstaat er een kwalitatief inzicht in de samenhang van de blokjes. 
op basis hiervan kunnen wij in Hoofdstuk 8 de formele structuur invoeren van deze kwaliteitsbor-
ging voor het gebruik van medische technologie in de zorg. Zorgtechnologie laat zich uitbreiden met 
vastgoed, technische installaties en ict. 

raad VaN Bestuur
Startpunt voor de invulling van de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is het aanwijzen 
van een portefeuillehouder Medische Technologie (A1) binnen haar gelederen. de volgende stap is 
de benoeming door de RvB van een coördinator of verantwoordelijke medische technologie (A1). 
ZGT heeft er voor gekozen deze functie te beleggen bij de voorzitter van het Toetsingsorgaan Kwali-
teit Medische Technologie (TKMT)(A3). 

de RvB heeft als opdracht om (1) het meer jaren kwaliteitsbeleid vast te stellen, waarin het kwa-
liteitsbeleid medische technologie is opgenomen (B3), en (2) de kaders vast te stellen waarbin-
nen het risicomanagement dient te opereren, de zogenaamde Bedrijfsdoelstellingen (A2). ook de 
koppeling van het ziekenhuis brede Veiligheid Management Systeem (VMS) is opgenomen in de 
blokjes B3 en A2.

de RvB is verantwoordelijk voor de invoering van een systeem, waarin de bevoegdheid en bekwaam-
heid van medewerkers wordt geregistreerd, het z.g. kwaliteitspaspoort (B2). per eind juni 2013 is de 
centrale registratie nog niet operationeel in ZGT. de geëigende vorm voor een dergelijk systeem is 
een elektronische registratie van leer- en bijscholingstrajecten van alle medewerkers, gespiegeld aan 
(externe) eisen die hieraan gesteld kunnen worden.
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Medische technologie is onderdeel van de kaderbrief van de RvB. op deze wijze is de bewaking 
ervan gegarandeerd. de uitvoering van de punten in de kaderbrief wordt bewaakt via kwartaalrap-
portages (B7), waardoor medische technologie onderdeel is van de ‘planning en control’ cyclus (B1). 
Bovendien worden belangrijke tussentijdse wijzigingen in het actieplan van tKMt (B4) ter fiattering 
voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Met de hierboven genoemde activiteiten is de Raad van Bestuur actief betrokken bij de medische 
technologie. dit is een essentiële voorwaarde voor het nemen van de eindverantwoordelijkheid voor 
de borging van het veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis.

kwalIteItsMaNaGeMeNt
Kwaliteitsmanagement, evenals veiligheidsmanagement en risicomanagement van medische tech-
nologie is ondergebracht bij TKMT (A3). dit toetsingsorgaan heeft daartoe een structuur opgesteld, 
waarin de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen voor het domein medische technologie 
zijn belegd (A4). TKMT stelt een kwaliteitsplan (Q-plan) op (B4), bestaande uit een “vast” gedeelte 
en een jaarlijks geactualiseerd actieplan. In het “vaste” deel is de samenhang aangegeven van alle 
relevante kwaliteitsprocedures rond medische technologie. Het actieplan is, in samenhang met het 
beleid van de instelling, gekoppeld aan de kaderbrief (B1) van de RvB. In het jaarlijks op te stellen 
actieplan wordt ook het resultaat van de “directiebeoordeling2” opgenomen, de toets of het kwali-
teitssysteem nog steeds functioneert conform de uitgangspunten. deze beoordeling bevat tevens de 
jaarlijkse impactanalyse: de uit te voeren werkzaamheden worden opnieuw in de actuele volgorde 
van afnemende prioriteit (A5) gezet? 

Vast onderdeel van kwaliteitsmanagement is documentbeheer (B6). documentbeheer binnen ZGT 
is georganiseerd volgens ziekenhuis brede normen zoals vastgelegd in een documentenbeheersys-
teem; ZGT gebruikt hiervoor de modules van Infoland [InF 2014]. Het domein medische technologie 
volgt deze standaardprocedure. In aanvulling hierop heeft tKMt één van de leden aangewezen 
als autorisator (B5), om de kwaliteit van het risicomanagement zo vroeg mogelijk in het proces te 
toetsen. naast documenten worden ook registraties beheerd; deze zijn belegd in de verschillende 
procedures, waar registraties worden vereist. er is een generieke procedure betreffende bewaarter-
mijnen voor documentatie.
 
Tijdens de invoering van ZGT-QMT is het duidelijk geworden dat er op de werkvloer een aanzienlijke 
hoeveelheid kennis wordt ontwikkeld. om deze kennis niet alleen te borgen, maar ook te kunnen 
ontsluiten voor een grote groep gebruikers, is een standaard directory structuur vastgesteld (Tabel 
7.4) waarbinnen alle clusters hun werk opslaan (B6). per 2012 is de situatie zo ver gevorderd dat 
voor elke technologie groep een sub-directory “normen en richtlijnen” is gevuld met de voor het 
opstellen van risicoanalyse, pve en gebruikersprotocollen gebruikte normen, regels en richtlijnen.

Interne en externe audits (A8 en A9) zijn vaste onderdelen van kwaliteitsmanagement. Interne au-
dits zijn opgenomen in de organisatie brede procedure en planning daarvoor (A8). Kwaliteitsreviews 
zijn inhoudelijke toetsen op het gehele QMT proces, dus inclusief de resultaten in de zorgpraktijk 
(A8). externe audits worden centraal geregeld voor bijvoorbeeld nIAZ en IGZ. De tÜV audits worden 
vanuit TKMT gecoördineerd (A9). ‘compliance’ wordt bewaakt door het invoeren van icompliance, 
waarin alle ZGT-QMT documenten zijn gekoppeld (A8). Hierdoor wordt de voorbereiding van een 
audit aanzienlijk vereenvoudigd.

2  Directiebeoordeling = De directie moet het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie met geplande 
tussenpozen beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend 
is. Deze beoordeling moet tevens het onderzoeken van kansen voor verbetering omvatten alsmede de 
noodzaak van wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip van het kwaliteitsbeleid en de 
kwaliteitsdoelstellingen. (EN-ISO 9004:2000).
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Vanuit risicomanagement zijn ook vrijgavetoetsen ingevoerd om nieuw opgeleverde ruimten veilig 
in gebruik te kunnen nemen (A6). 

door de toenemende ’privatisering’ of ‘outsourcing’ van bedrijfsonderdelen zijn nieuwe risico’s 
ontstaan in de samenhang en samenwerking met het ziekenhuis. Hiertoe is management van derden 
noodzakelijk geworden, waarin het beheersen van risico’s over de ziekenhuisgrenzen heen wordt 
belegd (B8). Het ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor het nagaan of de door deze derden gelever-
de kwaliteit voldoet aan de binnen het ziekenhuis vastgestelde kwaliteitseisen. Hieronder valt ook 
ingehuurde kennis of menskracht bij b.v. uitbesteed onderhoud. 

Vast onderdeel van de taak van TKMT is het bekijken van de VIM meldingen in het technologiedo-
mein (B9). Korte termijn analyses laten soms trends zien, die een veiligheidsproject noodzakelijk 
maken. Bij een ernstig incident wordt direct een “acute beheersmaatregel” (A7) aan het lijnma-
nagement van het ziekenhuis gestuurd [ZGT 7,13]. dit voorkomt dat de les slechts op de betrokken 
afdeling wordt geleerd. Regelmatig herhaalde trendanalyses op langere termijn geven inzicht in de 
werking van het gehele kwaliteitsmanagement van medische technologie (B9), zie ook hoofdstuk 10. 

om overzicht te organiseren in het woud van beheersmaatregelen uit de verschillende bronnen voor 
kwaliteitsbewaking - risicoanalyses, kwaliteitsplannen per technologie, in- en externe audit, VIM 
meldingen - is een managementmodule voor beheersmaatregelen in ontwikkeling genomen (A7). de 
verwachting is dat zowel prioriteitsstelling als bewaking van de voortgang hiermee aan efficiëntie en 
effectiviteit zal winnen (A7).

Ter verantwoording van de voortgang en het effect van kwaliteitsmanagement wordt door TKMT een 
kwartaalrapportage opgesteld (B7), die tevens vorm en inhoud geeft aan de jaarcyclus (B1). deze 
rapportage wordt mondeling toegelicht door de voorzitter TKMT aan de portefeuillehouder binnen de 
Raad van Bestuur. de vertegenwoordiger van de Medische Staf in TKMT presenteert de kwartaalrap-
portage aan de Medische Staf. Alle partijen worden op deze wijze regelmatig geconfronteerd met de 
actuele ontwikkelingen op het terrein van kwaliteit en veiligheid, in positieve en negatieve zin. 

ZorGteCHNoloGIe, VastGoed, ICt
Het onderdeel zorgtechnologie (voor installaties is dat Vastgoed en voor IcT is het, zodra IcT clus-
ters zijn gestart, IcT) omvat het voorwaardenscheppende deel van de levenscyclus van technologie. 
Waar de vorige twee onderdelen voor alle technologiegroepen (clusters) gelden, zo zijn in dit deel 
sommige onderdelen zowel “generiek” (geldig voor alle technologiegroepen) als “specifiek” (per 
technologiegroep verschillend). Het generieke deel bevat steeds de afspraken, procedures en rand-
voorwaarden; het specifieke deel is toegesneden op de betreffende technologiegroep. In figuur 7.2 is 
aangegeven, welke specifieke delen door het cluster worden gemaakt. wij kiezen er hier voor om de 
bouwstenen vanuit generiek perspectief te beschrijven. 

centraal ligt het technologieproces, de aorta van de medische technologie: Verwerving (e1), Accep-
tatie (e2), Identificatie (e3), Ingebruikname (e4), onderhoud (e5), eindtest (e6) en Vrijgave (e7), 
waarna de overdracht aan de zorg volgt. de zorg accepteert (e8) en gebruikt (e9) vervolgens de 
aangeboden technologie. Afkeuren en afvoeren is de laatste stap van de levenscyclus (G7).

Verwerving (e1)
Het onderdeel Verwerving (e1) voltrekt zich binnen het kader van het Investeringsbeleid (c1) en 
bestaat uit een inkoop- en investeringsprocedure (d1). deze beschrijft zowel de interne procesgang 
binnen de afdeling Inkoop als ook de samenhang tussen alle betrokken spelers bij de aanschaf of 
vervanging van medische technologie (e1). onderdeel van verwerving is - nadat de ‘scope’ van de 
aan te schaffen technologie is bepaald (F1) - het opstellen van een risicoanalyse (H1) en een pro-
gramma van eisen (pve) (G1). deze zijn bepalend voor de uiteindelijke keuze van merk en type van 
de technologie. op basis van de vastgestelde afschrijvingsduur (in Ultimo) worden vervangingsplan-
ningen gemaakt (c1).
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naast de eisen aan de apparatuur zelf, zijn ook de eisen die aan de installaties (F4) moeten worden 
gesteld onderdeel van het pve (denk aan te leveren stroom, te verwachten uitvaltijd, of waterinstal-
laties voor de dialyse machines, reinigingsapparatuur voor endoscopen). Veel apparatuur functio-
neert uitsluitend met behulp van toebehoren (G4), zoals bv. een beademingsbuis of infuuslijn. de 
eisen hieraan maken onderdeel uit van het pve. Indien apparatuur of toebehoren steriel moet wor-
den opgeslagen (H5), wordt dit ook opgenomen in het pve. daarnaast is er een verantwoordelijke 
benoemd voor centrale en decentrale opslag van steriele materialen en toebehoren (H5), de deskun-
dige Steriele Medische Hulpmiddelen (dSMH). 

In ZGT-QMT zijn alle voor een technologiegroep relevante bouwstenen proactief vanuit een risicopri-
oriteit opgesteld, soms al lang voordat een dergelijke technologie zal worden aangeschaft. de reden 
daarvoor is dat uit iedere risicoanalyse beheersmaatregelen volgen, die in de zorg via gebruiker-
sprotocollen (G9) en gebruikerstrainingen (H9) worden ingevoerd om reeds bestaande technologie 
veilig en verantwoord te kunnen toepassen. elk cluster voegt de eventueel ontwikkelde specifieke 
procedures, afspraken en documenten samen in een kwaliteitsplan (Q-plan) per technologiegroep 
(c4), waaraan ook het actieplan met kwaliteitsdoelstellingen (waaronder nog in te voeren beheers-
maatregelen uit o.a. de risicoanalyse, meldingen, audits) voor het komende jaar zijn opgenomen. 
na het eerste jaar wordt daar tevens de in het afgelopen jaar bereikte doelstellingen met resultaten 
opgenomen (jaarverslag).

acceptatie (e2)
Als een programma van eisen is opgesteld (G1), wordt dit vergeleken met de merken en typen 
technologie die al in huis worden gebruikt (G2). deze apparatuur is op basis van eerder opgestelde 
eisen aangeschaft; via deze toets worden afwijkingen van bestaande technologie ten opzichte van de 
nieuwe eisen zichtbaar gemaakt. door de risico’s van de gevonden afwijkingen te wegen en beheers-
maatregelen (concessiebeleid (d4)) te nemen op risicovolle afwijkingen, ontstaat weer een voor-
waarde voor veilig gebruik van de bestaande apparatuur.

Voordat tot definitieve aanschaf wordt overgegaan, kan gekozen worden voor proefplaatsing (D2). 
Soms heeft lenen of huren de voorkeur boven aanschaffen (d2). de betreffende apparatuur wordt 
dan behandeld als ware het in eigendom, met in Ultimo3 het veld ‘leen’ of ‘huur’ aangevinkt. Reini-
ging en desinfectie (c2) zijn onderdeel van zowel het pve als van het onderhoudsprotocol. Voordat 
tot definitieve aanschaf wordt besloten, wordt het gekozen merk en type blootgesteld aan de accep-
tatietest (e2). deze toetst de acceptatie eisen uit het pve. In het onderliggende acceptatieprotocol 
(F2) worden de bevindingen vastgelegd.

Film: ZGT-QMT Scopenreiniging: Randvoorwaarden

Identificatie (E3)
Identificatie (e3) is het toekennen van een uniek kenmerk aan alle apparatuur en installatieonder-
delen, waaronder werkzaamheden geregistreerd (F3) kunnen worden. dit unieke kenmerk wordt 
zichtbaar op het betreffende object geplakt (zie fig. 8.5) en tegelijkertijd wordt het object met dit 
unieke kenmerk in Ultimo opgenomen (G3).

de grootste uitdaging bij de invoering van ZGT-QMT is om de bestaande apparatuur en installaties 
op een juiste manier geregistreerd te krijgen, aangeduid als inventarisatie (d3). daarvoor zijn talloze 
rondes van opschoning van bestanden uitgevoerd, deels door de technici, deels door de afdelingen 
zelf. Het goed ‘schoon’ krijgen heeft tussen de drie en vijf jaar geduurd! Apparatuur, die een jaar lang 
als ‘vermist’ geregistreerd staat, wordt na dat jaar als ‘uit gebruik’ geboekt.

3  Ultimo: een facilitair management en informatie systeem (FMIS) of systeem voor het beheer van apparatuur, ZGT 
heeft gekozen om Ultimo hiervoor te gebruiken.
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om risicomanagement te kunnen uitvoeren is het toekennen van risicogetallen (F3) aan objecten 
noodzakelijk. ZGT gebruikt het door logic Medical aangeboden model [loG 2009] . In de loop van 
ZGT-QMT is alle apparatuur voorzien van een risicogetal. Het toekennen van risicogetallen aan in-
stallaties is binnen de aanpak van logic Medical niet mogelijk. (nB de toekenning van risicogetallen 
is in het ZMc gebaseerd op een model van Baas en Roost [BAA 2006]. Hierbij zijn, naast de medische 
apparatuur en hulpmiddelen, ook alle installaties voorzien van risicogetallen (H3).)

Vanaf het moment dat de database voldoende (80-90%) is gevuld, zijn rapportages opgesteld en 
uitgedraaid. deze rapportages zijn gebaseerd op indicatoren (c3), zoals nVKF heeft gepubliceerd 
[nVK 2007]. Tijdens de inrichting van de database is steeds gebruik gemaakt van indicatoren om de 
voortgang van onderdelen te kunnen monitoren, zoals hoe ver zijn we met toekennen van risicoge-
tallen, hoe ver zijn we met wegwerken achterstallig onderhoud, hoeveel objecten hebben nog geen 
onderhoudsmodel. om betrouwbare rapportages te genereren is het noodzakelijk de rapportage-
formules te valideren: wat verstaan we onder preventief onderhoud? Zit daar de initiële keuring bij 
nieuwe aanschaf ook bij? Wat doen we met apparatuur, die geen eigendom van ZGT is, zoals ap-
paratuur, die door Siemens beheerd wordt? pas als deze vragen zijn beantwoord, kan het systeem 
worden ingericht volgens die afspraken en krijgt men de rapportages die men ook wil. deze validatie 
heeft voortdurend aandacht gevraagd en is in het laatste projectjaar intensief aangepakt, echter nog 
niet afgerond [ZGT 10,17].

Ingebruikname (e4)
Ingebruikname (e4) na aanschaf is de voorbereidende fase van overdracht aan de zorg. Hierin wordt 
nagegaan of aan technische zijde aan alle eisen is voldaan: kan en is de apparatuur juist aangesloten 
aan de installaties en of ICt, voldoet de apparatuur aan de specificaties ook na installatie? Zijn de be-
treffende technici getraind (G5) om onderhoud te kunnen verrichten aan de nieuwe apparatuur of is 
een onderhoudscontract (c5) afgesloten? Al deze informatie wordt verzameld op het acceptatiefor-
mulier [ZGT 7,17]. Hierna volgt nog een eindtest (e6) met vrijgave (e7) door de techniek. Bij straling 
genererende apparatuur geeft ook de klinisch fysicus vrij. dan is de zorg aan zet.

onderhoud (e5)
Als apparatuur eenmaal in gebruik is genomen, zijn drie onderdelen van belang: (1) het melden en 
oplossen van storingen (d5), (2) het plannen en uitvoeren van preventief onderhoud (e5) en (3) het 
melden en (het technische deel) oplossen van (bijna)incidenten (VIM) (d5). oplossen van storin-
gen (correctief onderhoud) gaat ongepland, daarom is er binnen kantooruren een storingsdienst 
ingevoerd (d5) om de technici de rust te geven prioriteit te kunnen geven aan preventief onderhoud 
(e5). Voor het juist uitvoeren van preventief onderhoud is een onderhoudsplan (periodiek onder-
houdsmodel) (F5) ingevoerd in Ultimo, waarin de noodzakelijke werkzaamheden en het tijdstip 
waarop het volgende onderhoud dient plaats te vinden is aangegeven. 

Sommige apparatuur vereist geen periodiek onderhoud, daarvoor is een inspectie eenmaal per vijf 
jaar voorzien. op deze apparatuur wordt correctief onderhoud uitgevoerd indien nodig en als dat 
economisch te verantwoorden is. Anders volgt afkeuring, afvoer (G7) en vervanging (D1). 
een deel van het onderhoud wordt uitbesteed (afhankelijk van noodzakelijke en beschikbare kennis, 
(meet- of test-)apparatuur, capaciteit, urgentie). daarvoor zijn contracten (c5) opgesteld. op deze 
contracten is een beheerder (Inkoop) gezet (c5), die zowel de inhoud als de uitvoering van de con-
tracten volgt en daar op stuurt, mede op basis van informatie van de medisch technologen. 

onderhoud wordt niet altijd door het ziekenhuis zelf uitgevoerd. Redenen om zelf onderhoud te 
doen zijn er voldoende. Het ontbreken van een aanrijdtijd, waardoor het zorgproces minder vertra-
ging oploopt. de eigen technici kennen “het huis”. Ze hebben kennis van de afdelingen en het over-
zicht van het geheel. daarnaast ligt het uurtarief van de eigen technici lager en is er geen BTW over 
verschuldigd. de redenen om te kiezen om onderhoud uit te besteden zijn onder meer. noodzakelijke 
specialistische kennis, kostbare vereiste specifieke meet- en of testapparatuur, zijn nodig. of als de 
eigen kennis en ervaring onvoldoende is, de kosten om het zelf te doen hoger zijn dan het uitbeste-
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den. of als de eigen afdeling zelf onvoldoende tijd maar wel budget heeft, indien er een onafhanke-
lijke mening vereist is. In die gevallen wordt er een onderhoudscontract afgesloten.

Vanuit oogpunt van bezuinigingen ligt op de loer dat vele zaken worden uitbesteed. ZGT-QMT gaat 
uit van de kracht van het team. door eerst een team te vormen vanuit individueel opererende 
professionals, kan met elkaar worden bepaald welke werkzaamheden niet doelmatig binnen de 
eigen organisatie worden verricht. dit kan te maken hebben met competenties, passie of al dan niet 
veelzijdigheid van taken. Samen met het team zoeken naar een optimum van taken en functies leidt 
tot een gedragen uitbesteding van werk daar waar nodig.

Belangrijke constatering is dat regie nooit kan worden uitbesteed en er een vaste kern moet zijn 
binnen de organisatie van mensen die weten waar zij het over hebben. des te complexer de zorg, des 
te meer de vraag naar eenduidigheid en uniformiteit van ondersteuning, en dus regie, wenselijk lijkt 
(B8). deze regiefunctie is belegd bij Zorgtechnologie resp. Vastgoed, met toetsing daarop door TKMT. 
Zo is bijvoorbeeld het orthopedisch centrum oost nederland (ocon) na een vrijgavetoets door 
tKMt vrijgegeven en in de externe audit ook op de daar in gebruik zijnde technologie door tÜV 
Rheinland getoetst.

Voor het verantwoord kunnen uitvoeren van onderhoud zijn en blijven de technici geschoold en 
daartoe gekwalificeerd (D7). Dit wordt bewaakt vanuit hoofd MID resp. hoofd Vastgoed op basis van 
de registratie van opleiding en apparatuur gerichte trainingen (G5) van de verschillende technici.

eindtest (e6)
na storingsoplossing, ingebruikname en preventief onderhoud wordt de eindtest (e6) uitgevoerd. 
deze eindtest bevat de eisen uit het pve (G1), die als zodanig zijn aangekruist. Bij voldoen aan deze 
eisen is gegarandeerd, dat de apparatuur of installatie technisch veilig bij de patiënt kan worden 
ingezet. deze eisen voor de eindtest zijn ondergebracht in een protocol (F6), dat in Ultimo is in-
gevoerd. Ten tijde van het projecteind (juni 2013) zijn nog niet alle protocollen voor de eindtest 
gesynchroniseerd met de laatste pve’s. om de eindtest verantwoord te kunnen uitvoeren is, naast 
een ‘bevoegd en bekwaam’ technicus (d7), ook meetapparatuur (G6) beschikbaar, die qua nauwkeu-
righeid past bij de te testen eisen. daarnaast is deze apparatuur aantoonbaar gekalibreerd (H6). om 
verantwoord te kunnen testen is een werkplaats (H7) ingericht, conform eisen zoals gesteld aan de 
technologie die hier onderhouden wordt. deze werkplaats moet voldoende ruim zijn om er zorgvul-
dig te kunnen werken en dient gemakkelijk schoon te maken te zijn. Technici zijn zelf verantwoorde-
lijk voor het opruimen van gereedschap en onderdelen.

Indien een apparaat of onderdeel niet aan de eisen van de eindtest voldoet en het herstel - econo-
misch dan wel vanuit risicoafweging - niet meer verantwoord is, stelt de technicus een keurrapport 
(G7) op, voorziet het object van een rode sticker en voert -, na overleg met de eigenaar - het apparaat 
definitief af (G7). Het apparaat wordt ook in ultimo “uit gebruik” gesteld (C3, G3).

concessiebeleid (d4) vangt de risico’s af van apparatuur die niet of slechts ten dele aan het vigeren-
de programma van eisen voldoet. Het bestaat uit verschillende bouwstenen. Bij een nieuw opgesteld 
pve kan bestaande apparatuur niet meer voldoen, maar toch nog op een beperkte schaal worden 
gebruikt. ook kan een proefplaatsing van een riskant apparaat onder strikte verantwoordelijkheid 
van één specialist worden gebruikt. Het onder voorwaarden toestaan van het overschrijden van 
een onderhoudsdatum valt onder concessiebeleid, evenals het verlengen van de afschrijvingsduur. 
Beperking in de toepassing moet aan het apparaat zichtbaar dan wel herkenbaar zijn.

naast het technologie proces zijn nog een tweetal veiligheidsprocedures opgesteld, de ‘recall’ en 
gevaarmelding (d6) en de traceerbaarheid van patiënt na gebruik van apparatuur (c6). ‘Recall’ en 
gevaarmeldingen (d6) zijn in huis (of elders) geconstateerde gevaarlijke eigenschappen van appa-
ratuur of installaties, waardoor het gebruik ervan moet worden gestopt en de betreffende objecten 
moeten worden teruggeroepen en/of gemodificeerd om weer veilig te kunnen worden gebruikt. 
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Wordt het in huis ontdekt, dan wordt dit bij voldoende ernst behalve aan de betreffende leverancier 
ook aan de IGZ gemeld.

Traceerbaarheid (c6) is van belang als een apparaat na gebruik bij een patiënt deze in gevaar heeft 
gebracht. Meestal betreft dit fouten in de reiniging of desinfectie van apparatuur of het toedienen 
van te hoge stralingsdoses. Het is dan van belang om na te kunnen gaan welke patiënten mogelij-
kerwijs kunnen zijn besmet. Hiervoor is registratie van patiënten gekoppeld aan die van apparatuur 
zoals bij endoscopen en dialyse. Registratie van procesparameters is in dit geval van groot belang om 
te kunnen achterhalen tot hoever teruggezocht moet worden.

Vrijgave (e7)
Vrijgave (e7) is de formele beslissing dat het object voldoet aan de afgesproken eisen voor gebruik 
in de zorg. Met de gereed melding in Ultimo van een positieve uitkomst van de eindtest geeft de tech-
nicus het object formeel vrij. Bij alle nieuwe apparatuur geeft ook de klinisch fysicus het apparaat 
vrij, conform het vrijgaveprotocol (F7), met het vrijgave en acceptatieformulier [ZGT 7,17].

de afdeling Zorgtechnologie en de afdeling Vastgoed maken ten behoeve van hun eigen bedrijfs-
voering (kwartaal)rapportages (c7). deze bevatten samenvattingen over de status van onderhoud. 
planning van vervangingen worden jaarlijks gecommuniceerd met de hoofden van zorgafdelingen, 
die formeel eigenaar zijn van de apparatuur op hun afdeling. door deze rapportages zijn zij in staat 
hun verantwoordelijkheid als ‘eigenaar’ waar te maken.

GEbruIkEr (ZorG)
scholing (H9)
Vanaf 2012 is gestart met het opzetten van een functionele en technische evaluatie (H8) van nieuw 
aangeschafte apparatuur, die nog niet eerder in huis is gebruikt. eén van de eisen bij nieuwe appa-
ratuur is dat de zorgprofessional getraind (H9) is om het te gebruiken. deze training wordt veelal 
verzorgd door de leverancier, op basis van de gebruiksaanwijzing (F9). de gebruiksaanwijzing wordt 
digitaal opgeslagen en via Ultimo (G3) of het documentbeheerssysteem (B6) beschikbaar gesteld. 
een verkorte handleiding wordt vaak fysiek aan het apparaat gekoppeld.

daarnaast worden aan deze training de gebruikersprotocollen (G9) toegevoegd, die zijn aangepast 
door in de risicoanalyse gevonden beheersmaatregelen (A7). Uiteindelijk wordt de zorgprofessional 
getoetst of hij of zij de stof ook beheerst. pas dan is er sprake van bevoegd en bekwaam (d8). dit 
wordt geregistreerd in het kwaliteitspaspoort. Bij het schrijven van dit proefschrift is er nog geen 
centraal kwaliteitspaspoort operationeel. de aanschaf daarvan verkeert in een vergevorderd sta-
dium. Afdelingen registreren ofwel in excel of op papier de trainingsresultaten (H9) van hun mede-
werkers. de bewaking er van ligt bij het afdelingshoofd en of het RVe4 management.

omdat scholing van gebruik van technologie alle zorgprofessionals betreft, is een planmatige aanpak 
vereist. daarom is aan het zorgmanagement voorgesteld scholing planmatig op te nemen in het jaar-
plan van de zorgafdeling (c8). Vanuit TKMT is voorgesteld om de verschillende technologiegroepen 
te koppelen aan de voorbehouden handelingen. daarmee zijn ze tevens gekoppeld aan de scholings-
cyclus hiervan, waardoor de planbaarheid wordt vergemakkelijkt. Aan het projecteinde (juni 2013) 
is de afdeling opleidingen gestart met het vormgeven van geïntegreerde trainingen voorbehouden 
handelingen met daarbij gebruikte technologie. de verwachting is dat in de komende drie jaar alle 
zorgprofessionals aantoonbaar geschoold zullen zijn op alle voor hun relevante hoog en middel hoog 
risico technologieën. 

4  RVE = Resultaat Verantwoordelijke Eenheid. Deze werkwijze is in 2012 in ZGT ingevoerd. Een RVE bestaat uit één 
of meer afdelingen en wordt geleid door een Medisch manager en een Bedrijfskundig manager.
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een belangrijke groep gebruikers zijn de medisch specialisten. om de specialisten bewust te maken 
van noodzaak tot scholing is er vanuit afdeling opleiding onder hen een enquête uitgezet, met de 
vraag op welke door hen gebruikte technologie(ën) zij eventueel nageschoold zouden willen wor-
den. Het inzicht dat de specialist iets kan leren van andere disciplines heeft zich inmiddels verder 
verspreid [ZGT 7,15]. om zicht te krijgen op de voortgang van scholing zou een (kwartaal)rappor-
tage zorg (c9) hierover gewenst zijn. In de projectperiode is dat niet gerealiseerd.

acceptatie zorg (e8)
Bij nieuw aangeschafte apparatuur is juist de zorg betrokken bij de acceptatie, omdat het apparaat 
daar zal worden gebruikt. Tijdens proefplaatsing (d2) geeft de zorg ook aan onder welke voorwaarden 
het apparaat door hen veilig gebruikt kan worden. Als het apparaat de eerste keer op de afdeling komt, 
controleert de zorg of het apparaat ook aan hun eerdere eisen voldoet. de zorg hanteert daartoe het 
acceptatieprotocol zorg (F8). Bij ZGT is dit geïntegreerd in het acceptatieformulier [ZGT 7,17]. 

Apparatuur bevat in toenemende mate zelftests, die dagelijks voor gebruik dienen te worden uitge-
voerd als onderdeel van de gebruikerstest (G8). Soms zijn eisen uit het pve (G1) slechts door de ge-
bruiker te testen, dat is in het pve aangegeven. de gebruiker voert deze tests uit; tot nu toe worden 
deze tests niet centraal geregistreerd.

Gebruik (e9)
Het laatste te bespreken blokje betreft Gebruik (e9). daar waar alle andere blokjes voorwaarde 
scheppend zijn, wordt in dit blokje de werkelijke patiëntveiligheid gerealiseerd. Iedereen, die, met 
welke technologie dan ook, een patiënt behandelt, werkt alleen dan veilig als hij of zij alle aange-
reikte kwaliteitsinstrumenten daadwerkelijk toepast en voortdurend alert is op mogelijke risico’s 
en verbeteringen. Het (h)erkennen van een gevoel dat er iets niet klopt en daar vervolgens iets mee 
doen is cruciaal. Zoals er over communiceren en elkaar op risicogedrag aanspreken bijvoorbeeld. 

de zorg heeft de verantwoordelijkheid om zowel storingen als (bijna)incidenten (VIM) (d9) te mel-
den. Storingen worden, nadat de zorgprofessional zich er van heeft vergewist dat hij of zij het echt 
niet zelf kan oplossen (herstart, stekker er in, apparaat aan), door de technici opgelost (d5). 

7.7  ConClusIe - BouwweRK KwAlIteItsBoRGInG 
VeRGT JUISTe BoUWSTenen

Met een goede definitie van de bouwstenen en hun onderlinge samenhang, is het nu mogelijk om te 
komen tot het bouwwerk van een kwaliteitsorganisatie. Alle bouwstenen samen geven alle ingre-
diënten voor integrale kwaliteitsborging, maar er is dan nog geen leven in het systeem. ook als het 
gebouw compleet is ingericht ontstaat geen beweging. In Hoofdstuk 8 behandelen wij de regelkrin-
gen die de kern van de beweging vormen. In Hoofdstuk 9 bekijken wij de opbouw van een kwaliteits-
organisatie vanuit het standpunt van verandermanagement. Wij dienen het belang van deze aanpak 
te aanvaarden, anders is het resultaat een wankel gebouw dat of niet af komt of waarin de beweging 
na korte tijd gedoemd is stil te vallen. 
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weRKInG ZGt-QMt 
Als de bouwstenen uit Hoofdstuk 7 zijn vormgegeven is er nog geen sprake van een 
werkende kwaliteitsborging. Daartoe is het integreren van de bouwstenen in de 
organisatie en het opzetten van regelkringen noodzakelijk. Dan dienen er doelen te 
worden gesteld. Pas als de informatie uit de regelkringen structureel voor bijsturing 
wordt gebruikt en de resultaten worden getoetst komt het kwaliteitssysteem tot leven. 

8.1 InleIdInG
In dit Hoofdstuk schetsen wij het onderlinge verband van de bouwstenen uit Hoofdstuk 7, samen 
met het functioneren ervan binnen de organisatie. In sectie 8.2 wordt in een organogram geschetst 
hoe kennisontwikkeling, toetsing door TKMT en interne audits in het ziekenhuis hun plaats hebben 
gevonden. In sectie 8.3 worden de regelkringen besproken, die ervoor moeten zorgen dat er sprake 
is van een continu proces van verbetering op basis van terugkoppeling vanaf de werkvloer. drie 
belangrijke regelkringen worden in meer detail besproken om een beter beeld van de werking ervan 
te krijgen. In sectie 8.4 wordt de werkwijze binnen Zorgtechnologie en Zorg toegelicht, als de twee 
belangrijkste partijen voor de veilige toepassing van medische technologie bij patiënten. Als afslui-
ting worden drie voorbeelden behandeld: medische ruimten als voorbeeld van de samenwerking 
van Zorgtechnologie met Vastgoed, aspecten van de aanschaf van een MRI scanner als voorbeeld van 
een aankooptraject en de vernieuwing bij het Verpleegkundig Artikelen Magazijn.

8.2 oRGAnoGRAM
de organisatie van kennisontwikkeling bij ZGT-QMT is in aanvang projectmatig en verloopt deels 
conform de aanpak zoals beschreven in hoofdstukken 2 en 3, het verschil is nu de schaalgrootte. de 
werkzaamheden worden uitgevoerd door de clusters, onder leiding van het QMT team dat op zijn 
beurt door tKMt wordt aangestuurd en getoetst (fig 8.1). Deze gelaagdheid heeft het voordeel dat 
de werkvloer (cluster) volledig bij de veranderingen en verbeteringen wordt betrokken, een essen-
tiële stap om een cultuuromslag te bewerkstelligen. de brede samenstelling van het QMT team en 
TKMT staan garant ervoor dat kennis tussen de clusters wordt uitgewisseld.

keNNIsoNtwIkkelING
eén van de belangrijkste doelen van het project is de ontwikkeling van kennis rond veilige toepas-
sing van medische technologie in het ziekenhuis. de gekozen werkwijze brengt de interne kennis 
en ervaring samen met externe kennis in de vorm van wet- en regelgeving, richtlijnen, normen en 
aanbevelingen van beroepsgroepen. deze kennis wordt toegevoegd niet alleen aan de verschillende 
bouwstenen als aangegeven in figuur op pagina 282, maar ook in de verschillende technologiegroep 
specifieke documenten (denk aan risicoanalyses, programma’s van eisen en gebruikersprotocollen).
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Figuur 8.1 Organisatiemodel van ZGT-QMT, waarin links de opbouw van de kennisontwikkeling en het 
kwaliteitsmanagement en rechts de opbouw van de lijn is aangegeven. De grote pijlen geven aan dat “horizontaal” 
kennis wordt ontwikkeld en risico’s opgespoord, die “verticaal” in de lijnorganisatie moeten worden ingevoerd om 
de risico’s te beheersen. TKMT heeft gedurende de projectfase het QMT team aangestuurd (A) om de planning van 
de “producten” te realiseren. Na overdracht aan de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE) zal het aansturen 
van de clusters (die dan verder gaan onder de naam Expertteams) door de lijn zelf gebeuren (B). Het gehele proces 
werkt binnen externe normenkaders, die overigens ook weer vanuit TKMT worden gevoed en getoetst.

INVoerING
omdat ook de invoering van de opgeleverde producten tot het masterplan behoort, is in het pro-
cesmodel ook de lijnorganisatie opgenomen (fig. 8.1). Het project en het proces worden ‘top down’ 
aangestuurd en ‘bottom up’ gevoed met kennis. clusters ontwikkelen stapsgewijs zelfstandigheid en 
maken met hulp van het QMT-team de afgesproken “producten”. 

Risico’s worden zo zichtbaar en beheersmaatregelen worden in concrete plannen omgezet of men 
kiest bewust voor accepteren van de gevonden risico’s. TKMT autoriseert de resultaten en draagt 
ze “horizontaal” over aan de lijn. de lijnorganisatie is “verticaal” verantwoordelijk voor invoering, 
aansturing bij afwijkingen en verbetering na toetsing, mede noodzakelijk om de gevonden risico’s te 
beheersen. TKMT controleert vervolgens met een toets (zogenaamde review) de kwaliteit van (het 
tot stand komen van) het product zelf en de mate (zelfevaluatie) en kwaliteit van invoering (interne 
audit). Het product doorloopt de door IGZ aangegeven vier stadia “afwezig”, “aanwezig”, “operatio-
neel” en “geborgd” (Hoofdstuk 3).
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toetsINGsModel
Het model voor kwaliteitsmanagement dat tKMt uitvoert is zichtbaar in fig. 8.2. er is gekozen voor 
een ‘mix’ van lijnverantwoordelijkheid met “verticale verantwoording” en een “horizontale toetsing” 
aan de afgesproken kwaliteitskaders die door TKMT wordt uitgevoerd. deze aanpak was binnen 
het ziekenhuis zeker niet vanzelfsprekend. Het heeft enige tijd geduurd, voordat de waardevolle rol 
van kwaliteitsmanagement naast het lijnmanagement werd begrepen en gewaardeerd. Structurele 
afstemming over deze rollen tussen TKMT en directie en het laten zien van resultaten en adviezen 
die als aanvullend in plaats van bedreigend worden ervaren helpen hier bij. Vanaf 2012 is de aan-
vaarding ziekenhuis breed en wordt ten volle profijt getrokken van deze structuur. Zo is een voort-
durende beweging tussen de figuren 8.1 en 8.2 ontstaan, een werkende regelkring.

Raad van 
Bestuur

Medische 
Staf

Verticale 
Verantwoording

Raad van 
Toezicht

Externe Referent

Horizontaal
Toezicht

Norm

Terzake Deskundigen

Toetsingsorgaan 
Kwaliteitsborging 

Medische Technologie 
(TKMT)

ZorgafdelingenFacilitaire 
Afdelingen

Cluster 
Generiek

Cluster 1
Cluster 2

Cluster 3 
Cluster ...  

Cluster N 

Figuur 8.2 ‘Horizontaal toezicht, verticale verantwoording’ als model voor kwaliteitsmanagement voor ZGT-QMT. 
De lijnorganisatie legt verantwoording af over de (mate van) invoering van de vastgestelde clusterproducten. 
TKMT toetst in hoeverre de lijn dat werkelijk heeft gerealiseerd.

INterNe audIts
de eerste QMT audit in 2006 is de basis voor wat later de nIAZ audits binnen de organisatie wor-
den. Het ziekenhuis kent vanaf dat moment een auditstructuur conform de aanpak van nIAZ. om de 
resultaten van QMT te institutionaliseren is ervoor gekozen om de audits van QMT voor de zorgtech-
nologie zoveel als mogelijk te combineren met audits van het nIAZ (hoog risicoafdelingen elke twee 
jaar, overige 1x per 4 jaar) voor het zorgproces (zie ook Hoofdstuk 12). daarvoor is de interactie van 
het zorgproces met het technologieproces uitgewerkt (fig 8.3). Inmiddels is ook op landelijk niveau 
het nIAZ uitgebreid met zogenaamde Medtech auditoren met als specifiek aandachtsgebied de me-
dische technologie [nIA 2010b]. 

Speciaal opgeleide interne nIAZ auditoren [KAR 2014] worden binnen ZGT ondersteund door TKMT 
leden om inhoudelijk audits op technologie te kunnen doen. Voordeel van deze aanpak is dat de in-
zichten van het belang van medische techniek door deze auditoren worden meegenomen bij andere 
audits (denk aan audit op oK, Ic, cardio). daardoor is het mogelijk de interne auditplanning van het 
nIAZ te behouden en de QMT-items (zoals scholing gebruikers op technologie) daarin mee te laten 
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lopen, wat ook weer bijdraagt aan de verankering. de koppeling tussen QMT en nIAZ werkt ook hier 
nog door: afgesproken is dat restpunten uit een vrijgavetoets door TKMT bij een eerstvolgende in-
terne nIAZ audit van betreffende afdeling worden getoetst. Bij de urgente restpunten wordt natuur-
lijk niet gewacht; deze worden voorzien van een door TKMT bewaakte deadline of direct opgelost. 

kwalIteItstoetsING
De kwaliteitstoetsing door tKMt (review) heeft tot doel, per keer voor één technologiegroep, na 
te gaan of alle afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen en of het resultaat voldoet aan de 
gestelde eisen. leden van TKMT kijken naar de inhoud van risicoanalyse, pve en gebruikerspro-
tocollen. Zij gaan na of de procedures zijn gevolgd en of de clusterproducten juist zijn en worden 
gebruikt. Van de afdeling waar de betreffende technologie wordt gebruikt wordt een zelf-evaluatie 
gevraagd over de voortgang van scholing. In een specifieke QMt audit wordt dit nog eens feitelijk op 
de afdeling getoetst. de kwaliteitstoetsing levert aanscherping op van drie belangrijke stappen van 
procedure tot praktijk: (1) TKMT procedures (zoals vaststellen van documenten); (2) werkwijzen 
bij technici (zoals vastleggen van testprotocollen); (3) gebruikspraktijk (zoals alsnog scholen van oK 
personeel op defibrillatoren [ZGt 11,6]). Deze informatie wordt dan vastgelegd in bijvoorbeeld de 
‘ZGT Handleiding voor de QMT clusters’ [ZGT 9,17], maar kan ook leiden tot verbetermaatregelen op 
de zorgafdeling of bij de MId of Vastgoed. 

Zorg Proces ‘NIAZ’

Technologieproces ZGT-QMT

Investeren Verwerven Gebruik Onderhoud AfvoerenBouwen/
Installeren

Correctie/
Storing

Figuur 8.3 Koppeling van zorgproces en technologieproces als toegangsmodel voor de zorg naar technische 
onderwerpen en als kader voor de geïntegreerde NIAZ-QMT audits. Het eerder beschreven technologieproces 
is uitgebreid met bouwen / installeren. De overige blokjes zijn t.o.v. ZGT-QMT schema op pagina 282 in één lijn 
gebracht, de benaming is hier en daar verkort.

Figuur 8.4 (pag. 145) Technologie gezien vanuit de zorgprocessen. Alle zorgafdelingen krijgen vroeg of laat te 
maken met technologie. Daarom is in de beschrijving van elk zorgproces een plek ingeruimd om de specifieke 
techniekvraag te kunnen beantwoorden. Op die plek staat bovenstaand stroomschema. Men hoeft alleen het 
betreffende blokje aan te klikken, dan komt men bij de juiste procedure (in het technologieproces), met de 
eventueel benodigde formulieren [ZGT 11,12]. Dezelfde kleuren in de verticale blokjes geven aan dat het om 
een samenhangend proces gaat, de naam van het proces in rode tekst. De donkerblauwe blokjes geven het 
technologieproces aan. Dit is een uitwerking van fig. 8.3.
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8.3 ReGelKRInGen
Kwaliteit is afstemming. Afstemming van het beoogde doel in vergelijking met de gerealiseerde 
werkelijkheid. door het verschil daartussen te meten kunnen interventies worden gepleegd. een re-
gelkring is geboren. Regelkringen zijn noodzakelijk om tot een werkend kwaliteitssysteem te komen: 
zonder doel, zonder terugkoppeling van de werkvloer en zonder verantwoordelijke is het niet moge-
lijk om op kwaliteit (bij) te sturen. om een indruk te krijgen welke regelkringen van belang zijn voor 
de borging van veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis, geven wij in tabel 8.1 
de belangrijkste. In de tweede kolom is aangegeven welk doel de regelkring heeft. In de derde kolom 
staat welke partij(en) verantwoordelijk is (zijn) voor de aansturing van de regelkring. 

Tabel 8.1 Overzicht van regelkringen voor het functioneren van het kwaliteitssysteem voor veilige toepassing van 
medische technologie, met hun respectieve doelen, verantwoordelijken en Prestatie Indicatoren.

regelkring doel Verantwoordelijke Prestatie Indicator

Status risicogetallen Bewaken, dat alle apparatuur voorzien is van een  
risicogetal, waarmee prioriteit van storing, onderhoud  
en scholing kan worden bepaald.

Zorgtechnologie, Vastgoed Risicogetal per object/
tot. objecten

Status po modellen Bewaken, dat alle apparatuur voorzien is van een  
preventief onderhoud (po) model, waarin de frequen-
tie en de inspectielijst is opgenomen.

Zorgtechnologie, Vastgoed po model per obj./ 
tot. obj.

Status onderhoud Bewaken, dat alle apparatuur binnen de onderhouds-
termijn is onderhouden, waardoor de basis van veilig 
gebruik is gezekerd.

eigenaar, Zorgtechnologie, 
Vastgoed

Status onderhoud per 
obj./tot. obj.

Storingsoorzaken leren door opsporen van trends, zowel apparaat  
specifiek als generiek

Zorgtechnologie, Vastgoed Trend storings- 
oorzaken/tijd

evaluatie functiona-
liteit

leren door gebruikservaring, ter bijstelling van  
bijvoorbeeld het pve.

Gebruikers, Zorgtechnolo-
gie, Vastgoed

Inhoudelijke analyse 
evaluaties

Vervangingen onderbouwen van planning van vervangings- 
investering

Zorgtechnologie, Vastgoed Vervangingen in de tijd, 
gemotiveerd afwijken

Investeringen Beheersen van de investeringen op medische  
apparatuur en toebehoren

RvB op advies van Beleids- 
en Investerings-commissie

Toegekende/totaal 
aanvragen (€), nog in 
ontw.

Urenverantwoording Bewaken tijdsbesteding interne technici Zorgtechnologie, Vastgoed Uren/jobsoort/ 
medewerker

Kostenontwikkeling leren door volgen kostenontwikkelingen TKMT, eigenaren, 
Zorgtechnologie, Vastgoed

nog te ontwikkelen

Scholing technici Bewaken voorwaarden voor bevoegdheid technici Zorgtechnologie, Vastgoed Registratie 
scholing technici t.o.v. 
objecten

Scholing gebruikers Bewaken voorwaarden voor bevoegdheid gebruikers 
(para-medici en specialisten)

eigenaar, Gebruikers Registratie 
scholing zorgmw. t.o.v. 
objecten

VIM meldingen leren door opsporen van trends, zowel technologie  
specifiek als generiek

TKMT Trend analyse VIM/kw.

opvallend hierbij is de rol die Vastgoed is toegekend in veel van deze processen. de categorie Ge-
bruiker bestaat uit (para)medisch personeel in de (poli)kliniek. Met de categorie eigenaar bedoe-
len wij degene op wiens budget de technologie staat. dit is meestal het afdelingshoofd dan wel de 
Bedrijfskundig manager van de RVe. enkele regelkringen worden nader toegelicht.

reGelkrING ‘eValuatIe fuNCtIoNalIteIt’
eén van de indicatoren van de nVKF [nVK 2007] betreft de evaluatie van de functionaliteit van 
medische technologie na enige tijd in gebruik te zijn geweest. Het convenant [nVZ 2011] heeft deze 
evaluatie eis gekoppeld aan het aanschaftraject. daarmee wordt het proces van opstellen van pve’s 
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gevoed, waardoor een leercyclus ontstaat. deze regelkring geeft inzicht in de ervaren kwaliteit 
tijdens gebruik in de praktijk. Informatie hieruit kan inzicht geven in de effectiviteit van de scho-
ling van gebruikers of de kwaliteit van het pve. Bij einde project (juni 2013) zijn nog niet voor alle 
technologieën structurele rapportages van evaluaties beschikbaar. Wel bevat Ultimo alle beheers- en 
onderhoudshistorie met storingsoorzaken per apparaat. 

reGelkrING ‘INVesterINGeN’
Voor het beheersen van investeringen op medische apparatuur is al voor het QMT project de Be-
leids- en Investeringscommissie (BIc) opgericht. deze sorteert de investeringsaanvragen voor, via 
prioritering en motivering voor de Raad van Bestuur ter besluitvorming. Aan de BIc gaat de BIc-
voorbereidingscommissie vooraf. deze behandelt de aanvragen inhoudelijk. Sinds 2010 hebben 
medisch technologen en klinisch fysici structureel zitting in deze commissies. daardoor is werkelijke 
kennis van (risico’s van) medische apparatuur aanwezig, waardoor de discussies zowel aan zin als 
aan effect hebben gewonnen.

In het beleid van de Beleids- en Investeringscommissie (BIc) van 2012 [ZGT 8,7] worden de 
volgende doelen gesteld: 

•  Investeringsaanvragen honoreren op basis van ZGt criteria, die transparant, algemeen 
toepasbaar en toetsbaar zijn

• Investeringsaanvragen toetsen op 
• werkelijke aanschafkosten
• implicaties m.b.t. aanvullende investerings- en exploitatiekosten (facilitair- en medisch bedrijf)

• Investeringen prioriteren binnen de gestelde kaders
• Investeringen moeten passen binnen ZGt meerjarenbeleid
• Voorkomen van ‘short cuts’!

Brengen we deze doelen onder in een regelkring, dan ziet die er globaal uit als in figuur 8.5.

Vervangings
planning

Nieuw 
zorgproduct

Inkomsten 
en kosten

Investering 
terugverdiend

Gebruik

Investerings
-budget

Nieuwe 
investering

Te 
vervangen

AangeschaftToegekendInvesterings
-commissie

Innovatie

Vervanging

Wagenpark

A

B

C

A’

B

C

Figuur 8.5 Regelkringen rond investeringen. Regelkring A is de budgetbewaking door de Beleids- en Investerings-
commissie (BIC). Er is voorgesteld ook te kijken naar het werkelijk aangeschafte, regelkring A’. De echte regelkring 
B (nog in ontwikkeling) zou de inkomsten en totale kosten moeten meten en vergelijken met de business case van 
het nieuwe zorgproduct. Als die is terugverdiend is er weer nieuwe investeringsruimte voor innovatie. Regelkring 
C zorgt er voor dat het nieuw aangeschafte product wordt opgenomen in de vervangingsplanning. Tussen ‘Vervan-
gingsplanning’, en ‘Te vervangen’ zit nog een afweging de vervanging uit te stellen op basis van risico.

De investeringen zijn onder andere aangepakt door de financiële gegevens van apparatuur in ultimo 
op te schonen. om deze praktische slag te kunnen maken is in kaart gebracht welke apparatuur 
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verantwoordelijk is voor 80% van de investeringsgelden (pareto). de overige 20% van het budget 
wordt gebruikt voor 80% van de medische apparatuur (in aantal). Hierdoor is het mogelijk gewor-
den de vervangingsinvesteringen planmatig uit Ultimo te halen. onder andere door deze als leidend 
kader aan te bieden aan de Investeringscommissie kon per jaar structureel 1 miljoen euro worden 
vrij gemaakt voor innovaties. In de volgende opschoonactie is voor ca. vijf miljoen euro aan ap-
paratuur, dat als ‘vermist’ te boek stond, ‘uit gebruik’ gezet, waardoor geen vervanging meer nodig 
is. Voor alle maatregelen, zie tabel 8.2. Hierin is het risico gestuurd uitstellen van vervangingen bij 
einde economische levensduur nog niet meegenomen.

Tabel 8.2 Genomen maatregelen om de regelkring Investeringen ‘in control’ te krijgen

Maatregel Jaar

Start integraal risicomanagement medische technologie: QMT 2009

opheffen investeringsstop 2009

ontwikkeling ´aanvraag investeringsformulier´ 2009

ondersteuning richting aanvragers 2009

Stikkeractie’ (wat staat er in Ultimo en wat niet) 2009

oprichting BIc voorbereidingsgroep 2009

Registratie/Beheer via Ultimo 2010

opschoonactie Ultimo Medische Instrumentatie 2011

Siemens deal waardoor afvlakking investeringspieken 2011

de voorzitter BIc trekt in het beleidsvoorstel 2012 de volgende conclusies [ZGT 8,7]:
• Investeringsaanvragen 2011 binnen investeringsbudget
• over een periode van 10 jaar voldoende financiële middelen voor vervanging huidige wagenpark. 
• Jaarlijks ruimte voor nieuw beleid, uitbreidings- en innovatieve investeringen € 1.000.000
•  Alle vervangingsinvesteringen in het najaar lopende boekjaar in één keer bespreken en 

accorderen door de BIc
•  uitbreidings- en innovatieve investeringen middels een business case onderbouwing 

continueren
• Prominentere rol afdeling inkoop met als doel groter inkoopvoordeel 

Voorstel verandering beleid BIc: Versterken taak en rol BIc 
a. sturende rol i.p.v. ad-hoc
b. meer in control
c. van reactieve naar proactieve rol

de BIc heeft hiermee een duidelijke proactieve koers ingezet.

ZGT (2011): in de investeringscommissie werd in het verleden vooral gepraat over de duurdere 
investeringen. na introductie van ZGT-QMT wordt de discussie vooral toegespitst op zaken die risi-
covol zijn voor de organisatie. Het helpt hierbij dat apparatuur naast een geldelijke waarde ook een 
risicogetal kent. 

reGelkrING ‘kosteNoNtwIkkelING’
Het volgen van kostenontwikkelingen is een van de lastigste regelkringen gebleken. de kosten 
worden op verschillende plaatsen geregistreerd, waarbij verschillende categorie-indelingen worden 
gehanteerd (boekhoudkundige indelingen lopen niet noodzakelijkerwijs synchroon met technologie-
inhoudelijke). dat betekent, dat waar ‘op geld wordt gestuurd’ waakzaamheid is geboden, zodat dui-
delijk wordt wat precies wordt gestuurd. paradoxaal genoeg blijkt dat het sturen op kosten derhalve 
niet sluitend kan worden gedaan omdat de systemen daartoe niet zijn afgestemd. de vraag is hoe 
betrouwbaar het sturen op kosten daadwerkelijk is?
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reGelkrING ‘sCHolING GeBruIkers’
Het interessante van deze regelkring is dat de verantwoordelijkheid hiervoor in de lijn ligt. daar 
vindt registratie plaats van scholing van gebruikers. de inhoud voor scholing wordt gevoed vanuit de 
clusters, via gebruikersprotocollen en is gebaseerd op de geïnventariseerde risico’s. de prioritering 
wordt gevoed vanuit de risicogetallen van apparatuur op de afdeling (hoog-risico apparatuur moet 
als eerste geschoold zijn). de regelkring kijkt naar de kwantiteit: hoeveel procent van mijn perso-
neel is bevoegd de op de afdeling aanwezige, risicovolle apparatuur te bedienen. de registratie is in 
ordners of in spreadsheets op de afdeling. er zijn geen ZGT brede overzichten beschikbaar bij einde 
project. daardoor is centrale sturing en toetsing vooralsnog niet mogelijk.

reGelkrING ‘VIM MeldINGeN’
een belangrijke regelkring is de procedure VIM meldingen, waarin juist in de toepassing van appara-
tuur alle (bijna) incidenten worden geregistreerd en waar mogelijk direct in de lijn worden opgelost. 
naast deze directe regelkring op de afdeling of in het zorgproces zelf, gebruikt TKMT de technologie 
gebonden VIM meldingen om trends op te sporen zowel over de technologiegroepen en afdelingen 
heen als binnen technologiegroepen. Hiertoe worden VIM meldingen iedere twee weken structureel 
besproken in TKMT, gemonitord en aan de clusters doorgespeeld als aanvullende broninformatie 
voor risicomanagement. Indien er sprake is van een risicovolle trend wordt direct een beheers-
maatregel uitgevaardigd [ZGT 7,13], zoals voor het gevaar van verbranding bij gebruik van verwar-
mingsmiddelen. Bij minder acute problemen wordt een veiligheidsproject gestart dat bijvoorbeeld 
door Vastgoed wordt uitgevoerd, zoals een ziekenhuis brede controle op verlengsnoeren [ZGT 7,20]. 
Alle technologie gerelateerde VIM meldingen samen geven een beeld van de ontwikkeling van de 
patiëntveiligheid rond (toepassing van) medische technologie (H10). Het is de enige regelkring om 
patiëntveiligheid aan te sturen, die kijkt naar de werkelijke veiligheid in de toepassing: ‘the proof of 
the pudding is in the eating’. 

VIM meldingen zijn een belangrijke informatiebron om noodzakelijke verbeteringen te 
ontdekken: waar kan veiliger gewerkt worden, waar moet apparatuur aan voldoen, welke 
kennis moet worden getraind om risico’s te voorkomen. De eerste leercyclus is binnen de eigen 
afdeling, in de decentrale VIM commissie. Daar wordt zo snel mogelijk de oorzaak opgespoord 
en oplossingen gezocht om herhaling te voorkomen. In de Centrale VIM commissie worden 
trends gezocht die de afdelingen overstijgen: de tweede leercyclus. 

Parallel hieraan volgt TKMT alle VIM meldingen waar technologie bij betrokken is. Daar 
wordt zowel naar algemene trends in gebruik van technologie als per technologiegroep nog 
eens gekeken wat verbeterd kan worden. Zo ontstaat een derde leercyclus. In het cluster 
worden de VIM meldingen per technologie gebruikt bij het opstellen dan wel actualiseren van 
de risicoanalyse met beheersmaatregelen, de vierde leercyclus.

8.4 WeRKWIJZen
ZorGteCHNoloGIe, VastGoed, ICt
Binnen Zorgtechnologie, Vastgoed en vanaf juni 2013 ook IcT, speelt zich het grootste deel van 
het technologieproces af: van de vraag naar technologie, via verwerving, proefplaatsing, aanschaf 
en acceptatie naar in gebruik name in de zorg. Al deze stappen zijn in ZGT procedures vastgelegd. 
Voorwaardelijke documenten, zoals technologie afbakening, risicoanalyses en Pve’s, worden met 
belangrijke inbreng vanuit Zorgtechnologie en Vastgoed opgesteld. de interactie tussen apparatuur 
en installaties is hierbij een belangrijk aspect. Scholing van technici en gebruikers is als voorwaarde 
opgenomen bij de procedure voor ingebruikname van nieuwe apparatuur (fig. 8.6). 
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elk apparaat dat de ZGT binnenkomt wordt geregistreerd, voorzien van een risicogetal en opge-
nomen in ultimo. op het apparaat wordt een identificatiesticker aangebracht (wit, fig. 8.6) en een 
tweede sticker met de datum van het volgende onderhoud (groen, fig. 8.6), zodat voor iedereen 
duidelijk is dat het apparaat is ingeklaard en aan de afgesproken eisen voldoet. 

Figuur 8.6 Identificatiesticker (wit) met uniek nummer per apparaat of installatie(onderdeel) en 
onderhoudssticker (groen), waarop de uiterlijke datum is aangegeven waarvóór onderhoud of controle dient 
plaats te vinden.

eenmaal in gebruik is onderhoud en storingsopvolging met vrijgave aan de zorg geregeld doordat 
apparatuur een periodiek onderhoudsmodel (po-model) krijgt , waarin zowel de onderhoudsfre-
quentie als ook de te inspecteren punten voor vrijgave zijn opgenomen. Mocht een apparaat niet 
meer te herstellen zijn, wordt het afgekeurd en afgevoerd. onderhoud verloopt volgens een maan-
delijkse planningscyclus. omdat een deel van het onderhoud wordt uitbesteed is contractbeheer 
vormgegeven, waarin ook aandacht is voor de aantoonbare bekwaamheid van externe technici. Het 
navragen van een bewijs hiertoe leverde bij veel bedrijven aanvankelijk weerstand op. Voor ZGT 
echter een noodzakelijke maatregel om ook deze regelkring sluitend te krijgen. Voorwaardelijk 
wordt de bekwaamheid van eigen technici geregistreerd, zijn testprotocollen opgenomen, is er een 
adequate testruimte voorzien van gekalibreerde meetapparatuur.

Via prestatie-indicatoren worden regelkringen zoals ‘Storingsoorzaken’’, Status onderhoud’ en 
‘Status risicogetallen’ aangestuurd. de rapportages over de status van het ‘wagenpark’ worden 
permanent via Ultimo aangeboden aan de zorgafdelingen en de RVe’s. de informatie over gewenste 
of vereiste vervangingen wordt per afdeling of RVe in het jaarlijks overleg met manager Zorgtechno-
logie besproken [ZGT 8,4].

Voor elke technologiegroep wordt jaarlijks door het cluster dat de betreffende technologiegroep 
uitwerkt een kwaliteitsplan (Q-plan) opgesteld. dit plan bevat een koppeling naar alle relevante do-
cumenten, een evaluatie van het afgelopen jaar en de kwaliteitsdoelstellingen voor het komende jaar 
en is in zichzelf ook een geborgd kwaliteitsdocument. TKMT bewaakt deze regelkring.

ZorG
de zorgafdelingen hebben in het technologieproces de verantwoordelijkheid voor acceptatie van 
(goedgekeurde) apparatuur en het gebruik er van. Vóór gebruik voert de gebruiker waar voorge-
schreven een gebruikerstest uit. Jaarlijks wordt nieuw aangeschafte apparatuur inhoudelijk geëvalu-
eerd, waardoor weer een regelkring ontstaat op een verbetering van het pve. de verantwoordelijke 
eigenaar voert de vervanging van afgekeurde apparatuur op op de investeringsbegroting.

Voor veilig gebruik is kennis en vaardigheid nodig, deze bestaat uit gebruiksaanwijzing, gebruiker-
sprotocollen (waarin risicobeheersing), training en toetsing. Registratie van bekwaamheden wordt 
vooralsnog per afdeling ofwel op papier ofwel in een spreadsheet bijgehouden. de scholing is ver-
eenvoudigd, door de gebruikte technologie te koppelen aan de scholing van voorbehouden hande-
lingen. Het streven is de afdelingen de scholing van gebruikers op te laten nemen in hun jaarplannen 
en te laten rapporteren over de voortgang daarvan (als onderdeel van de planning en control cyclus). 
denkbaar is dat alle zorg gerelateerde kwaliteitsdoelstellingen uit de Q-plannen van de technolo-
giegroepen worden opgenomen in een Q-plan voor de zorg, dat vanuit de lijn wordt bewaakt. dit is 
echter nog toekomstmuziek.
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TKMTZorgtechnologie / Vastgoed / ICT

Cluster

Eigenaar / 
Gebruiker

Nieuw 
apparaat
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Figuur 8.7 Regelkring ‘Acceptatie, ingebruikname en gebruik‘. Per regelkring zijn de verantwoordelijken met 
kleurvlakken aangeduid. In het cluster zijn zowel technici, gebruikers als eigenaars verantwoordelijk voor 
kwaliteitsproducten als risicoanalyse, PvE en gebruikersprotocollen. Deze producten kunnen worden geëvalueerd 
door VIM, gebruikservaring en nieuwe kennis uit bijvoorbeeld scholing.

ZGT (2010): In het cluster X worden de risico’s van technologiegroep X besproken. de verpleegkun-
dige spreekt haar zorg uit over de kennis van de specialist van het bedienen van technologie X. Zij 
ervaart geen ontvankelijkheid als zij daar iets over zegt. In de risicoanalyse wordt dit opgenomen, 
met als beheersmaatregel het scholen van specialisten. de medisch technoloog slaagt er in het on-
derwerp aan te snijden bij een (andere) specialist. deze is bereid in een proefworkshop te kijken wat 
er te leren valt. Het resultaat is positief. Hij overtuigt zijn collega’s van het nut van de workshop. de 
volgende workshop wordt een succes, waarmee het geconstateerde risico is beheerst.

Zoals eerder beschreven wordt patiëntveiligheid gerealiseerd tijdens ‘Gebruik’ van de technologie. 
Het aandeel van Zorgtechnologie, Vastgoed en IcT is voorwaardenscheppend. In contact met de 
patiënt wordt veiligheid vormgegeven. de gebruiker is daartoe geschoold, kent de risico’s van het ge-
bruik en is bereid zijn collega aan te spreken op risicovol gedrag, zelfs over de grenzen van de hiërar-
chie heen. dit laatste is voor een ziekenhuis misschien wel de moeilijkste stap, gelet op traditionele 
werkverhoudingen. denk hierbij ook aan het zich vrij voelen om een VIM melding te doen. de leiding 
moet zorgen voor een veilige werksfeer, waarin dit gedrag wordt beloond en niet wordt bestraft. Het 
elkaar aanspreken op risicovol gedrag is hierbij noodzakelijk.

rVe MaNaGeMeNt
In 2012 is besloten, dat ZGT overgaat op een structuur van Resultaat Verantwoordelijke eenheden 
(RVe). dit betekent een geheel nieuwe verantwoordelijkheidsstructuur. ZGT kiest er voor om de 
verantwoordelijkheid voor de verschillende technologieën ook bij deze RVe’s te leggen. de betrok-
kenheid bij verantwoorde en veilige toepassing van technologie komt daarmee expliciet bij de 
uitvoerende lijn te leggen. 
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8.5 cASe STUdIeS
INVesterINGeN IN VastGoed
Gebouw gebonden investeringen lopen niet via de BIc. deze worden, voor de installaties, opgeno-
men in het meer jaren onderhoudsplan (MJop). door ZGT-QMT worden ook risicoanalyses uitge-
voerd op installaties. de daar uit voortvloeiende beheersmaatregelen zijn vaak al of niet ingrijpende 
aanpassingen. een ingreep in een installatie is complexer en daarmee duurder dan aanpassingen aan 
apparatuur. ook de gevolgen voor de organisatie zijn groter. Als gevolg van ZGT-QMT van medische 
gassen blijken er onacceptabele risico’s te bestaan, die slechts door flinke investeringen zijn weg 
te nemen (eind 2009). Zo kan zuurstof alleen afgesloten worden met één afsluiter, waardoor de 
hele locatie zonder zuurstof uit het net zit. een inventarisatie van benodigde zuurstof per afdeling 
ontbreekt, zodat van de noodvoorraad niet bekend is of die toereikend is. Alle noodzakelijke aanpas-
singen bedragen tezamen een kleine twee miljoen euro [ZGT 8,6] . dit bedrag is niet voorzien in het 
MJop. dat betekent, dat de uitvoering van de aanpassingen over drie jaar zijn verdeeld en de risico’s 
pas structureel zijn gereduceerd per 2013. In de tussentijd zijn tijdelijke maatregelen genomen, zo-
als scholing van BHV. Het verdient aanbeveling een post in het MJop op te nemen voor het uitvoeren 
van beheersmaatregelen als gevolg van risicomanagement.

aanpak
Vanuit het cluster medische gassen ontstaat inzicht in de werkelijke risico’s van deze installaties. dat 
brengt opnieuw urgentiebesef mee op technologieniveau. Het constateert een aantal onacceptabele 
risico’s en zet die om in een gefaseerd investeringsplan (fig. 8.8 links) [ZGt 8,6]. Hierin is tevens 
aangegeven (fig. 8.8 rechts) wat de invloed is van realisatie van de verschillende fasen in relatie tot 
“drift into danger”. Deze benadering, afkomstig van Cook en Rasmussen [Coo 2005] laat de krachten 
zien op een project, thema of proces, in dit geval installaties medische gassen. Het project kan op 
verschillende manieren ontsporen: naar rechtsboven ligt de economische grens (het wordt te duur), 
naar rechtsonder ligt de personele grens (er zijn te veel mensen nodig), naar links ligt de kwaliteit, 
veiligheid en risicogrens – KVR – (toename VIM, calamiteiten). de grens rechtsboven verschuift 
naar links als er financiële krapte heerst, de grens rechtsonder verschuift naar links bij te kort aan 
personeel. In beide gevallen wordt de regelruimte krapper. Het middel om de risicogrens te bewa-
ken is kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement (KVR) toe te passen. de investering per fase is 
aangegeven in fig. 8.8 links. In het geval van de medische gassen is de uitkomst van het investerings-
plan een aanpassing van de installatie in fasen 0, A, B en c. de startsituatie 0 (rood) is ontoelaatbaar 
vanuit KVR gezien. na uitvoering van fase A resteert situatie 1, waarbij de beheerskosten € 86.000 
per jaar bedragen. Situatie 1 vraagt scholing en inzet van veel mensen, daarom schuift de plaats van 
het project naar punt 1 (geel). Fase B kost €186.000, drie jaar beheerskosten is even duur. daarom is 
besloten fase B direct met fase A uit te voeren. de situatie 2, die nu ontstaat vraagt € 15.000 per jaar 
aan beheerskosten, met veel minder mensen, het project schuift naar het midden, punt 2 (groen). 
om fase c te realiseren is € 375.000 nodig, of wel 25 jaar beheersmaatregelen van € 15.000. Fase c 
is dus duur, het project schuift naar punt e (rood). daarom is besloten fase c niet uit te voeren. 
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Figuur 8.8 Gevaar van “drift into danger” (rode pijl) van een project als gevolg van financiële (rechtsboven) 
dan wel personele (rechtsonder) druk. Kwaliteit-, veiligheid- en risicomanagement (KVR) is de noodzakelijke 
tegenkracht. Project medische gassen: KVR betekent gefaseerde investeringen (links) om de geconstateerde 
risico’s in de installaties medische gassen weg te nemen. In de figuur rechts zijn de gevolgen van de verschillende 
beslissingen weergegeven waaruit de RvB kan kiezen:
• 0 - Niets doen = onaanvaardbare risico’s blijven bestaan (rode cirkel)
• 1 -  Projectfase A uitvoeren = reductie grootste risico’s, aanvullend substantiële beheersmaatregelen nodig, 

waarbij veel mensen zijn betrokken (situatie 1)(gele cirkel)
• 2 -  Projectfase B uitvoeren = reductie belangrijkste risico’s, beperkte beheersmaatregelen nodig, de optimale 

oplossing (situatie 2) (groene cirkel)
• E -  Projectfase C uitvoeren = alle risico’s beheerst, geen aanvullende beheersmaatregelen, doch onevenredig hoge 

(onverantwoorde) investering vereist (Eindsituatie)(rode cirkel)[7]

MedIsCHe ruIMteN
Het cluster ‘Medische ruimten’ is gestart, omdat bij vrijgavetoetsen was gebleken dat de beoorde-
ling van de desbetreffende ruimte (oK, poliklinische behandelkamer) op een ad-hoc manier werd 
behandeld. TKMT heeft het initiatief genomen voor een nieuw cluster ‘medische ruimten’, met als 
doel een referentiekader te ontwikkelen, dat bij toetsing kan worden gebruikt. de eerste stap is om 
te onderzoeken of een zinvolle classificatie van ruimten in het ziekenhuis inderdaad mogelijk is. 

In 2011 is er een referentiekader [ZGt 8,5] vastgesteld met daarin inderdaad een classificatie van 
ruimten (tabel 8.3). de norm voor elektrische veiligheid hanteert andere indelingscriteria voor 
veiligheidsklassen van medische ruimten en wat binnen een klasse aan medisch handelen gedaan 
mag worden, dan de norm voor hygiëne en infectiepreventie. door een intensieve discussie hierover 
in het cluster en een discussie met ziekenhuishygiënisten, hoofden van behandelcentra en behande-
lende medische specialisten, is de uiteindelijke indeling tot stand gekomen. per medio 2013 loopt 
een proef om enkele ruimten te classificeren en te toetsen op de handelingen die er daadwerke-
lijk worden verricht. Bij een positief resultaat worden alle medische ruimten aldus gelabeld. Voor 
de zorgprofessional is dan meteen duidelijk welke medische handelingen veilig in de betreffende 
ruimte kunnen worden uitgevoerd.
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Tabel 8.3 Classificatie van ruimten, gebaseerd op elektrische veiligheid (k0 t/m k5) en hygiëne en infectiepreventie 
(h0 t/m h5 *)). Technische voorzieningen en logo’s voor stralingsbescherming, lasergebruik, isolatiekamer (lucht-
behandeling) worden per betreffende ruimte apart toegevoegd.

ruimte toegestane medisch handelen Niet toegestaan klasse

A Alles Behandeling van dieren k3 h5

B Minimaal invasief met katheters tot in het hart en implantaten inbrengen 
onder lokale anesthesie

Algehele anesthesie k3 h4

c Ruimte voor onderzoek en behandeling waarbij ingrepen worden  
uitgevoerd tot aan of in het hart en voor het maken van beeldvormende 
opnamen zonder koppeling naar medisch elektrische apparatuur

k3 h3

d Minimaal invasief met katheters tot in het hart Snijdende verrichtingen, implanta-
ten inbrengen

k3 h2

e Geven van pre- en post- operatieve (24 uurs) zorg, endoscopische  
behandeling, urologische behandeling, verloskundige zorg 

pacemaker plaatsen, geen algehele 
anesthesie

k2 h3

F Ruimte voor het uitvoeren van een hemodialyse behandeling m.b.v. een 
perifere vaattoegang 

k2 h2

G eeG of eMG maken, abces incisie, nagelextracties, seroompunctie Snijdende verrichtingen k1 h3

H lichamelijke onderzoeken niet invasief. eventueel met ondersteuning van 
medisch elektrische apparatuur die op 220 volt (of meer) werkt

Snijdende verrichtingen k1 h2

I lichamelijke onderzoeken niet invsief. Zonder ondersteuning van medisch 
elektrische apparatuur die op 220 volt (of meer) werkt

k0 h2

*) de categorieën h0 en h1 komen niet voor omdat deze niet over medische ruimten gaan (maar o.a. over sanitair)

ZGT (2013): Omdat risicomanagement leidend is, is steeds ingespeeld op ervaren risico’s: 
onrust en herstelkosten ná een verbouwing worden door de vrijgavetoets voorkomen. De 
tijdens de toets ontdekte risico’s worden opgelost vóórdat de afdeling open gaat. Dit heeft de 
houding doen veranderen van “lastig, want nu moeten we nog snel van alles doen om open 
te kunnen” naar “laten we een week extra ruimte in plannen om eventuele knelpunten uit de 
vrijgavetoets goed te kunnen oplossen”.

aaNsCHaf MrI
naast het belang van ieder afzonderlijk blokje in de blokkendoos (pag. 282) is vooral de samenhang 
tussen de blokjes belangrijk (fig. 8.9). Dit kan worden toegelicht aan de hand van het aanschaftraject 
van bijvoorbeeld een nieuw MRI apparaat. de risicoanalyse omvat onder meer beheersmaatrege-
len aangaande het magneetveld. daarnaast moet de ruimte op een geconditioneerde temperatuur 
worden gehouden. deze laatste voorwaarde stelt weer eisen aan de installatie van de luchtbeheer-
sing. Veilige omgang met sterke magneetvelden betekent ook scholing van gebruikers op basis van 
gebruikersprotocollen en waarschuwingen aan patiënten, maar ook het plaatsen van bijvoorbeeld 
aangepaste hulpmiddelen die geen metaal bevatten als ook brandbestrijdingsmiddelen, die geschikt 
zijn voor plaatsing in een ruimte met een sterk magneetveld. ook het screenen van patiënten en 
medewerkers op de aanwezigheid van metalen deeltjes en implantaten is een vereiste.

Het stellen van eisen heeft alleen zin als er vervolgens ook wordt getoetst of de objecten ook voldoen 
aan de gestelde eisen. om te kunnen toetsen zijn verschillende meetgereedschappen nodig: testpro-
tocollen voor apparatuur en installaties, observatielijsten voor gebruikers en een referentiekader 
voor ruimten. Als de apparatuur eenmaal is geïnstalleerd, volgt de eindtest met vrijgave van ap-
paratuur en installatie. na toetsing van de kennis volgt registratie van geschoolde en dus bevoegde 
gebruikers. Als daarna de ruimte is opgeleverd volgt een vrijgavetoets op het veilig gebruik van de 
ruimte en daarna overdracht aan de zorg. Als op al deze aspecten aan de eisen is voldaan, is de basis 
voor veilige toepassing van technologie in de zorg gelegd.
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Figuur 8.9 Samenhang tussen verschillende blokjes bij de aanschaf van bijvoorbeeld een MRI apparaat: uitkomsten 
van het voorgaande blokje geven vorm aan het volgende blokje, net zolang tot het leidt tot veilig gebruik.

8.6  ConClusIe - VeRAntwooRDelIJKHeIDs-
STRUcTUUR en ReGelKRInGen

de verantwoordelijkheidsstructuur tussen lijn en kwaliteitsorganisatie is ingericht en de taakver-
deling aangegeven. er zijn talloze regelkringen benoemd waarmee actief gestuurd kan worden om 
gestelde doelen te bereiken. de afstemming tussen technologie- en zorgproces is ingericht, mede 
conform het convenant. nu is resultaatgerichte beweging mogelijk. Het resultaat blijft afhankelijk 
van de motivatie van mensen.
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ZGt-QMt Als  
VeRAndeRpRoceS

Naast een beschrijving vanuit bouwstenen en een organogram met regelkringen is 
ZGT-QMT vooral een organisatieverandering, gevoed vanuit verandermanagement. 
Vanuit dit perspectief bekijken wij de omslag van extrinsieke naar intrinsieke 
motivatie. Wij beschrijven dit veranderproces langs de meetlat van de processtappen 
van Kotter [KOT 2002]. Daarmee wordt het vuur in de kwaliteitsorganisatie gebracht, 
waardoor het autonoom, zonder externe ondersteuning voortgaat en een eigen, 
authentieke groei ontwikkelt. De historische gang van zaken en het daarmee gepaard 
gaande ‘vallen en opstaan’ krijgt de volle aandacht, mede als leidraad en steun voor 
andere ziekenhuizen die ZGT-QMT willen gaan gebruiken.

9.1 InleIdInG
waar tno in 2001 begon met één technologie (en sindsdien vrijwel alle 15 ziekenhuizen, die met 
QMT begonnen), om van daar uit het kwaliteitsmanagement op te bouwen en naar borging te 
groeien, heeft ZGT daarna met 24 technologieën als ambitie een organisatieverandering moeten 
doorvoeren. Hierin zijn de ervaringen uit Hoofdstukken 2 en 3 en de modellen uit Hoofdstukken 4 
t/m 6 in de praktijk vormgegeven. Van de toegepaste modellen zijn op verschillende plekken voor-
beelden gegeven. Het is daarbij goed te bedenken, dat de modellen op vrijwel alle facetten van het 
blokjesschema, van het organisatiemodel en van de verschillende technologieën zijn toegepast. dit 
proefschrift zou een onleesbaar stuk tekst zijn geworden als we alle stappen zouden willen beschrij-
ven. Wij hebben daarom gekozen om de historische lijn te beschrijven vanuit het standpunt van 
verandermanagement. Hieruit valt lering te trekken voor ziekenhuizen die kiezen voor ZGT-QMT.

ZGT-QMT bestaat uit een mix van ontwerpaanpak en ontwikkelaanpak. de ontwerpaanpak richt 
zich op:

• het inrichten van de noodzakelijke bouwstenen, afzonderlijk en in samenhang
•  afgedekt door verantwoordelijkheden van functionarissen, bestaande en nieuwe, zowel in de lijn 

als in het kwaliteitsmanagement als in projectmanagement
•  het aanbrengen van regelkringen, waarmee, onder toezicht van een centraal kwaliteitsmanage-

mentorgaan, een productief, kwantitatief en kwalitatief stuurbaar geheel ontstaat.
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de oNtwIkkelaaNPak rICHt ZICH oP 
•  het selecteren en betrekken van mensen op competenties, eigen wensen, voorkeuren en 

groeipotentieel
•  het opsplitsen van het geheel in deelgebieden, die door een interdisciplinair team uit de lijnorga-

nisatie behapbaar zijn uit te werken, waardoor motivatie, draagvlak en professionaliteit ontstaat
•  de ontwikkeling van werkwijzen wordt gevolgd en aangestuurd door een centraal 

kwaliteitsmanagementorgaan.
Samengevat in formulevorm leveren beide aanpakken gezamenlijk het resultaat R van ZGT-QMT als 
het product van de meetbare kwaliteit K van de ontwerpgerichte aanpak en de acceptatie A van de 
verandering, voortkomend uit de ontwikkelgerichte aanpak, ofwel 

rEsultaat (r) = kwalItEIt (k) * accEptatIE (a)

Tabel 9.1 Kenmerken van ZGT-QMT als synthese van de ontwerp- en de ontwikkelaanpak.

ontwerpaanpak ontwikkelaanpak ZGt-QMt 

Top-down benadering. Bottum-up benadering. Het proces is top-down ontworpen en inhoudelijke en pro-
cesmatige kaders worden centraal door TKMT en QMT-team 
bewaakt. de Inhoud wordt bottum-up bepaald via clusters.

Resultaat is vooraf bepaald. Resultaat ontstaat rondom dagelijks 
werkproces.

Masterplan en planning centraal opgelegd; invulling en 
afbakening ontstaat in clusters.

Vastgelegde deadlines en 
planning.

Vastgestelde kaders en doelen. Certificatietraject kent deadlines; clusters werken zelfstan-
dig binnen kaders.

Inhoudelijke specialisten 
werken projectmatig vol-
gens vaste stappen.

eigen teams en mensen leren stapsgewijs 
in natuurlijke fasen.

Vraaggestuurde aanpak met workshops waarin mede-
werkers al lerend in teamverband onderliggende taken 
uitvoeren.

er zijn vooraf duidelijke 
taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden 
vastgelegd. 

Gefaseerd ontstaat benodigde kennis en 
ervaring om de volgende stap te zetten 
met ondersteuning door (inhoudelijke) 
coaches.

er zijn taken uitgeschreven die zelf door medewerkers 
worden verdeeld in de clusters. Kennis en ervaring vormt 
input voor nieuwe afwegingen, impactanalyse en clusters. 
Gekozen verdeling wordt vastgelegd. 

Geformaliseerde en gestruc-
tureerde besluitvorming op 
vaste beslismomenten.

Besturing en besluitvorming vindt  
plaats in en tussen teams in de dagelijkse 
werkprocessen.

TKMT en QMT-team vergaderen en autoriseren op vaste 
momenten. Binnen de clusters wordt zelf bepaald op welke 
momenten clusterproducten gereed zijn.

projectteam heeft hoofdrol 
bij vormgeven van het eind-
resultaat.

Is gericht op het bereiken van  
gezamenlijke doelen door overleg en 
onderhandeling.

TKMT en QMT team zijn als beoordelaar betrokken bij de 
resultaten. Beheers-maatregelen bijvoorbeeld ontstaan 
door afweging en prioritering van medewerkers zelf.

projectteam levert kant en 
klaar product op aan de 
lijnorganisatie die het na 
overdracht gaat uitvoeren.

lijnorganisatie heeft de hoofdrol in  
het bereiken van resultaat en ontwikkelen 
van competen ties met ondersteuning 
waar nodig.

clusters samengesteld uit gemandateerde medewerkers uit 
de lijn. Hierdoor ontstaat een combinatie van betrokkenheid 
en meer kans op goede overdracht nadien. 

Film: ZGT-QMT 15 minuten versie

de indeling van dit hoofdstuk volgt de acht basisvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvol 
veranderingsproces uit hoofdstuk 4 [KoT 2002]. deze zijn: (1) voldoende urgentie, (2) creatie van 
leidende coalitie, (3) ontwikkel visie en strategie, (4) communicatie voor draagvlak, (5) toerusten 
van medewerkers, (6) korte termijn successen, (7) consolidatie en (8) verankering. de kaders voor 
de inrichting van de verandering liggen in risicomanagement. nVKF heeft met veldpartijen KIVI 
nIRIA-BMT, VZI, WIBAZ, SlG, nVTG een voorzet gedaan voor de kaders van een verantwoorde ver-
betering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid [lAn 2008]. dit initiatief is 
door veldpartijen zoals IGZ en nIAZ overgenomen. 
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9.2 Voldoende URGenTIe

exterNe druk
om tot voldoende urgentie te komen is binnen ZGT veel voorwerk verricht. Het verschijnen van het 
IGZ rapport “Kwaliteitsborging van medische technologie in ziekenhuizen: verbeteringen noodzake-
lijk” [IGZ 2002] leidt in 2002 mede door onvrede over investeringen, beheer en onderhoud tot een 
verbeterplan [lAn 2002]. de Raad van Bestuur van ZGT krijgt vanaf dat moment een snelgroeiende 
stapel van wet- en regelgeving over medische technologie op het bureau (figuur 9.1). 

ZGT-
QMT

NIAZ

VMS

IGZ
2002/2005

NVKF
Kwal. Wet

Zorg. Instel.

Leidraad
Orde Med.

Spec.

Convenant 
veilige 

toepassing 
med. tech.

Figuur 9.1 ZGT-QMT integreert alle wet- en regelgeving in één kwaliteitsaanpak. Dit heeft mede geleid tot de QMT-
norm 4.0, die de diverse andere normkaders afdekt [TEI 2010]. Door het werken met dit kwaliteitssysteem is ZGT in 
staat gebleken ook nieuwe aanbevelingen, zoals het “Convenant veilige toepassing van medische technologie in het 
ziekenhuis”, snel te integreren in haar beleid en concreet in het ziekenhuis in te voeren (Hoofdstuk 12). 

Binnen het ziekenhuis is er weerstand tegen het oprichten van aparte projectgroepen per richtlijn: 
dat heeft in het verleden tot niet-geborgde activiteiten geleid of tot activiteiten die nooit verder zijn 
gekomen dan het stadium van planvorming. daarom wordt het plan omarmd om QMT als pilot te 
introduceren, voor het vinden van een oplossing hiervoor (2004). dit is mede ingegeven door het 
besef dat het ziekenhuis vroeg of laat zal worden beoordeeld, door bijvoorbeeld IGZ of nIAZ. QMT 
wordt te specialistisch geacht voor de bestaande afdeling Kwaliteit en Veiligheid, die de nIAZ accre-
ditatie voorbereidt.

Ten tijde van de QMT plus training (H2) (2005) heeft ZGT met Tno een eerste versie van het “blok-
jesschema” ontwikkeld, waarin alle uit te voeren taken zijn ingedeeld naar de belangrijkste stake-
holders. wij zien in figuur 9.2 dat er bij ZGt op dat moment een opvallend lage dekkingsgraad is 
van taken en acties die bij de verschillende blokjes horen. een ‘pilot study’ samen met Tno wordt 
afgesloten met een geslaagde certificatie van QMt voor patiëntbewakingsapparatuur (april 2006). 
dit succes vermindert het risico van een slechte pers en vergroot de behoefte om een integraal plan 
te schrijven voor alle risicovolle technologieën. 
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door de brand op de oK (september 2006) in Almelo verandert de rol van IGZ van een organisatie 
die aanbevelingen doet in een externe toezichthouder, die regelmatig over de vloer komt en zeer kri-
tisch kijkt naar gerealiseerde verbeteringen (verscherpt toezicht). daardoor neemt de urgentie fors 
toe. dit versterkt de vraag naar een masterplan, maar ook naar een aanpak die doorzet en oplost.

MasterPlaN
Voor dat masterplan zijn stakeholders (RvB, directeuren, eigenaren, gebruikers, beheerders en rele-
vante deskundigen) gevraagd welke onderwerpen zij belangrijk vinden in de dagelijkse praktijk als 
het gaat om medische apparatuur. Welke problemen komt men tegen? een bepaalde oplossing werkt 
pas - dat wil zeggen, wordt geaccepteerd - als ‘stakeholders’ zich daadwerkelijk met het onderwerp 
of de gekozen oplossingsrichting kunnen identificeren, “what’s in it for me?” een inventarisatie 
hiervan geeft naast voldoende urgentiebesef ook concreet voeding aan de behoefte om ‘Visie en stra-
tegie’ te ontwikkelen in plaats van het toepassen van ad-hoc maatregelen. de - zelf gekozen - externe 
certificatie vraagt bovendien om voortdurend verbeteren.

Gelet op de opvallend lage dekkingsgraad van taken en verantwoordelijkheden in het blokjesdia-
gram, zoals die in 2005 is vastgesteld (fig. 9.2), wordt ook de noodzaak ingezien om de personele 
bezetting te betrekken bij het masterplan. Kennelijk is er een groot gebrek aan belangstelling, com-
petenties of specifiek professioneel opgeleid personeel om deze taken in te vullen. Alleen door dit 
actief mee te nemen, is het mogelijk om dit probleem op te lossen.
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 Overzicht van blokjes die vóór 2005 in ZGT zijn gerealiseerd

Figuur 9.2 Overzicht van de blokjes (groen) in het dashboard die vóór 2005 in ZGT zijn gerealiseerd. Opvallend  
is de lage dekkingsgraad van de sectoren RvB (0 blokjes, 0%), Kwaliteitsmanagement (1 blokje, 8%) en Zorg  
(2 blokjes, 16%) in vergelijking met Zorgtechnologie (14 blokjes, 35%). Voor inhoudelijke toelichting blokjes zie 
schema op pagina 282.

raad VaN Bestuur
Het masterplan is in nauw overleg met de Raad van Bestuur tot stand gekomen. Samen met hen is de 
cultuurijsberg in kaart gebracht. de onderliggende behoefte van de RvB was om ‘in control’ te komen. 
Hierbij is gezocht naar een generiek antwoord dat kan rekenen op draagvlak en ontwikkeling van men-
sen, zodat er niet steeds op ad-hoc basis een nieuwe aanpak hoeft te worden bedacht. om te zorgen dat 
de Raad van Bestuur ‘in control’ komt is er een portefeuillehouder medische technologie benoemd. 
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de volgende stappen zijn het vaststellen van bedrijfsdoelstellingen (risicokaders geldend voor de 
hele ZGt) [ZGt 9,5], de definitie van een (meer jaren) kwaliteitsbeleid (ziekenhuis breed, inclusief 
medische technologie) [ZGT 9,15, ZGT 9,6] en centrale ondersteuning van de registratie van scho-
ling (inclusief medische technologie). Vanuit de ‘planning en control’ cyclus stuurt de RvB met de 
kaderbrief [ZGT 9,7] op de beoogde kwaliteitsdoelstellingen voor medische technologie. de terug-
koppeling loopt via kwartaalrapportages van Zorgtechnologie [ZGT 9,8]. de RvB heeft hiermee haar 
strategie goed vastgelegd; de uitvoering van het kwaliteitsmanagement is door de RvB belegd bij het 
Toetsingsorgaan Kwaliteit Medische Technologie (TKMT).

9.3 cReATIe VAn de leIdende coAlITIe
toetsINGsorGaaN kwalIteIt MedIsCHe teCHNoloGIe
de leidende coalitie voor medische technologie is het Toetsingsorgaan Kwaliteit Medische Techno-
logie (TKMT), direct onder de RvB. deze aanpak is geïnspireerd door twee bestaande modellen: (1) 
de verantwoordelijkheidsstructuur stralingshygiëne [GHI 1993] en (2) de functie Kwaliteit Medische 
Technologie (fKMT ) [HAK 2001, TeI 2010] uit het QMT model van Tno. Gezien de grote impact die 
de RvB verwacht van ZGT-QMT is aansturing ervan door een gezaghebbende en gemotiveerde groep 
van belang. Alleen zo’n groep zal een verandering op gang kunnen brengen. Vanaf de eerste opzet 
zijn daarom de belangrijkste disciplines vertegenwoordigd in TKMT [ZGT 7,8]. de samenstelling is 
zowel multidisciplinair als uit verschillende hiërarchie-lagen. de samenstelling is te vinden in tabel 
7.3. er is ook naar competenties gekeken, waardoor er een ‘mix’ is ontstaan van mensen met vaar-
digheden op het gebied van veranderingen en consolidatie.

Gesteund door TKMT vormt het QMT team met de verschillende clusters opnieuw een leidende coalitie. 
ook de RvB, eenmaal vertrouwd met de impact van ZGT-QMT, gaat zich gedragen als een leidende coalitie. 

doel van ZGT-QMT is om woorden in daden om te zetten en de bereikte inzichten operationeel te 
maken. Hiervoor is samenwerking met het lijnmanagement vereist, ook omdat het proces beslag 
legt op de tijd van lijnmedewerkers omdat zij deel uit maken van de clusters. door de uitvoering van 
veiligheidsprojecten als gevolg van incidentmeldingen en vrijgavetoetsen ontstaat een nog sterkere 
interactie met de lijn. Hieruit is een zes-wekelijks overleg met de ZGT directeuren (twee van zorg en 
één van facilitair) tot stand gekomen. ‘Zwevende’ risico’s worden zo tijdig gesignaleerd en afgedekt.

9.4 onTWIKKel VISIe en STRATeGIe
de visie van de ZGT is dat (a) het masterplan een organisatieverandering betreft, (b) dat risicoma-
nagement leidend is en (c) dat externe certificatie gewenst is. De strategie is er op gericht om een 
structuur te ontwikkelen, waarin kennisontwikkeling geïntegreerd wordt met een invoerings- en 
toetsingsstructuur. tegelijkertijd gaat het er om de technologiegroepen zo efficiënt en effectief mo-
gelijk onder certificatie te brengen. 

ZGt heeft bewust gekozen voor externe certificatie als middel om de interne verandering te bespoe-
digen, de kennisintensiteit te verhogen, het veiligheidsbewustzijn aan te scherpen en een proactieve 
aanpak aan te moedigen. de externe audits hebben het vertrouwen versterkt in de interne aanstu-
ring en het interne vertrouwen in de opbouw van systematiek en juiste verbetermaatregelen. Het be-
halen van een certificaat is voor de betrokkenen een beloning en erkenning van het verrichtte werk. 
de interne waardering die daarop volgt, vergroot het draagvlak binnen ZGT voor de ingeslagen weg. 
positieve competitie en niet materiele beloning verhoogt bovendien de productiviteit [Sol 2011].

wErkwIjZE ZGt-QMt
de werkwijze is gedurende het project een aantal keren aangepast, van een directieve leiderschaps-
stijl naar een van het delegeren van verantwoordelijkheid. Bij de besprekingen met de eerste groep 
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van acht clusters is de ‘implementator’ QMT voorzitter van alle clustervergaderingen, licht hij alle 
clusterproducten toe (directieve stijl) en ziet hij toe op de kwaliteit van het geleverde werk. de 
opgedane kennis uit deze fase wordt gebruikt om de volgende clusters te inspireren. ervaring wordt 
herverdeeld over nieuw te starten clusters (overtuigende stijl). 

Met de oprichting van het QMT team worden de clusters verdeeld en door de QMT teamleden 
aangestuurd. de medisch technologen worden parallel hieraan geschoold op de achtergronden en 
consequenties van de verschillende clusterproducten en hun rol daarin (participerende stijl). op 
initiatief van de voorzitter TKMT wordt in een heisessie het QMT team geëvalueerd en uitgedaagd 
om anders te gaan werken (meer verantwoordelijkheid naar de clusters). In de laatste groep clusters 
is ingezet op zelfsturing van de clusters (delegerende stijl). Als beoogd voorzitter is een medewerker 
uit de zorg voorzien. Unithoofden lijken daarvoor geschikt. door de reorganisatie naar de structuur 
van Resultaat Verantwoordelijke eenheden en de daarbij behorende onrust in de managementlagen, 
blijkt het inzetten van deze unithoofden nauwelijks mogelijk. op een enkele uitzondering na blijkt 
het neer te komen op een enkele medisch technoloog, die de leiding neemt. dat betekent dat de QMT 
teamleden door moeten gaan met het aansturen. na de overdracht aan de RVe’s (eind 2013) lijken 
de unithoofden wel enthousiast om met één of meer clusters aan de slag te gaan

leiderschapsstijlen [HeR 2014] zoals die door TKMT zijn toegepast5, aansluitend bij het ontwikke-
lingsniveau (‘’maturity level’’) van de groep clusters: 

•  laag niveau van ontwikkeling: effectieve leiderschapsstijl directief, het team heeft behoefte aan 
een leider met eigenschappen: 
o ervaring, Vakkennis, Inzicht in wat er moet gebeuren
o Sturing, kennis, voorbeelden, receptuur, 
o Hierbij past een directieve stijl: zeg ons wat er wanneer hoe gaat gebeuren

• Matig niveau van ontwikkeling: effectieve leiderschapsstijl overtuigend
o Zie laag niveau maar dan met een begin van alle elementen als kenmerk 
o Welke dingen zijn al goed geregeld en probeer dit eens…

• Ruim niveau van ontwikkeling: stijl participerend: 
o Wil je ons helpen met de volgende zaken die we nog moeilijk vinden
o Relevante werkervaring, noodzakelijke kennis aanwezig etc.

• Hoog niveau van ontwikkeling: stijl delegeren (coachen) 
o Kun je even checken of we niets over het hoofd hebben gezien…
o Grote bereidheid, verantwoordelijkheid, vakkennis, grote prestatiedrang, toegewijd

door de reorganisatie van de zorg naar Resultaat Verantwoordelijke eenheden wordt in 2012 door de 
RvB bekrachtigd dat de verantwoordelijkheid vanuit de QMT projectorganisatie wordt overgedragen 
naar de RVe’s. Certificatie (medio 2013) markeert het moment waarop de overdracht van project naar 
lijnorganisatie voorbereid wordt. Voor de borging van resultaten en verankering in de organisatie 
gebeurt dit in nauw overleg met alle betrokkenen door een intensief scholingstraject [ZGT 9,12].

teCHNoloGIeëN
In het masterplan zijn de 24 technologieën opgenomen, zoals ooit door Tno gepubliceerd [Ade 
2001c]. ZGT heeft deze Tno lijst (tabel 7.1) gebruikt om de prioriteit van aanpak van de techno-
logiegroepen vast te stellen door er een inschatting van het risico (HooG, MIdden, lAAG) en een 
verspreidingsfactor (ZGt = hele huis, MultI = meerdere afdelingen, AFDelInG = één afdeling) aan 
toe te kennen. patiëntbewaking heeft een ‘0’ toebedeeld gekregen, omdat deze technologiegroep al 
behandeld was in de QMT-plus training in 2004/2005. patiëntbewaking is daarom als eerste in ZGT 
ingevoerd en gecertificeerd. Daarna is het masterplan pas opgesteld. 

5  Door TKMT zijn, intuïtief, afhankelijk van de situatie steeds andere vormen van aansturing van de clusters 
gezocht en toegepast. Deze vormen blijken, achteraf, synchroon te lopen met leiderschapsstijlen, zoals Hersey en 
Blanchard beschrijven als “situationeel leiderschap”.
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TKMT evalueert jaarlijks de prioriteit aan de hand van zich voordoende ontwikkelingen. daardoor 
is de oorspronkelijke volgorde van technologiegroepen uit het masterplan op punten gewijzigd 
(tabel 9.2), maar zijn ook nieuwe technologieën toegevoegd. Zo is ’25: Medische ruimten’ toegevoegd 
i.v.m. prioriteit van de vrijgavetoetsen. Het cluster ’27: Apotheek’ krijgt prioriteit i.v.m. gelijktijdig 
kunnen optrekken met het certificatietraject voor Good Manufacturing Practice-Ziekenhuizen, een 
kwaliteits- en bereidingserkenning voor de apotheek. cluster ’28: Klinische IcT’ is opgenomen i.v.m. 
de toegenomen VIM meldingen over IcT toepassingen in de zorg. de IcT clusters na afronding van 
het oorspronkelijke masterplan gestart. cluster ’26: laboratoriumapparatuur’ heeft geen prioriteit 
gekregen binnen ZGt-QMt i.v.m. de verzelfstandiging van de laboratoria en hun CCKl certificatie 
(wordt ISo 15189:2012-Medische laboratoria-Bijzondere eisen en competenties). Hiermee zijn de 
risico’s op dit deelgebied op andere wijze voldoende afgedekt. 

Tabel 9.2 Technologiegroepen zoals ondergebracht in clusters van ZGT-QMT, gerangschikt van Hoog naar Laag 
risico. De risicovolgorde is gebaseerd op regelmatig herhaalde toetsingen en impactanalyses (aanpassingen zijn 
donkerlila). De nummering van de clusters geeft de oorspronkelijk in 2008 gekozen volgorde aan. Vooral het risico 
en of de urgentie van dialyse, medische ruimten en apotheek is toen onderschat.

Volgorde clusters met afnemende impact (ná impactanalyse)

Cluster technologiegroep risico Verspreiding

- Generiek HooG ZGT

0 patiëntbewaking HooG MUlTI

1 elektrische Installaties HooG ZGT

2 Installaties Medische Gassen HooG ZGT

3 Infusie apparatuur HooG ZGT

4 Anesthesie en Beademingsapparatuur HooG MUlTI

5 chirurgische apparatuur HooG MUlTI

6 endoscopen incl. reinigings- en desinfectieproces HooG MUlTI

7 Reanimatieapparatuur HooG MUlTI

8 Bedden MIdden ZGT

18 dialyseapparatuur incl. waterbereiding HooG AFdelInG

9 luchtbehandelingsinstallaties MIdden ZGT

25 Medische ruimten HooG MUlTI

27 Apotheek HooG AFdelInG

10 Radiodiagnostische technologieën (Röntgen, cT) HooG AFdelInG

11 Waterinstallaties HooG ZGT

12 Hart-vaat-onderzoeksapparatuur HooG MUlTI

13 Ultrageluid MIdden MUlTI

14 couveuses HooG/MIdden AFdelInG

15 laserapparatuur HooG MUlTI

19 pacemakers HooG AFdelInG

16 Verwarmingsapparatuuur HooG MUlTI

17 Mobiliteit (incl. patiënten tilliften) HooG MUlTI

20 longfunctie-onderzoeksapp. HooG/MIdden AFdelInG

21 neurofysiologoische apparatuur MIdden AFdelInG

22 nucleair geneeskundige app. HooG AFdelInG

23 MRI HooG/MIdden AFdelInG

24 overig MIdden n.v.t.

28 Medische IcT HooG ZGT

26 laboratorium apparatuur HooG MUlTI
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9.5 coMMUnIcATIe VooR dRAAGVlAK
Verbeteringen die ‘helder, simpel en bekend’ zijn, hebben de meeste kans om daadwerkelijk succesvol 
ingevoerd te worden. communicatie is vanuit risicoperspectief belangrijk: door te weten waar QMT 
over gaat en het belang daarvan te kennen zijn mensen gemotiveerd om deel te nemen aan een of 
meer clusters. daarmee is de ontwikkelde kennis ook ’van de mensen zelf’. dit helpt weer bij het toe-
passen van deze kennis: de clusterleden zijn de beste ambassadeurs voor invoering van protocollen.

de voortgang van het QMT project is met kwartaalrapportages [ZGT 11,13] gecommuniceerd met 
RvB, Medische Staf, directeuren, de stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid en (vanaf 2013) naar het ma-
nagement van Resultaat Verantwoordelijke eenheden (RVe). Waar mogelijk is er gestuurd op geme-
ten waarden (Hoofdstuk 10). Tussentijds zijn er vele momenten voor een mondelinge afstemming 
tussen de belangrijke spelers zoals de voorzitter TKMT, RvB, Medische Staf, directeuren, implemen-
tator QMT, QMT team, medisch technologen, maar ook onderling en met de verschillende clusters.

Figuur 9.3 ZGT 2005: ‘Simpel, Helder en Bekend’ is de ‘Stickers Kiek’n’ procedure die in 2005 is ingevoerd in ZGT. 
De procedure bestaat uit een stripverhaal en stickers voor buiten gebruikstelling en vrijgave van apparatuur. De 
rode sticker betekent dat het apparaat niet aan gestelde eisen voldoet, de groende dat deze is vrijgegeven en veilig 
inzetbaar is. Het succes van deze aanpak moge blijken uit de bekendheid hiervan binnen ZGT, maar ook uit het feit 
dat verschillende ziekenhuizen zowel procedure en stickers van ZGT hebben overgenomen [ZGT 9,14].
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de manager Techniek heeft jaarlijks een overleg met de afdelingshoofden (vanaf 2013, bedrijfs-
kundig managers RVe), waarin de ontwikkelingen rond het specifieke ‘wagenpark’ van de eenheid 
worden besproken. Aandacht voor onderhoud, vervangingen en evaluatie en of gebleken knelpunten 
rond functionaliteit staan op de agenda.

een aantal jaren is in de kaderbrief kwaliteitsborging medische technologie als speerpunt meege-
nomen [ZGT 9,7]. In verschillende Jaarpublicaties van ZGT is aandacht besteed aan ZGT-QMT. In ZGT 
beleid 2012 – 2016 wordt QMT nog eens expliciet genoemd [ZGT 9,15]. 

ZGT heeft er voor gekozen het masterplan ook te communiceren met IGZ, zodat zowel intern als 
extern geborgd is dat de informatie bekend wordt en dat er ruimte is voor feedback. deze proactieve 
houding wordt gewaardeerd en het masterplan wordt in 2008 als goed, maar ambitieus gekwalifi-
ceerd door de IGZ [KlI 2008]: “er staan de juiste zaken in, die op een juiste wijze worden aangepakt”.

9.6 ToeRUSTen VAn MedeWeRKeRS
sCHolING BINNeN QMt ProJeCt
Vanaf het moment dat den Adel als implementator QMT aan het werk is, vindt de overdracht plaats 
vanuit de implementator naar de verschillende clusters. Gaandeweg is de uitvoering van het project 
versterkt met een biomedisch technoloog (ingenieur) en een zorgcoördinator, die met de ‘imple-
mentator’ het QMT-team vormen (van overtuigen, via participeren naar delegeren wederom…). de 
kennis is door de implementator geplaatst in de “ZGT Handleiding voor de QMT clusters” [ZGT 9,17] 
en al doende overgedragen aan de beide teamleden. later is het team uitgebreid met een klinisch 
fysicus. Gezamenlijk is de handleiding voortdurend geactualiseerd. 

de medisch technologen krijgen behoefte aan bijscholing, naarmate ze meer thuis raken in de mate-
rie. de implementator, later de andere QMT team leden, hebben workshops gegeven aan de medisch 
technologen. Bij Vastgoed zijn de gebouwbeheerders (vergelijkbaar met “medisch technoloog” bij 
Zorgtechnologie) door de implementator geschoold. Gespecialiseerde medisch technologen zijn 
bij uitstek geschikt als docent voor scholing in het ziekenhuis, waarbij wij verplegend personeel, 
medisch specialisten maar ook de investeringscommissie als doelgroep beschouwen. de betrokken 
technici en QMT teamleden zijn zich zo terdege bewust geworden van de risico’s en hoe daar mee 
om te gaan.

sCHolING IN de lIJN
In een grote organisatie (200 specialisten en 3500 medewerkers in ZGT), kost het overdragen van 
informatie veel tijd en inspanning. omdat de kennis wordt ontwikkeld om risico’s te beheersen, is de 
invoering in de lijn van deze kennis van groot belang. daarom zijn de verschillende overlegvormen, 
publicaties en rapportages aanvullend en elkaar versterkend. In twee jaar tijd zijn bijvoorbeeld alle 
verpleegkundigen door de zorgcoördinator bijgeschoold op de risico’s van infusie, elektrische veilig-
heid en veiligheid bij gebruik van medische gassen [ZGT 9,18]. Bovendien is aandacht gevestigd op 
het QMT project, waaruit steeds weer nieuwe kennis komt, die zij kunnen gebruiken. er wordt over-
leg gepleegd (2013) met de afdeling opleidingen om de technologie kennis te integreren in de scho-
ling op de voorbehouden handelingen. dat maakt prioritering gemakkelijker en scholing effectiever.

ZGT, 2009:
- Risico elektrische veiligheid: leg geen voedingskabel los in bed als die nog in het stopcontact zit.
-  Risico veiligheid bij gebruik van medische gassen: zet losse zuurstofflessen altijd in een krat 

(i.p.v. ze bijvoorbeeld aan de verwarming te hangen).
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9.7 KoRTe TeRMIJn SUcceSSen
De certificatie van monitoren voor patiëntbewaking in 2006 wordt als voorbeeld gebruikt door 
de Raad van Bestuur en TKMT om een ontwerp te maken voor alle medische technologie binnen 
het ziekenhuis. De eerdere scepsis ten aanzien van al dan niet certificeren verdwijnt als de media 
aandacht geven aan het bereikte certificaat. In de kwartaal rapportage van de RvB wordt regelmatig 
aandacht besteed aan hoogtepunten van ZGT-QMT (tabel 9.3). de uitstraling naar buiten is evident: 
er zijn uitnodigingen voor verhalen voor bijvoorbeeld Menzis, IGZ, RvT, RvB, medische staf en een 
schadeverzekeraar.

Tabel 9.3 Hoogtepunten voor ZGT-QMT in de binnen en buitenwereld in de periode 2010 - 2013.

2010

Regievoering over uitbesteed onderhoud en uitbesteed onderhoud gefaseerd teruggenomen naar ZGT

Technologieproces reanimatie geborgd, inclusief training in de zorg

Medische Specialist heeft verantwoordelijkheid medische technologie op de agenda [oMS 2008]

participatie op uitnodiging in expertgroep Minister VWS aangaande risico’s medische technologie [eXp 2011]

Invoeringsplan risicobeheersing medische gassen akkoord door RvB

Voorbereiding nieuwe technologiegroepen (clusters) leidt tot nieuwe stap in samenwerking QMT-team

2011

technologen sterk gemotiveerd om clusterplanning rond te krijgen, certificatie van nieuwe clusters

Dialyse gebruikt ZGt-QMt bij nieuwbouw en certificatie conform HKZ, met steun zorgdirecteur [ADe 2011e].

nIAZ accreditatie in ZGT: Implementatie van QMT wordt ‘sterk punt’ genoemd

Artikel ZGT over MId, VAM en QMT gepubliceerd in FMT [SIe 2011]

presentatie ‘QMT in ZGT’ in parijs: 4th european conference on Healthcare engineering [Ade 2011c/d]

2012

Deelclusters zijn geprioriteerd op de (her)certificatie en ingevoerd in ultimo

QMT opgenomen in meerjarenvisie van het ziekenhuis 2012-2016 [ZGT 9,15]

convenant Veilige Toepassing Medische Technologie in het Ziekenhuis is verwerkt in ZGT-QMT [nVZ 2011] 

2013

presentatie bij Schadeverzekeraar aangaande ZGT-QMT tbv integraal risicomanagement [Ade 2013c]

Certificatie van 24 technologieën geslaagd

IGZ verrast over borging van medische technologie middels steekproef op convenant [IGZ 2013b]

Bij oplevering van resultaten vindt een externe toetsing plaats door tno/tÜV waarna een certificaat 
wordt uitgereikt aan de gehele organisatie. Deze certificatie wordt (“af en toe”) omringd met een 
formele uitreiking, de nodige publiciteit en het in het zonnetje zetten van de professionals van de 
clusters. Bij de laatste uitreiking (11/2013) krijgen alle betrokkenen (nu meer dan 160) een per-
soonlijk certificaat. Certificatie gezien als korte termijn succes kent een mooi repeterend karakter: 
is in 2006 één technologie gecertificeerd, zo zijn dat in 2009 twee technologieën, in 2010 zijn het er 
acht, in 2012 al 14 en in 2013 de in het masterplan genoemde 24. Het behaalde certificaat moedigt 
aan om risicomanagement op alle niveaus door te zetten.

6  Directiebeoordeling = De directie moet het systeem voor kwaliteitsmanagement periodiek beoordelen, om ervoor 
te zorgen dat dit geschikt, passend en doeltreffend blijft. Kansen voor verbetering en voorstellen tot wijziging 
maken deel uit van deze beoordeling (EN-ISO 9004:2000).
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9.8 conSolIdATIe
Het belangrijkste mechanisme voor consolidatie is de herhaling. Jaarlijks voert TKMT een directie-
beoordeling6 uit, waarin wordt nagegaan of het ingevoerde kwaliteitssysteem ook dat doet wat er 
van wordt verwacht. Vaste onderdelen van deze beoordeling zijn het Q-plan van TKMT [ZGT 7,9], de 
Q-plannen van alle operationele clusters [ZGT 7,11], de kwaliteitstoetsing [ZGT 11,6; ZGT 11,7], de 
impactanalyse (zie tabel 7.1) en de jaarlijkse audit door tÜV Rheinland [tÜV 2010-2012-2013].

ZGT, 2010: Impactanalyses
Farmacie: Binnen het ziekenhuis is er al geruime tijd aandacht voor het juiste beheer van de 
farmaceutische technologie en de daar geldende GMP-Z. Doordat de aanpak van QMT leidt 
tot certificatie is door de leiding gevraagd of de technologie van de apotheek niet kan worden 
toegevoegd als nieuw cluster aan het Masterplan. Zowel Raad van Bestuur als TKMT stemmen 
hiermee in; de eigen medewerkers worden per direct in een cluster Apotheek benoemd. 

Dialyse: In 2010 dient de dialyseafdeling opnieuw te worden gecertificeerd conform HKZ. 
Daarnaast is er besloten om een geheel nieuwe afdeling te bouwen op de locatie van ZGT 
Almelo. De medewerkers zouden aan de diversiteit van veranderingen ten onder kunnen gaan. 
Aangezien het lijkt alsof alles nu samen komt voor deze afdeling, is besloten een time-out in te 
lassen om te kijken of niet alles in één systematiek ondergebracht kan worden. Het resultaat is 
een krachtig team, een certificatie door zowel QMT als HKZ en een landelijke voortrekkersrol 
met diverse lezingen en publicaties als voorbeeldfunctie [ADE 2011d]. 

Vrijgavetoetsen van nieuw opgeleverde medische ruimten zijn planmatig in het bouwproces op-
genomen, waardoor ze een natuurlijke stap daarin zijn geworden. Afhankelijk van de ernst van de 
nog aanwezige risico’s worden onmiddellijk beheersmaatregelen genomen, waarmee risico’s vóór 
oplevering daadwerkelijk beheerst zijn.

ZGT, 2009: Beheersmaatregelen n.a.v. risico’s in vrijgavetoetsen:
-  Ondergrens actiedrempel voor luchtvochtigheid op de OK ontbrak, is nog voor opening 

hersteld.
-  Lift krijgt alsnog prioriteit voor vervoer van ernstig ziek kind vanaf een tijdelijk verblijf op 

de zesde verdieping naar de OK, liftsleutel met voorrangsinvloed is voor opening geleverd en 
blijft op de kinderafdeling in beheer. 

9.9 VeRAnKeRInG
Verankering is in de laatste fase van het project door TKMT nog eens extra onder handen genomen. 
Rapportages worden zo veel mogelijk uit registratiesystemen gehaald, zodat standaard per kwartaal 
de status van de prestatie indicatoren inzichtelijk is als stuurinformatie voor TKMT zelf zowel als 
voor de lijn. ZGT heeft besloten de nVKF/nVZ indicatoren in te voeren (Hoofdstuk 10). Voorbeelden 
van goed functionerende kwaliteitsindicatoren zijn de Ultimo rapportages m.b.t. status van onder-
houd en de beschikbaarheid van risicogetallen [ZGT 10,2]. per maart 2013 zijn er ook documento-
verzichten beschikbaar op het web-portaal (fig 7.3), is er een onderzoek uitgevoerd naar de tevre-
denheid van medewerkers [eFF 2010] en wordt een meting van klanttevredenheid overwogen.

door objectieve indicatoren te ontwikkelen en op te nemen in kwartaalrapportages van het manage-
ment wordt voorkomen dat de veranderingen verzanden. Zo zijn onderhoudsstatus en toekenning 
van risicogetallen als productieparameter opgenomen bij de afdeling zorgtechnologie.
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9.10 VeRTRAGende FAcToRen
de planning in het masterplan van drie jaar, door IGZ al als ambitieus gekenschetst, heeft in de prak-
tijk ook vijf jaar gevraagd. Al na één jaar is duidelijk, dat drie jaar geen reëel plan is. De ontmoette 
belemmeringen zijn opgenomen in tabel 9.4.

Tabel 9.4 Belemmeringen in de voortgang van de oorspronkelijke planning in 2008 van het QMT project, 
opgetekend in 2009.

Beschikbaarheid Bemensing

· Vertraging benoeming technologen bij vastgoed + uitbreiding capaciteit

· extern uitbesteed onderhoud levert geen interne capaciteit op bij MI

· Zorgdeelnemers: functie van clusterleider onvoldoende operationeel, betere werkwijze ingevoerd bij start van clusters 7, 8 en 19

· Versterking positie clusterleiders noodzakelijk

· Inhuur externen betekent inwerktijd en extra budget, verlies eigen kennis: regie zelf terugnemen

· langdurig openstaande vacature functioneel beheerder Ultimo

· Ultimo: registraties incompleet (bedden, dialyse, (onderdelen van) installaties

extra werklast door veiligheidsprojecten uit VIM-meldingen

extra werklast door diversiteit wagenpark

· extra inventarisatie

· extra risicoanalyse, pRe, testprotocollen, gebruikersprotocollen, trainingen en testapparatuur

extra werklast door toenemende vraag beschikbaarheid bemensing

extra werklast door toenemende vraag

Vertraging door kostenafwegingen

· extra inspanningen voor meerjarenplannen technologie (aanvankelijk niet in masterplan meegenomen)

· Toevoeging generiek cluster medische ruimten

Vertraging door kostenafwegingen

· Inhuur externen deels getopt (cluster elektrische installaties)

· Upgrade medische gassen moet gefaseerd, met risicoanalyse en beheersmaatregelen en kosten per fase

9.11  ConClusIe - ZGt-QMt VolGt  
VeRAndeRAAnpAK KoTTeR
Met de bespreking van ZGT-QMT als veranderproces sluiten wij de invoering hiervan af. door ge-
bruik te maken van de inzichten van Kotter, wordt de intrinsieke motivatie van betrokkenen ver-
sterkt en wordt de samenhang van het opgebouwde kwaliteitsmanagement krachtiger.

de uitdaging is de ingezette veranderbereidheid voort te zetten, ook ná de verankering.
In het volgende drieluik in Hoofdstukken 10 t/m 12 laten wij zien in welke mate de resultaten en 
de cultuurverandering te vangen zijn in een objectieve metriek (Hoofdstuk 10). In Hoofdstuk 11 
bespreken wij de impact in subjectievere termen van financiën en de beleving door de medewerkers. 
In Hoofdstuk 12 behandelen wij de metriek van de externe partijen IGZ, nIAZ en tÜV Rheinland en 
hun oordeel over de veranderingen binnen ZGT.
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Welbeschouwd is dit derde drieluik een weergave van de fasen van onderhandelen, depressie en 
experimenteren. 

oNderHaNdelING
Het onderhandelen komt tot uiting bij de praktijk van de ZGT organisatie enerzijds en de theorie van de 
wet- en regelgeving anderzijds. Kwaliteitsborging dient geregeld te zijn voor alle medische technologie. 
De grote hoeveelheid van zaken die geregeld moeten worden, in combinatie met grote hoeveelheid en 
diversiteit aan apparatuur, leidt tot een wanhopig gevoel van waar moet ik beginnen? TNO kent op dat 
moment een lijst van 24 medische technologiegroepen die als risicovol worden aangemerkt. Om binnen 
het ziekenhuis de beoogde verandering in gang te kunnen zetten, wordt in eerste instantie voorgesteld 
om een pilot te starten met als onderwerp patiëntbewakingstechnologie. Hiermee kon concreet vorm 
en inhoud worden gegeven aan de vereisten zoals onder meer door IGZ in 2002 waren gesteld en erva-
ring worden opgedaan voor andere technologieën. 

dePressIe
De vraag die rijst is waar te beginnen in zo’n grote organisatie. De vele taken die in het verschiet liggen 
geven het uitvoerende team nog wel eens een gevoel van machteloosheid.
De op functionaliteit gesorteerde lijst met technologiegroepen van TNO voldoet niet om prioriteiten 
te kunnen stellen, om zo een meerjarenplan te kunnen voorstellen aan de organisatie. ZGT modificeert 
de lijst van technologiegroepen op basis van een impactanalyse. Op die manier ontstaat een weging 
waarmee prioriteit en planning kan worden gerealiseerd. Voor het masterplan van ZGT-QMT is echter 
meer nodig: ook de bemensing moet worden aangepast en er dienen proactieve regelkringen te worden 
geactiveerd om een werkend geheel te krijgen. 

exPerIMeNtereN
 Als onderdeel van het certificatietraject in de QMT Plus Training van TNO wordt in 2005 samen met 
de cursisten van ZGT als experiment een begin gemaakt met een blokjesschema, zodat een er beeld ont-
staat wat er allemaal moet gebeuren om de kwaliteit van technologie te borgen. De juiste bemensing 
wordt gevonden door het samenstellen van multidisciplinaire teams.
Certificatie van patiëntbewaking in 2006 geeft zowel interne als externe uitstraling en het gevoel van 
overwinning en daarmee de depressie doorstaan te hebben. Er is ‘honger’ naar meer. Dit wordt nog 
eens versterkt doordat ZGT in 2006 wordt opgeschrikt door een brand met fatale afloop in het opera-
tiecomplex te Almelo. Als onderdeel van een veiligheidsplan van het ziekenhuis wordt een masterplan 
gemaakt waarmee op basis van de resultaten van het eerste experiment nu alle risicovolle technolo-
gie moet kunnen worden geborgd. ZGT geeft aan dit voor alle technologieën niet op korte termijn te 
kunnen maar hiertoe een vijfjaren plan in te dienen. De RvB gaat akkoord; IGZ noemt het plan in 2008 
ambitieus, wat extra motiveert om deze uitdaging aan te gaan. 
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IV Quod Erat Demonstrandum

De interne feedbackmechanismen leiden tot stuurinformatie, inclusief een 
kwaliteitsdashboard voor de RvB. Dit is een voedingsbodem voor de verdere 
ontwikkeling van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement (KVR management) 
op niveau. Omdat de metriek nog onvoldoende breed is doorgevoerd is toetsing 
lastig. Desondanks kan door objectieve èn subjectieve toetsing de waarde worden 
aangetoond. Externe toetsing bevestigt dat. Interne ontwikkelingen leiden 
aantoonbaar tot de extern beoogde veranderingen. Er wordt dermate veel waarde aan 
gehecht, dat het model gaat staan voor landelijk beleid. De vraag wat de beschreven 
inspanningen hebben opgeleverd, wordt, ondanks gebrekkige metriek, in dit drieluik 
voorgelegd. Relatief harde resultaten laten winst zien op patiëntveiligheid, efficiëntere 
zorgprocessen en minder fouten bij gebruik van medische technologie (hoofdstuk 
10). Ook zachtere resultaten geven inzicht in de richting van financiële, personele en 
resultaten van bedrijfsvoering, weergegeven in hoofdstuk 11. Externe toetsen geven 
een extra onderbouwing van het bereikte resultaat (hoofdstuk 12).
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IntErnE toEtsIng:  
objEctIEf

De verschillende elementen van ZGT-QMT vormen als geheel de sleutel tot het bereiken 
van de beoogde kwaliteit en veiligheid. Objectivering van deze resultaten is nodig om 
aan te tonen dat de gekozen aanpak tot meetbare verbeteringen leidt. Hiervoor moet 
een duidelijke metriek worden ingevoerd. De resultaten voor de periode 2008 t/m 2012 
zijn bekeken voor techniek, systeem en cultuur. Patiëntveiligheid is niet direct te meten, 
daarom is de indirecte informatie uit VIM meldingen gebruikt. In dit hoofdstuk worden 
zowel de metriek als de gemeten resultaten weergegeven voor de zorgtechnologie 
van ZGT. We zien veiligheidswinst, minder verstoringen van het zorgproces en 
foutenreductie. Door sturing te verbeteren gaat er steeds minder mis.

10.1 InlEIDIng
om zicht te krijgen - en te houden - op de resultaten van het masterplan zijn interne metingen ge-
daan. In dit hoofdstuk worden de “harde” metingen beschreven, door eerst de metriek (meetwaarde 
waarop de regelkring wordt gestuurd) toe te lichten en vervolgens de resultaten daarvan te be-
schouwen. De metingen zijn in eerste instantie gericht op het realiseren van Zgt- QMt in de project-
fase en de uitvoering van het masterplan ‘Veilige Zorg in de Zgt’ [Zgt 2008b]. Daarnaast is uitvoerig 
stilgestaan bij de resultaten van Zgt-QMt door vergelijking van de situatie bij aanvang ervan (2008) 
en bij afronding in de periode eind 2012 tot medio 2013.

De verschillende indicatoren worden afzonderlijk behandeld in een negental secties. De volgorde 
is ingegeven door een behandeling van techniek via systeem tot cultuur. Deze indeling is niet erg 
strikt. Een cultuurverandering beïnvloedt ook de resultaten voor techniek en systeem; een betere 
systeemaanpak beïnvloedt techniek en ook waarschijnlijk cultuur door een positievere beleving van 
het werk.

BetrouwBaarHeid en validiteit
Metingen aan procesvariabelen worden in het ziekenhuis organisch ontwikkeld. In aanvang wordt 
er nauwelijks iets gemeten. Wij zijn gestart met het opzetten van metingen, uit de daaruit verkregen 
gegevens hebben we iteratief gezocht naar het realiteitsgehalte van de uitkomsten. lijkt dat enigs-
zins betrouwbaar, dan zijn trends geanalyseerd, waarop gestuurd kan worden. Pas in laatste in-
stantie volgt een volledige validatie van de verkregen indicator(en) (bijvoorbeeld voor onderhoud). 
Parallel hieraan loopt de afname van de mate van vervuiling van de diverse databases. ook parallel 
loopt de eenduidigheid en de discipline van invoeren van gegevens in het systeem door de mede-
werkers. Voor de gegevens uit Ultimo zijn enkele jaren nodig geweest om zowel een betrouwbare 
volledigheid als nauwkeurigheid van data te verkrijgen. Voor onderhoud, risicogetallen, aantal en 
typen werktaken en werkuren is dat goed gelukt. De laatste cijfers zijn betrouwbaar. Interpretatie-
verschillen tussen medewerkers maken sommige scores minder sterk (bijv. storingsoorzaken). Het 
VIM systeem is zo goed mogelijk gestandaardiseerd, webbased te gebruiken door alle medewerkers 
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en bovendien organisatie breed op alle afdelingen uitgebreid toegelicht. omdat relatieve aantallen 
meldingen medische technologie (ten opzichte van het totale aantal meldingen per kwartaal) zijn 
bekeken, zijn effecten als meldingsmoeheid, afleiding door reorganisaties en dergelijke uitgefilterd. 
De uitkomsten zijn dan ook betrouwbaar. Er zijn geen gegevens bekend van andere ziekenhuizen. 
bovendien hanteert niet elk ziekenhuis de indeling in technologiegroepen zoals binnen Zgt-QMt. De 
financiële registraties zijn binnen SAP cijfermatig betrouwbaar, de puzzel ligt daar in het combineren 
van verschillende deelregistraties tot een betrouwbare total costs of ownership. Dat is vooralsnog 
niet voor elkaar gekomen.

Na een start met een overzicht van de voortgang van de certificatie van alle clusters (sectie 10.2) 
worden achtereenvolgens apparatuur aspecten zoals onderhoud (sectie 10.3), storingen (sectie 
10.4) en VIM meldingen over zorgtechnologie besproken (sectie 10.5). Daarna komen de sys-
teemaspecten zoals veiligheidsprojecten (sectie 10.6), toetsing van de vrijgave van medische ruimtes 
(sectie 10.7) en de indeling van apparatuur per risicoklasse aan de orde (sectie 10.8). In sectie 10.9 
behandelen wij de bereikte resultaten in Zgt in termen van de prestatie-indicatoren van de nVKf. 

10.2 CertifiCAtie CluSterS
Bij de start van ZGt-QMt per medio 2008 is uitgegaan van een certificatie van 24 clusters in drie 
jaar. Deze doelstelling is niet behaald: het traject heeft uiteindelijk vijf jaar geduurd. Het verloop van 
de certificatie is weergegeven in tabel 10.1. De metriek is het aantal gecertificeerde clusters. elke vijf 
jaar wordt het kwaliteitsdomein van de medische technologie onderworpen aan een audit. In de vier 
tussenliggende jaren worden controle audits uitgevoerd. In de praktijk komt het er op neer, dat de 
eerder gecertificeerde technologieën jaarlijks worden getoetst [ZGt 10,1].

10.3 ONDerhOuD APPArAtuur
goed uitgevoerd, periodiek onderhoud van medische apparatuur is een eerste vereiste van IgZ om 
te voldoen aan de borging van de inzet van deze apparatuur in het zorgproces. De resultaten van 
Hoofdstuk 3 hebben laten zien dat in vele ziekenhuizen niet aan deze eis wordt voldaan. Een achter-
stand in onderhoud voor bijvoorbeeld 50% van de apparatuur is geen uitzondering. Zgt-QMt zal dit 
probleem als eerste moeten aanpakken en oplossen. 

Metriek
De registratie van preventieve onderhoudstaken in Ultimo van de daarin opgenomen “actieve” en 
“uitgeleende” objecten worden gebruikt als basis voor de status van het onderhoud. Hierbij worden 
ook de taken meegenomen van de eerste keuring van nieuwe apparatuur. De taken moeten het etiket 
‘gereed gemeld’ of ‘afgesloten’ hebben om meegeteld te worden bij op tijd uitgevoerd preventief on-
derhoud. objecten waarvoor een periodiek onderhoudsmodel ontbreekt (“geen Po model”) - terwijl 
dat er wel zou moeten zijn - worden als achterstallig geteld. In sectie 10.9 over de prestatie –indica-
toren van de NVKf wordt beschreven op welke wijze de metriek nog verder verfijnd kan worden om 
een beter overzicht te verkrijgen.
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Tabel 10.1 Overzicht van het certificatieproces van de 24 clusters van ZGT. Aangegeven zijn de oorspronkelijke 
planning (symbool x, paars), geplande doch niet aangevraagde certificatie (symbool C, rood) en gerealiseerde 
certificatie (symbool C, groen). Het symbool H (=her-certificatie, groen) staat voor de jaarlijkse tussentijdse 
controle. De volgorde van certificatie is ingegeven door de risico’s die bij het cluster horen. Cluster 0 was al in 2006 
gecertificeerd, als eerst project van ZGT-QMT ‘avant la lettre’.

2009 2010 2011 2012 2013

Cluster Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

0 Patiënt bewaking H H H H

1 Elektrische Installaties x c

2 Installaties Medische gassen x c c

3 Infusie apparatuur c H H H

4 Anestesie en Beademingsapp. x c H H

5 chirurgische apparatuur x c H H

6 Endoscopie x c H H

7 reanimatie apparatuur x c H H

8 bedden x c H H

9 luchtbehandelingsinstallaties x c

10 radiodiagnostische apparatuur x c H

11 Waterinstallaties x c c

12 Hart-vaat-onderzoeksapparatuur x c H

13 Ultrageluid x c H

14 couveuses x c H

15 laserapparatuur x c H

16 Verwarmingsapparatuuur x c

17 Mobiliteit (incl.patiënten tilliften) x c

18 Dialyse c H H

19 Pacemakers x c H

20 longfunctie-onderzoeksapp. x c

21 neurofysiologoische apparatuur x c

22 nucleair geneeskundige app. x c

23 MrI x c

stand van zaken na audit tÜV mei 2013

resultaat
figuur 10.1 laat de tijdontwikkeling zien van het onderhoud aan apparatuur van Zorgtechnologie en 
installaties van Vastgoed. bij aanvang van Zgt-QMt in 2008 is 33% van het onderhoud van Zorgtech-
nologie op orde; voor 34% is er een achterstand en voor 33% ontbreekt ieder onderhoudsmodel. 
Dit laatste betekent dat de datum van het volgende onderhoud niet bekend is, zodat de status van 
onderhoud ongewis is. Dit is een ongewenste situatie die als ontbrekend onderhoud wordt aange
merkt [Zgt 10,13]. 
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Figuur 10.1 Status onderhoud van apparatuur van Zorgtechnologie (blauw) en die van de installaties van Vastgoed 
(rood) voor de periode vanaf de start in 2008 tot begin 2013. De kwaliteit van de registratie is in deze periode 
sterk vooruit gegaan, waardoor de gegevens in 2013 veel nauwkeuriger zijn dan die van 2008 (zorgtechnologie) 
en 2010 (vastgoed) [ZGT 10,14]. 

In 2013 is 98% van het onderhoud van zorgtechnologie op orde. De resterende 2% bestaat vooral uit 
nog niet uitgevoerde keuringen van nieuw binnengekomen apparatuur, veroorzaakt door wel aan-
wezige en geregistreerde maar nog niet (door de zorg) in gebruik genomen apparaten. Deze appara-
tuur wacht nog op (registratie van) keuring, dus houdt geen veiligheidsrisico in [Zgt 10,14].

De registratie van de status van onderhoud bij Vastgoed start in 2010, nadat eerst vanaf 2008 de 
registratie van installaties ter hand is genomen en beter in kaart is gebracht De achterstand in 2013 
– 20% achterstallig onderhoud - is opgebouwd uit ‘geen Po model’ (11%), ‘verwijderd Po model’ 
(3%) en ‘achterstand’ 5%. Naast de gecertificeerde installaties, die 100% op orde zijn, zijn er nog 
minder kritische installaties, die nog niet volledig op orde zijn. Er wordt hard aan gewerkt om de Po-
modellen in te voeren [Zgt 10,14].

10.4 StOriNGeN APPArAtuur 
Metriek
Het aantal apparaten is het totaal van ‘Inventaris MI’ in het desbetreffende jaar, zoals dat in Ultimo is 
geregistreerd. het totale aantal storingen is gedefinieerd als het aantal correctieve onderhoudstaken 
per jaar, waarbij preventief onderhoud niet is meegenomen. De storingsoorzaken zijn gekoppeld aan 
het object waarop de storing is geboekt.

De responstijd is gedefinieerd als de tijd tussen het moment van melding en de aanvang van de cor-
rectieve onderhoudstaak door de technicus, zoals geregistreerd in ultimo. Als referentiekader is op 
basis van de urgentie van de storing een lijst gemaakt van gewenste responstijden: b1 = 15 minuten, 
b2 = 2 uur, b3 = vandaag (24 uur), b4 = 2 weken (2x7x24 uur), b5 = 6 weken (6x7x24 uur). Deze 
tijden zijn vastgesteld door Zorgtechnologie.

De tijdsduur van de taak is de tijd tussen aanvang van de taak en de ’gereed melding’ ervan. Wij gaan 
er hierbij vanuit dat ‘start’ en ‘gereed melding’ zonder vertraging worden ingevoerd. Hierover zijn 
afspraken gemaakt met de MID om ‘vervuiling’ van deze meting te vermijden.
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resultaat
In tabel 10.2 zijn alle resultaten [Zgt 10,3] samengevat. Het aantal storingen (s) is in 2012 met 6% 
toegenomen ten opzichte van het peiljaar 2008. Afgezet tegen de toename van het aantal apparaten 
(A) van 5892 in 2008 naar 7839 in 2012 – een toename van 33% - is er sprake van een significante 
daling van het kengetal van het aantal storingen per apparaat per jaar, S/A/jaar. Dit kengetal is ge-
daald van 0,57 in 2008 naar 0,45 in 2012. Dat is een significante verbetering van 20%.

Tabel 10.2 Overzicht van aantal storingen per apparaat per jaar, het al dan niet behalen van de gewenste 
responstijd en de tijd in minuten die aan het verhelpen van de storing is besteed, voor de periode 2008 t/m 2012. 
Bron is de Ultimo registratie van correctieve taken (= storing).

jaar # apparaten # storingen storing/app./jaar binnen tijd (%) buiten tijd (%) open (%) tijd/storing (min)

2008 5892 3349 0.57 30 70 51

2009 54

2010 62

2011 78

2012 7839 3549 0.45 42 55 3 93

De responstijd van storingsopvolging is in de periode 2008 tot 2013 afgenomen, gebaseerd op de in 
2008 afgesproken normen. Zorgtechnologie levert over het geheel een aanzienlijke verbetering op 
van op tijd opgeleverde taken, van 30% in 2008 naar 42% in 2012. 

De vergelijking van tijdsduur in minuten per taak over de jaren 2008 – 2012 laat zien dat de duur 
van het oplossen van storingen flink is toegenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de com-
plexere apparatuur, waarin meer software is geïntegreerd, waardoor storingen lastiger te detecte-
ren zijn. 

Kijken we naar de storingsoorzaken, dan zijn de verschillen niet opvallend (fig. 10.2). in verband 
met de eerder genoemde wijziging in classificatie van storingsoorzaken (tabel 10.3) bekijken wij al-
leen de trend voor de periode 2008-2010. overigens zien wij voor 2012 - na vertaling naar dezelfde 
soort storingsoorzaak - nauwelijks verschil. opvallend is dat de eerste twee oorzaken – (f) defecte 
onderdelen en (g) mechanisch/losse verbinding/slijtage bijna de helft van het totale aantal storin-
gen veroorzaakt. Veel apparatuur is kennelijk niet of slecht bestand tegen gebruik op de werkvloer, 
dat betekent dat in deze posten mogelijk gebruikersfouten zijn besloten. schatten we dat op 50% en 
voegen we die samen met (A), (B) en (i), dan komt het percentage gebruikersfouten op een kleine 
60% (grove schatting).

Door de wijziging in de definitie van storingsoorzaken in de loop van 2011 zijn er geen cijfers die wij 
kunnen vergelijken met de andere jaren. Dat betekent dat de cijfers voor 2008-2010 en 2012 slechts 
vergelijkbaar zijn door een bovenliggende typering toe te voegen (tabel 10.3).
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Tabel 10.3 Definitie van storingsoorzaken voor de periode 2008 - 2010 en de periode 2012 en daarna. 
vergelijkbaarheid van de oude en nieuwe definitie is een extra label toegevoegd: Gebruiker (G), Technisch (T) en 
Overige (O).

Definitie 2008-2010 Definitie 2012

A geen afwijking geconstateerd 07 geen probleem of afwijking geconstateerd g

b bediening 02 Applicatie-/bedienings- of toepassingsfout g

I Vernieling/schade 03 gevallen of aantoonbaar defect door gebruiker g

c overbelasting - - t

D software - - t

E Voeding/Accu 13 Accu of batterij t

16 netstekker/kabel t

f Defecte onderdelen - - t

g Mechanisch/losse verbindingen/slijtage 10 Mechanische storing (defect) t

H Verstopping/Vervuiling/stof 09 lekkage of verstopping t

04 storing (defect) veroorzaakt door verbruiksmateriaal 04 storing (defect) veroorzaakt door verbruiksmateriaal t

08 Elektrische/electronische storing (defect) t

12 optisch/optiek storing (defect) t

ov overige storingsoorzaken ov overige storingsoorzaken o

Z Ingangscontrole - - o
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figuur 10.2 top-10 van storingsoorzaken voor 2008 (blauw), 2009 (rood) en 2010 (groen) in 
aantallen storingen. Door (niet meer te achterhalen) interpretatieverschillen tussen technici zijn de 
cijfers minder betrouwbaar. De aantallen storingen zijn vrijwel gelijk, het aantal apparaten is echter 
met ca. 20% toegenomen.
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10.5 VIM MElDIngEn
Metriek
Uit de registratie van VIM meldingen worden sinds augustus 2008 tweewekelijks de meldingen met 
kenmerk ‘apparaat/materiaal/hulpmiddel’ geëxporteerd. De gebruikte informatie komt uit de vel-
den: status, Meldingsnummer, Datum verstuurd, Hoofdstromen (zorgpad/zorgprogramma), locatie, 
beschrijving incident, beschrijf in één zin wat niet goed ging. De ‘implementator QMt’ voegt daar 
per melding de technologiegroep(en) aan toe waar de melding betrekking op heeft. Deze combinatie 
wordt gesorteerd naar elke technologiegroep, zodat daar een spreadsheet beschikbaar is met tab-
bladen per tweewekelijkse meldingen van die technologiegroep. Zowel het totaal als de meldingen 
per technologiegroep zijn geanalyseerd.

resultaat
bij aanvang van het project is gevraagd om rapportages uit het meldingen registratiesysteem te 
halen, betrekking hebbend op apparaat/materiaal/hulpmiddel. Deze rapportages zijn gebruikt om 
trends te signaleren die in tKMt besproken kunnen worden. Daarnaast zijn de VIM meldingen toe-
gedeeld aan de verschillende technologieën. De ontwikkeling in meldingen ziet er door de jaren uit 
als in fig. 10.3 [ZGt 10,4].

De drie groepen met de meeste meldingen zijn apparatuur, medicatie en valincidenten. Voor de me-
dische technologie was de bijdrage van 2008 tot begin 2011 ongeveer 20% van het totaal aan VIM 
meldingen. Vanaf het tweede kwartaal in 2011 tot eind 2012 is dat gereduceerd tot ongeveer 15%. 
Een positieve ontwikkeling die wij toeschrijven aan Zgt-QMt. nb 2008 is het opstartjaar van de VIM 
meldingen in Zgt.

0 %
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15 %

20 %

25 %

30 %

2008 2009 2010 2011 2012

Figuur 10.3 Percentage VIM meldingen ‘apparaat/materiaal/hulpmiddel’, genormeerd op het totaal aantal 
meldingen bij ZGT per kwartaal. 2008 is het opstartjaar van de VIM meldingen.

Case study: infusieteCHnologie
De infusietechnologie (cluster 3) geeft, door de gestructureerde aanpak binnen Zgt-QMt, een inte-
ressant beeld voor de afname van ViM meldingen (fig.10.4). Van een groot aantal meldingen bij start 
in 2008/2009 zien wij een ontwikkeling naar een stabiel aantal van minder dan twee VIM meldin-
gen per kwartaal in 2012. Hoe is dit bereikt?
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Figuur 10.4 Infusietechnologie: jaargemiddelde aantal meldingen per kwartaal (blauw) voor de periode 2008 t/m 
2012. Daar overheen loopt de rode lijn van aantal meldingen per kwartaal. Door interventies, aangegeven vanuit 
het cluster, is een stabiele situatie ontstaan van minder dan twee meldingen per kwartaal zoals aangegeven met de 
doellijn (groen) [ADE 2012c].

Na de eerste succeservaring van de certificatie van monitoren voor patiëntbewaking bleek dat er in 
de organisatie klachten waren over onvoldoende beschikbaarheid van infuuspompen. Deze klacht 
is aangegrepen om een onderzoek te hiernaar doen. resultaat hiervan is een meerjarenplan voor de 
vervanging van infusieapparatuur in het gehele ziekenhuis. Daarnaast is de logistiek rondom infuus-
pompen in het ziekenhuis aangepast, door verlegging van taken van de medische techniek naar het 
verpleegkundig artikelen magazijn (VAM). Belangrijk is ook de keuze voor standaardisatie, waarbij 
komend van 14 merken en typen er nu een situatie is met maximaal vijf typen. bovendien is, geïnspi-
reerd door het grote aantal VIM met “geen pomp beschikbaar”, een ‘six sigma’ project gestart om het 
inzetbeleid voor infuuspompen te formuleren [Zgt 10,5]. Dat heeft de situatie aanzienlijk verbeterd. 
Infusieapparatuur is tevens landelijk punt van aandacht in richtlijnen [nVK 2008] en rapporten 
[MAA 1999] waardoor er meer heren gediend worden en consolidatie een feit is. 

Wij concluderen dat de daling het gevolg is van: (1) risicoanalyse met beheersmaatregelen, (2) 
programma van eisen met toets op bestand aan pompen, (3) gebruikersprotocollen met training ver-
pleegkundigen, (4) meerjarenplan investeringen, (5) standaardisatie, (6) inzetbeleid en (7) centrale 
uitgifte en onderhoud door het VAM. Juist de combinatie van acties op alle fronten zorgt ervoor dat 
er een zichtbaar resultaat wordt geboekt, de kernboodschap van Zgt-QMt.

Case study: reaniMatieapparatuur
Een plotselinge piek in het aantal meldingen blijkt voor een deel toe te schrijven aan ondeugde-
lijke plakelektrodes, deels doordat ze over de houdbaarheidsdatum heen zijn. De risicoanalyse 
wordt hierop aangescherpt. Er is een gebruikersprotocol gemaakt en onder de aandacht van 
gebruikers gebracht betreffende de risico’s van verlopen plakelektrodes, waarin tevens wordt 
aanbevolen de draden van de elektroden ook steeds te controleren voordat wordt aangesloten. 
Door deze ene belangrijke maatregel is de laatste twee jaar het aantal meldingen stabiel op < 2 per 
kwartaal [ADe 2012c].
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10.6 VEIlIgHEIDsProjEctEn

Metriek
Veiligheidsprojecten ontstaan indien trends uit de VIM meldingen over zorgtechnologie daar aanlei-
ding toe geven. Deze VIM meldingen met label ‘apparaat/materiaal/hulpmiddel’ worden tweeweke-
lijks geëxporteerd uit het registratiesysteem en besproken in tKMt. 

resultaat
In tabel 10.4 zijn de veiligheidsprojecten weergegeven, die in de periode 2008 t/m 2013 zijn uitge-
voerd. Hierin staan zowel het veiligheidsrisico als de gekozen oplossing vermeld. De looptijd van 
een veiligheidsproject verschilt: een zevental zijn binnen een half jaar gereed, drie projecten in één 
tot anderhalf jaar en twee na meer dan vier jaar. Een dergelijk project wordt elk kwartaal in tKMt 
besproken [Zgt 10,1, Zgt 10,2]. 

Tabel 10.4 Veiligheidsprojecten die in de periode 2008 t/m 2012 zijn uitgevoerd in ZGT. In de eerste twee 
kolommen staat de periode waarin het project actief was; in de volgende drie kolommen staat het onderwerp,  
het veiligheidsrisico en de gevonden oplossing.

start gereed veiligheidsproject veiligheidsrisico resultaat

2008-09 2009-10 bedpapegaaien  
(actie lorre)

Patiënten vallen in of uit bed. breuk in bedpapegaaien is vrijwel uitgebannen, 
zie fig. 10.5.

2008-09 2009-04 Verlengsnoeren Huishoudelijke verlengsnoeren geven  
eerder kortsluyiting.

gedisciplineerder gebruik van veilige  
verlengsnoeren.

2008-09 2010-04 Maak-breek-contact 
(Verpleegkundig 
oproep systeem)

Door ontwerp van het systeem krijgt 
gebruiker geen signaal als er een breuk in 
de bedrading zit. Deze denkt dan dat alles 
oké is.

structureel alleen op te lossen door vervanging 
door ander ontwerp systeem. Dat is te 
kostbaar. terugkerend knelpunt. Daarom 
herhaald waarschuwing gegeven.

2008-09 2009-04 looplijst  
noodstroomtest

Er werd niet geregistreerd welke 
apparatuur en installaties na een 
noodstroomtest moeten worden nagelopen.

Er bestaat een actuele looplijst. Deze wordt na 
elke noodstroomtest nagelopen.

2008-09 2009-04 ombouw infusie-
pompen i.v.m. 
verdwijnen spuiten

Andere afmetingen van de spuit geeft risico 
van falende pompopbrengst.

bleek niet nodig.

2009-04 2009-10 Advies over VAM Voordelen VAM op locatie Almelo worden 
niet verkregen op locatie Hengelo.

VAM op beide locaties gerealiseerd en 
geïntegreerd in Zorgtechnologie.

2009-08 2009-10 Advies aan rvB  
starten cluster  
Medische ruimten

Er kunnen medische ingrepen worden 
verricht in een ruimte, die daar technisch 
niet veilig voor is.

cluster Medische ruimten is gestart en heeft 
een referentiekader voor de vrijgave toetsen 
gepubliceerd.

2009-12 2010-07 slechte ponsafdruk-
ken patiëntgegevens

Kans op verwisseling patiënten door slecht 
leesbare gegevens.

Ponsapparaten versneld afgevoerd.

2009-04 2009-08 CSA koppelen aan 
cluster 6

sterilisatie-, reinings- en desinfectie-
aparatuur is niet opgenomen in een cluster, 
er zijn echter wel VIM meldingen over. 
risico van niet steriele apparatuur aan 
patiënten.

sterilisatie-, reinings- en desinfectie paparatuur 
is geen apart cluster, maar maakt onderdeel 
uit van de werkzaamheden van cluster 
endoscopen. Daarmee is deze apparatuur ook 
onder QMt gebracht.

2008-09 2013-03 Procedure  
traceerbaarheid

Indien een apparaat besmet blijkt is het van 
belang na te kunnen gaan welke patiënten 
met dit apparaat zijn behandeld, zodat zij, 
indien nodig teruggeroepen kunnen worden.

Aangepaste procedure traceerbaarheid.

2009-10 2013-04 bHV oefenen  
afsluiten gassen

De avond-, weekend- en nachthoofden 
hebben moeite met het afsluiten van 
zuurstof in geval van calamiteit. Het 
risico bestaat, dat in dat geval niet wordt 
afgesloten, met grotere calamiteit tot 
gevolg.

De beheersmaatregel van cluster medische 
gassen blijkt op weerstand te stuiten bij 
de avond-, weekend- en nachthoofden. na 
publicatie van de leidraad afsluiten zuurstof 
lijkt het probleem onder controle. scholing 
betrokkenen op deze leidraad is uitgevoerd.

2010-07 2011-07 beheersmaatregelen 
medicijnkoelkasten

Huishoudkoelkasten worden voor 
medicijnen gebruikt.

Er zijn standaard koelkasten geselecteerd, die 
de afdeling mag bestellen voor medicijnopslag 
van niet-kritische medicijnen. Voor kritische 
medicijnen zijn speciale koelkasten 
beschikbaar, die onder controle staan van de 
aoptheek en waarvan de temperatuur gelogd 
wordt in het gbs.
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in fig. 10.5 is voor het eerste veiligheidsproject ‘lorre’ over bedpapegaaien het verloop in ViM mel-
dingen over de breuk in banden en handvatten weergegeven. Aanleiding tot dit project was het grote 
aantal meldingen over het vallen van patiënten door afbrekende handvat of banden van bedpape-
gaaien [ADe 2012c]. De eerste actie was een inspectieronde langs alle bedden met papegaaien (kw3 
2008). naar aanleiding van een reeks nieuwe VIM meldingen in 2009 bleek dat slechts één locatie 
van Zgt was geïnspecteerd. Een inspectieronde op de tweede locatie (kw4 2009) heeft deze stroom 
van meldingen ingedamd. De melding in Kw1 van 2011 over een val van een patiënt bleek het gevolg 
te zijn van een versleten band, die kennelijk over het hoofd is gezien bij de eerdere inspectierondes. 
De lering hieruit is de eis van grote zorgvuldigheid, ook bij schijnbaar eenvoudige problemen. 
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Figuur 10.5 Veiligheidsproject “Lorre” naar aanleiding van VIM meldingen over het vallen van patiënten. 
Inspectierondes op locatie I in 2008 en locatie II van ZGT in 2009 hebben het risico sterk verminderd [ADE 2012c].

10.7 VriJGAVe MeDiSChe ruiMteS
Metriek
In 2008 is er geen vastgelegd kader, waarop getoetst wordt. Er wordt gebruik gemaakt van “gezond 
verstand” en risicoafwegingen. Waar mogelijk worden bestaande referentiekaders gebruikt, zoals 
het beheersplan luchtbehandeling oK [Vcc 2005]. Het cluster Medische ruimten wordt gevraagd een 
objectief referentiekader te ontwikkelen. In 2012 is dit referentiekader voor vrijgavetoetsen intern 
gepubliceerd [ZGt 8,5]. Dit bevat naast de toets op de oplevering met bijbehorende certificaten, ook 
vereiste scholingen op het gebied van zaken zoals brandveiligheid, bHV, risicovolle apparatuur en 
Arbo.

Tabel 10.5 Uitgevoerde vrijgavetoetsen van medische ruimtes in ZGT (A =Almelo; H = Hengelo)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

tijdelijk nood-oK 
complex (H)

reiniging endosco-
pen ruimten E35, 
E36

sEH/ Huisartsen-
post, ZGt (A)

risicotoets nieuwe 
telefoon-centrale 
(Zgt)

siemens 3 tesla 
MrI-scanner (H)

Definitief OK com-
plex (A)

ocon (H) Kinderafdeling tijde-
lijk (A)

regionaalruimte 
(sluder)

iC 5 Oost (A)

CSA (h) CSA (A)

Dialyse locatie (A)
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resultaat 
De in de projectfase uitgevoerde vrijgavetoetsen zijn weergegeven in tabel 10.5. De vrijgavetoets 
roept in 2008 en 2009 nog irritatie op, omdat het toetsingskader niet vooraf duidelijk is. Vanaf 2011 
wordt de vrijgavetoets door de afdeling zelf proactief ingepland. De meerwaarde is kennelijk over-
tuigend aangetoond, omdat er reële risico’s worden benoemd en maatregelen worden aanbevolen, 
die een reductie van risico opleveren. 

10.8 tOeKeNNiNG riSiCOGetAlleN
Metriek
Voor Zorgtechnologie (en de apparatuur clusters, die Vastgoed onderhoudt) worden de objecten 
geteld met de velden “actief” en “uitgeleend” aangekruist, uit het domein ‘Inventaris MI’ en ‘clusters 
Vastgoed’. Daarvan wordt geregistreerd of zij voorzien zijn van een risicogetal. Deze worden gesor-
teerd naar cluster.
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Figuur 10.6 Verdeling van medische apparatuur naar risicoklasse per begin 2013, gesorteerd naar clusters met het 
grootste percentage ‘Hoog Risico’. 
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Figuur 10.7 Gemiddeld aantal VIM meldingen per technologiegroep per kwartaal [ZGT 10-1] (periode: kwartaal 3 
2008 t/m kwartaal 4 2012). De technologiegroepen staan in dezelfde volgorde als in fig. 10.6. 
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resultaat
risicogetallen zijn onvoldoende toegekend bij aanvang Zgt-QMt. Per oktober 2008 heeft 57% een 
risicogetal, eind 2012 is 99,6% van de medische apparatuur voorzien van een risicogetal. De reste-
rende 0,4% betreft nieuwe apparatuur, waarvan de risicogetallen nog niet in het systeem zijn inge-
voerd [Zgt 10,14]. fig. 10.6 laat de verdeling zien van apparatuur per cluster (technologiegroep) 
over de verschillende risicoklassen. Voor installaties zijn geen risicogetallen ingevoerd in Zgt.

10.9 PreStAtie-iNDiCAtOreN NVKf
Door nVKf is een set indicatoren gepubliceerd [nVK 2007], die door nVZ zijn onderschreven. Voor 
Zgt geldt dat de nVKf indicatoren in 2008 nauwelijks leven en in 2013 geïntegreerd zijn in een plan 
voor gevalideerde registraties en rapportages. Desondanks zijn een aantal er van gedurende het 
project gebruikt (zoals onderhoud, risicogetallen).

Metriek
Eind 2012 is gestart met de validatie van de nVKf indicatoren die vanuit Ultimo worden gerappor-
teerd. Door deze validatie worden alle definities van de velden eenduidig vastgesteld. De bestaande 
definities van de onderdelen, zoals soorten van taken, storingsoorzaken en statussoorten van appa-
ratuur worden daarbij gehanteerd. De gedefinieerde rapportages worden onder een uniek nummer 
opgeslagen [Zgt 10,17]. De beschrijving van de rapportstructuur is ook in Ultimo opgeslagen. Dit 
borgt de rapportages, bijvoorbeeld bij vervanging van de functioneel beheerder.

resultaat
De stand van zaken is weergegeven in tabel 10.6. Van de elf sub-indicatoren zijn er vier volledig 
operationeel, drie vergevorderd en vier nog niet gerealiseerd. ruwweg is Zgt op twee derde van dit 
pad aangeland. Uit een onderzoek naar het gebruik van deze indicatoren bij acht ziekenhuizen blijkt 
dat er twee ver gevorderd zijn met de invoering, vijf ziekenhuizen bezig zijn met invoering en één 
ziekenhuis er zelfs nog niet aan is begonnen [grI 2013]. Zgt komt met deze score dus goed mee.

De meest complexe sub-indicator is die voor status onderhoud. Dit is een gevolg van de verschil-
lende organisatievormen die aan Zgt zijn gekoppeld. Zo heeft siemens het gehele beheer van de 
apparatuur met beeldvormende technieken (bVt) overgenomen. omdat niet is afgesproken dat 
siemens de status hiervan bijhoudt in Ultimo, moeten de rapportages uit Ultimo handmatig worden 
aangevuld met rapportages van siemens. 

Voor de in een aparte bV ondergebrachte laserkliniek zijn andere afspraken gemaakt. omdat het 
beheer bij Zgt is ondergebracht, is alle apparatuur in Ultimo geregistreerd inclusief alle werkzaam-
heden. Van deze apparatuur is de status van het onderhoud dus onderdeel van de standaard rap-
portage. Voor het laboratorium gelden weer andere afspraken. omdat zij verzelfstandigen, maar 
tevens verhuizen naar een eigen onderkomen, verdwijnt de apparatuur uit het ziekenhuis. Daarom 
is afgesproken dat zij regelmatig rapportages leveren over de status van onderhoud van hun eigen 
‘wagenpark’, op basis van hun eigen registratie systeem.
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Tabel 10.6 Overzicht NVKF prestatie-indicatoren, met een overzicht van de status bij ZGT eind 2012. Legenda: 
gereed (groen), in de steigers (geel) en (nog) niet actief (rood). 

nr. Betreft indicator Definitie ZGT Meting 2013

1. risicoanalyse a Percentage van het totale aantal apparaten/
systemen in het databestand dat is ingedeeld 
naar risicoklasse op basis van de gehanteer-
de risicoanalyse

Alle apparatuur krijgt een 
risicobeoordeling

Ultimo

2. gebruiks-
protocollen en 
instructie

b Percentage van de in het afgelopen jaar voor 
klinische processen in gebruik genomen 
apparatuur en software dat formeel voor dat 
gebruik is vrijgegeven nadat de veilige wer-
king is vastgesteld (I) en na vaststelling dat 
de gebruikers zijn geïnstrueerd (II) op basis 
van een vastgesteld gebruiksprotocol (III)

(i) Alle nieuwe ap-
paratuur wordt via MI 
ingekeurd en bij veilig 
vrijgegeven naar de zorg

Ultimo: ingevulde  
inspectielijsten uit Po 
model + formele  
vrijgave registratie 
(Ultimo), (mogelijk) 
registratie acceptatie-
vrijgave-formulieren

3. Vrijgeven voor 
gebruik

(II) gebruikers-instructie 
verplicht voor cluster 
technologie

Kwaliteits-paspoorten  
registratie per technolo-
gie (nog te ontwikkelen)

(III) gebruiks-protocol 
op Intranet/in DKs-e bij 
cluster technologie

registratie zie  
kwaliteits-portaal QMt 
(iProva)

4. Doeltreffend 
beheer

c Percentage per risicoklasse van het totale 
aantal apparaten/systemen in het databe-
stand waarbij geen sprake is van achterstal-
lig preventief onderhoud

onderhouds-monitor 
(nog opdelen naar risico-
beoordeling H-M-l

Ultimo, onderhoud  
zorgtechnologie 98% op 
orde (alle risicoklassen)

5. Periodieke 
evaluaties

d Percentage per risicoklasse van het totale 
aantal apparaten/systemen in het data-
bestand waarvan in het afgelopen jaar de 
technische staat en de functionaliteit (I) 
in relatie met het klinisch proces (II) is 
beoordeeld

(I) In de PvE is het 
afgesproken kwaliteitsni-
veau zowel technisch als 
functioneel vastgelegd. 

clusterinfo, audits

(II) Evaluatie aan het 
klinisch proces betekent 
herzien PvE (niet vastge-
legd hoe vaak dat moet)

clusterinfo, PvE, jaarlijks 
geactualiseerd

6. Investerings-
begroting

e Percentage van de in het afgelopen jaar in 
gebruik genomen medische apparatuur 
dat is aangeschaft en geïntroduceerd op 
basis van vooraf vastgestelde investerings-
begroting (I) en conform een vastgestelde 
aanschaf- en introductieprocedure (II)

(I) Investerings- 
begroting  
(nog uitwerken)

Wat wordt buiten 
investerings-begroting 
om in huis gehaald?

7. Aanschaf en 
introductie

(ii) Aanschaf- en 
introductieprocedure is 
vastgesteld

Hoeveel apparatuur volgt 
de procedure

8. Doelmatig 
beheer

f Verhouding tussen de jaarlijkse instand-
houdings-kosten van de aanwezige medische 
apparatuur en de totale vervangingswaarde

Exploitatie Zorg-techno-
logie + contractkosten 
derden (uitwerken)

SAP, inkoop

9. relatiebeheer g Wordt een evaluatiesysteem gehanteerd 
voor beoordeling van de samenwerking 
tussen Klinische fysica/Medische techniek 
en de andere verantwoordelijke partijen in 
de instelling?

Klant-tevredenheids-
peling domein medische 
technologie Per 2013 
rVE verantwoordelijk, 
intensieve communicatie 
met Zorgtechnologie en 
Vastgoed.

Enquete Mto, QMt 
is breed bekend in de 
organisatie, aanpak en re-
sultaten hebben impact, 
risico’s worden vermin-
derd, rvb is steeds meer 
´in control´
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10.10 PAtiëNtVeiliGheiD VerGrOOt
De registratie van VIM meldingen is de enige harde informatie over de ontwikkelingen rond pati-
entveiligheid. Een relatieve daling betekent dat er minder aanleiding is te melden (de meldingsbe-
reidheid van het ziekenhuis als geheel is door de normering op het totaal aantal meldingen van het 
kwartaal geneutraliseerd). Minder meldingen betekenen zeer waarschijnlijk ook minder (bijna)
incidenten. Dat wijst op drie mogelijke effecten:

1. Patiënten lopen minder risico, het is veiliger geworden bij toepassing van medische technologie
2.  Het zorgproces wordt minder verstoord, het werk hoeft niet onderbroken te worden om een 

incident op te lossen. het werk verloopt meer ‘lean’, er is een “verborgen fabriek” geëlimineerd.
3.  Er is minder gevolgschade en er hoeft minder hersteld te worden: een besparing van tijd en geld.

Het is ons niet gelukt om deze effecten om te zetten in harde Euro’s en/of productie uren van me-
dewerkers. om een beeld te geven in aantallen, over 2009 zijn 604 meldingen met betrekking tot 
technologie gemeld en in 2012 zijn dat er 249, een daling met 59%! 

complicatieregistraties zijn niet onderzocht. Het zijn als het ware de VIM meldingen binnen de me-
disch specialistische discipline. Het vraagt een zelfstandig onderzoek om de trends daarin te kunnen 
analyseren. Het zal bovendien lastig zijn de koppeling naar medische technologie te maken. Waar-
schijnlijk lukt dat alleen door dossieronderzoek.

10.11  CONCluSieS - ZGt-QMt leiDt OBJeCtief  
tOt AANtOONBAre iNterNe BOrGiNG

Uit de beperkte ‘harde’ interne metingen kan worden geconcludeerd dat Zgt voor 24 risicovolle 
technologieën is gecertificeerd, dat het onderhoud op apparatuur op orde is dat het onderhoud van 
installaties goed op weg is en dat risicogetallen aan apparatuur zijn toegekend. De storingsopvolging 
is verbeterd, gemiddeld van alle medische apparatuur is het aantal storingen per jaar per apparaat 
gedaald van 0,57 naar 0,45 wat een verbetering van 20% betekent.

uit de relatieve daling van de ViM meldingen voor apparatuur mag een verhoogde patiëntveilig-
heid, hogere efficiëntie (minder verstoringen) van het zorgproces en verlaging van de foutenkosten 
worden geconcludeerd. De nVKf Prestatie-indicatoren zijn voortvarend ter hand genomen en de 
onderliggende rapportages zijn gevalideerd.

Uit de aanpak van onderhoud apparatuur en de VIM meldingen blijkt het belang van registraties en 
het rapporteren van de resultaten daarvan. Voor de eerste rapportage van status onderhoud had 
men geen idee hoe de werkelijkheid er uit zag. na de presentatie is het een permanente indicator 
geworden, die voortdurend als regelkring is aangestuurd.

Daar waar registraties voorhanden zijn, kunnen rapportages worden gemaakt, waarop is te sturen in 
de richting van het doel van de betreffende regelkring. Validatie van rapportages blijkt noodzakelijk, 
mede door de komst van Zgt-bV’s. Waar valide registraties ontbreken, blijft de werkelijkheid onge-
wis. omdat de registraties van andere grootheden onvolledig is of ontbreekt moet ook naar indirec-
ter te beoordelen aspecten worden gekeken.

Hoofdstuk 10 | Interne toetsing: objectief
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IntErnE toEtsIng:  
InDIrEctE bEoorDElIng

Om vast te stellen of de borging van veiligheid en kwaliteit van het gebruik van 
zorgtechnologie is gelukt, kunnen wij ook een aantal ‘indirecte’ indicatoren de maat 
nemen. Investeringen in kwaliteit, veiligheid en risicomanagement kosten geld, 
maar resulteren ook in besparingen en winst op andere vlakken zoals blijkt uit onze 
analyse. Daarnaast bekijken wij ook het draagvlak bij de RvB, als maat voor de 
verandering in cultuur en randvoorwaarde voor continue aandacht voor ZGT-QMT. 
Hierbij hoort ook de inbedding van kwaliteitsmanagement bij de lijnmanagers van 
het ziekenhuis. Draagvlak bij het personeel is van groot belang: kwaliteit en veiligheid 
wordt op de werkvloer vormgegeven. Scholing van personeel en het stimuleren van 
goed leiderschap dragen hieraan bij. Ook onderzoeken wij of de aard van het werk 
bij de groep Zorgtechnologie is veranderd door de nieuwe aanpak. Tot slot bekijken 
wij de aspecten werknemerstevredenheid en ziekteverzuim, als belangrijke maar erg 
indirecte maat voor het succes van ZGT-QMT.

11.1 InlEIDIng
Doel van een interne toetsing is om te meten of het einddoel van borging van kwaliteit en veiligheid 
bij de inzet van medische technologie inderdaad is bereikt. In hoofdstuk 10 is gekeken naar ‘directe’ 
indicatoren zoals het aantal storingen en het aantal VIM meldingen. Deze staan dicht bij de uiteinde-
lijke patiëntveiligheid. in dit hoofdstuk kijken wij naar een meer ‘indirecte’ maat hiervoor, in termen 
van de financiële randvoorwaarden, draagvlak bij de rvB en personele aspecten zoals scholing, 
leiderschap, medewerkers-tevredenheid en ziekteverzuim. ook hier geven we eerst de metriek op 
basis waarvan de resultaten zijn verkregen. De resultaten beogen antwoord te geven op een aantal 
vragen. Zijn door Zgt-QMt de kosten van zorgtechnologie toe of afgenomen? Is er geld vrijgekomen 
voor nieuwe initiatieven of kost het alleen maar geld? In sectie 11.2 wordt dit aspect bekeken. 

Is kwaliteitsmanagement echt tot stand gekomen of is het bij een papieren exercitie gebleven? De 
kwaliteitsbeleving op directieniveau, in termen van de directiebeoordeling, speelt zeker een rol om 
het draagvlak binnen Zgt in stand te houden (sectie 11.3). Heeft de lijn wel de initiatieven overgeno-
men en geïnternaliseerd? sectie 11.4 geeft hier antwoord op.

In de secties 11.5 en 11.6 komen de investeringen in personeel aan bod. Eerst bespreken wij de 
inhoudelijke scholing van personeel en de introductie van gebruiksprotocollen op de werkvloer. 
Daarna bespreken wij de invloed die een goede selectie op leiderschapskwaliteiten kan hebben op 
de organisatie. De goede man met de juiste competentie op iedere plaats krijgen, dat is onze ambitie. 

In 11.7 onderzoeken wij of door beter onderhoud en een andere cultuur er een verschuiving is opge-
treden binnen zorgtechnologie, van correctieve taken naar preventief onderhoud. Dit is een interes-
sante vraag voor de organisatie van zorgtechnologie.



188

Hoofdstuk 11 | Interne toetsing: indirecte beoordeling

In sectie 11.8 bespreken wij een onderzoek naar de tevredenheid van de werknemers in Zgt, na alle 
onrust die Zgt-QMt ook heeft veroorzaakt. Is het de moeite waard geweest? Hoe kijkt de werkvoer 
er tegen aan? tot slot bekijken wij in sectie 11.9 de invloed van Zgt-QMt op het ziekteverzuim, wat 
een indirecte maat is voor het ontbreken van stress en het gevoel van veiligheid op de werkvloer. Wij 
verwachten een afname van het ziekteverzuim als Zgt-QMt heeft geleid tot een ‘schouders eronder’ 
gevoel voor het bevorderen van kwaliteit en veiligheid.

11.2 KostEn ZorgtEcHnologIE
personeelskosten
Metriek
Bij het evalueren van de financiële ontwikkelingen op medische apparatuur hebben we te maken 
met een aantal onafhankelijke registratiesystemen: SAP (het financiële registratiesysteem) voor de 
exploitatiegegevens en contractkosten, financiën en informatie (f&i) voor de investeringen, ultimo 
voor de gegevens over apparatuur en installaties en losse ad hoc spreadsheets voor het beheer van 
contracten met externe partijen die delen van de apparatuur in het ziekenhuis onderhouden. De 
investeringsaanvragen zijn niet eenvoudig te koppelen aan de werkelijke investeringen. Ze werken 
in verschillende systemen (ultimo resp. SAP) en er is nog geen bruikbare koppeling gerealiseerd. er 
is nog geen sprake van total costs of ownership (tco).

om in control te komen moet deze informatie opgenomen worden in een gesloten regelkring als aan-
gegeven in fig 8.5. Om toch enig inzicht te krijgen zijn deze bronnen handmatig gecombineerd om een 
overzicht te krijgen van de exploitatie en beheerskosten van zorgtechnologie. Een eerste verkenning 
(1e orde leren) om uit te kunnen groeien tot een betrouwbaar totaalbeeld (2e en 3e orde leren).

in SAP zijn voor exploitatie de volgende kostenposten7 opgeteld: (1) Personeel, (2) Patiëntgebon-
den kosten, (3) Afschrijving, huur en leasing, (4) Overige, (5) interne doorberekeningen, (6) Op-
brengsten uit dienstverlening. De f&i registratie voor de investeringen is gebaseerd op de velden 
“medische investeringen 2008-2012, werkelijke bestellingen incl. btw”. Ultimo is geraadpleegd voor 
gegevens van apparatuur en installaties, zoals aantallen (met codering “actief” en “uitgeleend”). 
Daarnaast is er nog contractbeheer met externe partijen, dat veelal in spreadsheets bij Inkoop is op-
genomen. Daaruit zijn de gegevens van Bedrijf A opgeteld per jaar (bulk aan uitbesteed onderhoud) 
[Zgt 11,5]. 

resultaat
Alle benoemde systemen zijn vooralsnog niet gekoppeld. Desondanks zijn we er in geslaagd een 
redelijk beeld te krijgen van de verworvenheden [Zgt 11,1]. na een grote uitbreiding van het per-
soneelsbestand in 2009 zijn de exploitatiekosten van Zorgtechnologie redelijk stabiel gebleken (fig. 
11.1). De groei in personele kosten wordt deels gebruikt voor het verzorgen van een groter ‘wa-
genpark’ aan apparatuur. Een andere deel wordt gebruikt voor kennisontwikkeling en scholing van 
medewerkers. Dit is de investering die naar verwachting op termijn zal leiden tot een vermindering 
van VIM meldingen. 

7  (1) Personeel = salarissen + sociale lasten, (4) Overige = Voedingsmiddelen, Andere hotelmatige kosten, Algemene 
kosten, Terrein en gebouw gebonden kosten, Nog niet ingevulde taakstelling
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Figuur 11.1 Exploitatiekosten voor Zorgtechnologie (= VAM (groen) + KF (rood) + MI (blauw)) in de periode 
2008 t/m 2012, met €1.000 als rekeneenheid. Exploitatie = (1) Personeel + (2) Patiëntgebonden kosten + (3) 
Afschrijving, huur en leasing + (4) Overige + (5) Interne doorberekeningen - (6) Opbrengsten uit dienstverlening. 
De contractkosten ontbreken hierin.

investeringen MedisCHe apparatuur
Metriek
De investeringskosten voor medische apparatuur zijn uit het registratiesysteem van financiën en in-
formatie (f&i) gehaald, zoals opgenomen in “investeringen medisch” in het veld “werkelijk bestelde 
artikelen inclusief btW”.

resultaat
De investeringen voor medische apparatuur zijn voor de periode 2008 t/m 2012 weergegeven in fig. 
11.2. na 2010 zien wij een stevige afname van de investeringen [Zgt 11,2]. De investeringen lijken 
vanaf dat jaar gestabiliseerd op een niveau dat ongeveer 30% lager ligt dan in de jaren ervoor. Dit is 
onder andere het gevolg van de maatregelen, zoals beschreven in hoofdstuk 8 (tabel 8.2). Het vraagt 
een langere meetperiode om de structurele effecten te kunnen beoordelen.
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Figuur 11.2 Investeringen in medische apparatuur (werkelijk bestelde artikelen incl. btw x € 1000) voor de periode 
2008 t/m 2012 [ZGT 11,2]. 

Van de regelkring uit hoofdstuk 8 (fig. 8.5) zijn het proces van indienen van een nieuwe investering 
en het adviesproces van de bIc operationeel. ook de vervangingsplanning wordt jaarlijks bespro-
ken met de afdelingsleiding [Zgt 8,4]. De gehele regelkring, gebaseerd op total costs of ownership 
(tCO), is nog niet gerealiseerd. Misschien is ook hier een koppeling naar de technologieën (tabel 7.1) 
een mogelijkheid om systemen op elkaar te laten aansluiten.

BeHeerskosten
Metriek
omdat de totalen van de verschillende registraties nog niet beschikbaar zijn, geven wij hier toch 
een benadering om beeld te krijgen van de beheerskosten van apparatuur [ZGt 11,3, ADe 2013d]. 
Deze kosten zijn voornamelijk personeelskosten van Mi en VAM en overige exploitatiekosten (groen 
+ blauw uit fig. 11.1). De kosten van de Klinische fysica (rood uit fig. 11.1) zijn hier buiten gelaten 
omdat omdat Kf vooral wordt ingezet voor beleid, kennisontwikkeling en projectmanagement. 
Kosten van onderhoud, dat door externe leveranciers wordt uitgevoerd, maakt onderdeel uit van de 
beheerskosten. De grootste leverancier van extern onderhoud is Bedrijf A. De kosten daarvan zijn uit 
het systeem te halen [Zgt 11,5].

resultaat
bij het onderzoek naar de kostenontwikkeling van onderhoudscontracten lopen we aan tegen de 
wijze van registratie. De contracten worden in de projectfase Zgt-QMt in een spreadsheet geregis-
treerd bij de afdeling Inkoop, daarbij worden de contractbedragen niet meegenomen. Die worden, 
als ze zijn betaald, als kosten geregistreerd in SAP, het financiële registratiepakket. Daar zijn de con-
tractuitgaven weliswaar gecodeerd op medische apparatuur, maar niet gekoppeld aan technologieën. 
Daarnaast is er een herverdeling geweest tussen Zorgtechnologie en Vastgoed van verschillende 
technologieën. Zo zijn de endoscopenwasmachines van Vastgoed naar Zorgtechnologie gegaan en de 
verstelbare bedden andersom. Het voert hier te ver om de impact van deze verschuivingen in termen 
van beheerskosten te achterhalen. Het is al lastig genoeg om het macro beeld scherp te krijgen.



191

11
In fig. 11.3 staat de som van de interne beheerskosten en (een deel van) de externe onderhoudskos-
ten. De piek in 2009 is ontstaan door de keuze voor versneld wegwerken van het achterstallig onder-
houd, zoals dat in 2008 uit de registratie was gebleken. De stijging van de laatste drie jaar is het 
gevolg van de extra werkzaamheden die door de medisch technologen zijn uitgevoerd, zoals onder-
zoek naar specifieke knelpunten (veel uitval bij optieken) en scholing van specialisten (zoals bv. voor 
diathermie). De licht stijgende trend in exploitatiekosten is mede verklaarbaar uit een groter aantal 
apparaten dat moet worden beheerd (een kleine 6000 in 2008 naar ca 8000 in 2012, een groei met 
bijna 30%) en het feit dat het onderhoud daarvan op orde is (was 33% in 2008 en is 98% in 2012).
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Figuur 11.3 Benadering van de beheerskosten medische apparatuur, bestaande uit exploitatiekosten MI (blauw) 
en VAM (groen) en de kosten van het contract met Bedrijf A (geel), waar (met name in 2009) veel onderhoud is 
uitbesteed. Rekeneenheid voor de verticale as is € 1000.

Delen we de benaderde beheerskosten door het aantal medische apparaten van dat jaar, dan zien 
we een daling van de beheerskosten per apparaat per jaar (fig. 11.4). De relatieve kosten voor 2008 
zijn ogenschijnlijk erg laag wat waarschijnlijk het gevolg is van het niet goed beheersen en registre-
ren van het onderhoud en het wagenpark als geheel (er was toen ook nog sprake van achterstallig 
onderhoud). Vanaf 2009 is men in control en begint de optimaliseringsslag wat tot uiting komt in 
efficiënter onderhoud, beheer en inzet. in fig. 11.4 is een licht dalende trend van de beheerskosten 
per apparaat te zien, in elk geval min of meer stabiel. ook hier wordt de verschuiving van apparatuur 
tussen Zorgtechnologie en Vastgoed niet nader onderzocht (de aantallen apparaten zijn steeds uit de 
context Inventaris MI).
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Figuur 11.4 Relatieve beheerskosten in € per apparaat per jaar, gebaseerd op de benadering van de beheerskosten 
uit fig. 11.3 [ADE 2013d].

ToTale kosTen ZorGTechnoloGie
in figuur 11.5 zijn de exploitatiekosten (fig. 11.1) opgeteld bij de investeringen (fig. 11.2). De bespa-
ring door de andere aanpak van investeringen is evident, doch is nog niet bestendigd in de tijd. let 
er wel op, dat in deze figuur de totale contractkosten op medische apparatuur ontbreken.

er zijn verschillende registratiesystemen voor financiën: deze zijn (nog) niet aan elkaar gekoppeld. 
Daarnaast is er geen bruikbaar coderingssysteem om de verschillende financiële stromen aan elkaar 
te koppelen. Wat bij VIM meldingen is gelukt door elke melding toe te kennen aan één of meer van 
de technologiegroepen, is in de financiële registratie (nog) niet uitgewerkt. rekeningen, contracten 
en uren zouden dan bij de bron al moeten worden voorzien van een technologiecode. Als die in alle 
registraties gebruikt wordt is koppeling mogelijk. Dan nog blijft er discrepantie tussen reserveringen 
(zoals contracten) en de feitelijke betalingen (tijdverschuiving). 
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Figuur 11.5 Som van exploitatie (MI (blauw), KF (rood) en VAM (groen)) en investeringen (paars). Duidelijk is de 
dominantie van investeringen. De fluctuatie van exploitatiekosten valt daarbij in het niet. Contractkosten voor bijv. 
extern onderhoud zijn niet meegenomen. Rekeneenheid van de verticale as is € 1000. [ADE 2013d]
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11.3 KOSteN iNStAllAtieS eN GeBOuweN
Besparing op financieringskosten door langer veilig gebruik installaties.

Metriek
financieringskosten

resultaat
behalve de direct te berekenen kosten is er een indirect gevolg van Zgt-QMt. P. Visser, Programma 
Manager Vastgoed zegt hierover het volgende [Zgt 11,23]:

“De parameter levensduur van gebouwen en installaties speelt een grote rol als het gaat over de 
financieringskosten. immers een verlenging van de levensduur van gebouwen en installaties, met bv 
10 jaar, geeft substantieel lagere financieringslasten. echter daar is wel de voorwaarde aan verbon-
den dat bij het verlengen van deze gebruiksduur, de patiënt veiligheid gewaarborgd blijft.”

“Door de keuze voor het QMt kwaliteitssysteem is ZGt m.b.t patiëntveiligheid ‘in control’. in QMt 
zijn, naast de clusters medische apparatuur, ook vier clusters gedefinieerd die de gebouw gebon-
den installaties betreffen. Het meer-jaren-onderhoudsplan (MjoP) van de afdeling vastgoed is voor 
deze 4 clusters gebaseerd op een risicoafweging vanuit QMt. of anders gezegd binnen een beperkt 
financieel kader kan het juiste onderhoud aan de juiste installaties uitgevoerd worden teneinde de 
patiëntveiligheid te kunnen borgen, nu en in de toekomst.”

“Zgt kan op basis van de goede staat van onderhoud gemotiveerd besluiten de gebouwen en instal-
laties langer te gaan gebruiken, dit met oog voor de borging van de patiënt veiligheid.”

Betekenis
Aantoonbaar risicomanagement maakt het mogelijk installaties langer veilig te gebruiken. Dat bete-
kent lagere financieringslasten. Ook dit is een kosteneffect van de ZGt-QMt investering.

11.4 KOSteN eN BAteN
om een beeld te krijgen van de externe auditkosten voor Zgt-QMt geven we hier de kosten van de 
QMt-audits door tÜV rheinland. in 2012 is dat € 10.850 (6 nieuwe technologieën en 8 her-audits), 
in 2013 € 12.650 (10 nieuw en 14 her-audit) en in 2014 € 6.150 (24 her-audits), alles incl. btW. 
De besparing op de installaties medische gassen (zie 8.5 en fig.8.8) is al een veelvoud van dit be-
drag. Alle andere externe auditkosten (NiAZ, hKZ, CCKl, e.d.) zou men ook hebben gemaakt als er 
geen QMt project was geweest. Voordeel van externe certificatie met een zwaardere toetsing is dat 
hiermee inhoudelijk de andere (deel-)normen worden afgedekt. Dit is een besparing op inzet van 
menskracht en middelen op (deelprojecten per norm). 

Door de oogharen kijkend naar de financiële kant van ZGt-QMt zien we enerzijds een toename in 
personeelskosten, anderzijds zien we besparingen door strakker managen van investeringen, door 
verantwoord beheer langer gebruik van installaties, door risicomanagement afzien van verbouwin-
gen aan installaties (medische gassen, hoofdstuk 8). 
De reductie van ViM meldingen betekent naast verhoogde patiëntveiligheid ook minder verstorin-
gen van het zorgproces. De kostengevolgen zijn niet te objectiveren, desondanks is er sprake van een 
efficiëntere bedrijfsvoering. 

Door risicomanagement worden risico’s zichtbaar, waarvan de beheersmaatregelen niet altijd zijn 
begroot. Dat speelt vooral bij installaties en medische ruimten. De investering in beheersmaatrege-
len levert reductie van risico op en door het uitblijven van incidenten met gevolgschade kosten en 
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imago schade, wordt gebouwd aan een positief imago.
Aantoonbaar risicomanagement heeft er toe geleid dat de schadeverzekeraar heeft afgezien van 
premieverhoging, ondanks de toename van claims (hoofdstuk 12). belangrijk is dat op verschillende 
managementniveaus men meer en meer ‘in control’ is gekomen. Dat brengt rust in huis, maakt mede-
werkers sterker en geeft de buitenwereld vertrouwen. Alleen daarom al moet je de investering willen.

11.5 DIrEctIEbEoorDElIng
Directiebeoordeling is een lastig uit te leggen onderdeel van kwaliteitsborging. Het is een inspan-
ning, die er op gericht is na te gaan of het kwaliteitssysteem en het kwaliteitsmanagement inderdaad 
dat oplevert, waarvoor het is ingericht. Het is een belangrijk onderdeel van de governance. tKMt 
verzamelt daartoe objectieve informatie door alle managementlagen heen, waardoor afwijkingen 
zichtbaar worden. De directiebeoordeling wordt jaarlijks uitgevoerd. 

Metriek
Directiebeoordeling bestaat uit:

•  voortdurende kritische evaluaties over de procesgang: gelet wordt op sterke vertragingen, mis-
communicaties, onrust uit de projectorganisatie, afwijkende uitkomsten van regelkringen 

•  impactanalyse van technologieën: de relatieve urgentie van technologiegroepen wordt afgewo-
gen ten opzichte van de vigerende planning

•  kwaliteitsreviews als inhoudelijke toets: de gehele procesgang van de door het cluster geleverde 
kwaliteitsproducten, zoals documenten, tot en met de toepassing ervan in de technische- en 
zorgpraktijk wordt inhoudelijk nagelopen

resultaat
evaluatie procesgang
jaarlijks, bij het opstellen van het Q-plan tKMt en het jaarverslag [Zgt 7,9], is nagegaan of het 
project nog op koers ligt [Zgt 11,4]. bij stagnatie zijn er interventies geweest van tKMt, vooral in 
verband met de wijze van aansturing van de clusters door het QMt team. Daarnaast is bezien of 
de samenwerking met de lijn zich in de juiste richting ontwikkelt. om dat te verbeteren is besloten 
de directeur facilitair bedrijf en twee zorgdirecteuren eenmaal per zes weken uit te nodigen bij de 
tKMt vergadering. Daarmee zijn vele hobbels gladgestreken.

impactanalyse
Om prioriteiten te kunnen stellen wélke technologieën worden aangepakt in wélke volgorde is een 
jaarlijkse impactanalyse ingevoerd. in de eerste fase bestaat deze uit technologieën, zoals ook door 
tNO zijn gepubliceerd, doch in de volgorde van afnemende impact. er zijn nieuwe technologieën 
toegevoegd (zoals medische ruimten, apotheek, Ict) en prioriteiten verschoven (zoals dialyse, pace-
makers). Vanaf 2011 zijn de technologieën opgedeeld in deeltechnologieën (cluster Bedden bestaat 
bijvoorbeeld uit elektrisch verstelbare bedden, operatietafels en verlosbedden), zodat een beheers-
bare werklast kan worden gerealiseerd. in 2012 zijn de deeltechnologieën voorzien van een risicoaf-
weging, waardoor een prioriteitsstelling nog beter vastgesteld kan worden [Zgt 11,24]. 

kwaliteitsreview
in een kwaliteitsreview kijkt tKMt naar de feitelijke situatie rondom één gecertificeerde techno-
logie: alle documenten worden tegen het licht gehouden en van commentaar voorzien. De besluit-
vorming van tKMt zelf wordt nagelopen. Van de afdelingen, waar de technologie wordt gebruikt, 
wordt een zelfevaluatie gevraagd in hoeverre de gebruikers geschoold en dus bekwaam en daarmee 
bevoegd zijn. Als dat in voldoende mate het geval blijkt voert tKMt nog een interne audit uit op één 
of meer van die afdelingen. Van alle tussenmetingen wordt verslag gelegd en verbetermaatregelen 
worden uitgezet en gevolgd. Per jaar is één technologie aan een review onderworpen: 2010/11: 
reanimatieapparatuur [Zgt 11,6]; 2012: couveuses [Zgt 11,7]; 2013: infusietechnologie (in bewer-
king). De resultaten zijn o.a. scherpere afspraken over documentbeoordeling, striktere regels voor 
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het goedkeuren van clusterdocumenten, afspraken over koppeling PvE aan testprotocollen, inzicht in 
mate van scholing van gebruikers, verbetermaatregelen op geconstateerde lacunes.

rvB ‘in control’
De resultaten van de directiebeoordeling worden opgenomen in het Q-plan tKMt, dat door de rvb 
wordt ondertekend [Zgt 7,9]. Daarmee is de rvb ‘in control’ op het domein medische technologie.

11.6 KwAliteitSMANAGeMeNt
interne audits
op het QMt systeem zelf zijn op beperkte schaal interne audits uitgevoerd. Vanaf 2008 is er naar ge-
streefd de QMt audits te integreren in de planning van NiAZ audits. in 2009 leidt dit tot verwarring, 
doordat de op NiAZ getrainde auditoren onvoldoende op QMt zijn geschoold. Daarom is er voor ge-
kozen om de QMt elementen in de systematiek van de NiAZ audit in te bedden. Voor de inhoudelijke 
toetsing van Zgt-QMt wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsreviews, die al bij de directiebeoorde-
ling in sectie 10.3 zijn besproken. Deze gaan tot op detailniveau in op de QMt systematiek. 

film: Medisch contact tV deel 3: Zgt-QMt

Metriek
Gebruik wordt gemaakt van de interne auditmethode, zoals door NiAZ aanbevolen. Getoetst wordt op 
NiAZ kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.3 [NiA 2012]. een drietal interne auditrapporten zijn bekeken.

Bevindingen
Uit het auditrapport over de toets op de toP123 oVPs procedure [Zgt 11,9]: 
bevinding 10: Vastgesteld werd dat van de medewerkers kwaliteitspaspoorten aanwezig zijn en 
deze worden gevuld met certificaten en overige bewijzen van nascholingen, op deze certificaten en 
bewijzen van deelname was niet in alle gevallen een datum vermeld. bij steekproeven bleek dat niet 
in alle gevallen de documenten ‘up to date’ waren. Enkele jaargesprekken waren gedateerd.

Uit auditrapport radiologie [Zgt 11,10]: 
Bevinding 1: Apparatuur beheer; bevindingen uit eerdere audits (2009). uit interviews, inzage en 
procedures en na het zien van apparatuur is gebleken dat alle processen m.b.t. apparatuur beheer, 
inclusief scholing van medewerkers volgens Zgt-activabeleid zijn geborgd. onderhoud, registratie 
en scholing vindt plaats in nauwe samenwerking/afstemming met Siemens. Alle risicovolle appara-
tuur is geborgd binnen Ultimo. Uit interviews is gebleken dat medewerkers op de hoogte zijn van 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hieromtrent.
Bevinding 8: Apparatuur beheer: scholing. … uit interviews is gebleken dat alle medewerkers in het 
bezit zijn van een kwaliteitspaspoort. er zijn toetsers opgeleid. Op locatie Almelo heeft het audit-
team vastgesteld dat de risicovolle handelingen per specialisatie in het paspoort vermeld staan 
evenals de frequentie van toetsen en het aftekenen. op locatie Hengelo is de frequentie van toetsen 
niet bij iedereen bekend.

Uit auditrapport sEH [Zgt 11,11]: bevinding 4: De geïnterviewden geven aan dat het opleidingsbe-
leid op de afdeling geborgd is, middels een scholingsplan. Men geeft aan dat: twee verpleegkundigen 
de taak hebben de scholingsactiviteiten te plannen, te controleren en te organiseren. Alle scholings-
activiteiten worden vermeld in het kwaliteitspaspoort (KPP). tijdens het jaargesprek controleert het 
unithoofd de scholingsactiviteiten in het KPP.

De interne audits hebben laten zien, dat de registratie van gevolgde scholingen in het kwaliteits-
paspoort, zeker op technologie-intensieve afdelingen, aanwezig is. Dit wil zeggen, dat ondanks het 
gebrek aan centrale digitale registratie, er toch een positief beeld mag worden verondersteld.
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koppelinG QMT aan niaZ
De koppeling aan de systematiek van NiAZ audit is er op gericht één intern systeem van audits in te 
richten. hiermee kunnen zowel de verplichte NiAZ audits van de zorgafdelingen ook de audits van 
QMt worden uitgevoerd. Zgt is er in geslaagd dit zodanig te integreren, dat de QMt audits normaal 
in de planning van NiAZ audits passen. Naast de organisatie van audits is ook gezocht naar een opti-
male integratie van het technologieproces en de zorgprocessen. Dit is gevonden in het processchema 
voor de zorgtechnologie zoals besproken in hoofdstuk 8 (figuur 8.3).

Metriek 
De beschrijvende informatie is gehaald uit de kwartaalrapportages QMt [Zgt 10,2].

resultaat
in 2011 zijn de audits van NiAZ en QMt geïntegreerd en is het technologieproces voor Zorgtechno-
logie en Vastgoed beschreven. begin 2012 wordt de proceskoppeling opgenomen in iProcess en start 
de uitwerking met toelichtende teksten en tVb matrix. Eind 2012 is dat gereed en is ook het conve-
nant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis geïntegreerd [Zgt 11,12].

invoering in de lijn
De mate waarin de ontwikkelde kennis wordt ingevoerd in de lijn is bepalend of Zgt-QMt inderdaad 
een succes is en blijft. Deze overdracht van informatie is echter de lastigste om direct te meten. 

Metriek
De kwartaalrapportages worden gebruikt als informatiebron om de voortgang van kennisoverdracht 
te bepalen. Er is onderscheid in de invoering in het facilitair bedrijf (toepassen van afspraken door 
de technici en inkoop) en de invoering op de zorgafdelingen, waar overdracht van gebruiksprotocol-
len en scholing van medewerkers de belangrijkste aspecten zijn. 

resultaat facilitair bedrijf
In de rapportage van Q3 2009 zien wij dat de afdeling Inkoop de gereedgekomen PvE’s gebruikt bij 
de aanschaf van apparatuur. In 2011 is de scholing van technologen door het QMt team ter hand 
genomen. resultaat is dat in Q1 2012 de medisch technologen vragen om aanvullende bijscholing op 
QMt onderwerpen: een positieve respons.

resultaat Zorgafdelingen
De noodzakelijke aandacht van het management van de zorgafdelingen voor (registratie van) scho-
ling van gebruikers op technologiegroepen – en de registratie ervan - is in Q2 2011 gerealiseerd 
via de directeuren. De toegankelijkheid van documenten in het kwaliteitsportaal - en daarmee de 
vindbaarheid voor gebruikers - wordt gerealiseerd in Q1 2013.

Het is niet gelukt om objectieve resultaten te verkrijgen over de mate waarin zorgmedewerkers 
(gebruikers van technologie) aantoonbaar geschoold zijn op de voor die technologie ontwikkelde 
gebruiksprotocollen. Mogelijk zal het verder te ontwikkelen digitale kwaliteitspaspoort daarin een 
oplossing bieden. tijdens QMt audits zijn op de daarin bezochte afdelingen wel degelijk (papieren) 
registraties aangetroffen van scholing op de betreffende technologieën [tNO 2007, tNO 2009, tÜV 
2010, tÜV 2012, tÜV 2013]. Daarnaast is er een eenmalige rapportage door één afdelingshoofd 
geleverd over de scholing van zorgmedewerkers op technologie.

kwaliteitsdoCuMenten
Aan het eind van het project in 2013 zijn 130 actuele kwaliteitsdocumenten beschikbaar via het 
kwaliteitsportaal medische technologie (Hoofdstuk 7). Deze beschrijven (1) het beleid, (2) de toede-
ling van verantwoordelijkheden voor medische technologie en (3) de processen en procedures voor 
de gehele levenscyclus van technologie. Zij zijn zowel gericht op de zorg als op het facilitair bedrijf. 
Het kwaliteitsportaal bevat bovendien (4) alle actuele documenten, zoals opgeleverd door de diverse 
clusters.
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tKMt krijgt per kwartaal een overzicht waarin de in het volgende kwartaal verlopende documenten 
zijn weergegeven. tKMt besluit voor vernieuwing, verlenging of verwijdering er van [Zgt 7,16]. 
Daardoor blijven de documenten actueel. 

Er zijn op dit moment geen cijfers beschikbaar over het feitelijk gebruik van deze documenten. Het 
systeem voorziet wel in tellingen van het aantal hits per document. omdat Zgt-QMt documenten 
heeft in verschillende domeinen, zijn complexe query’s nodig om bruikbare informatie te krijgen. Uit 
een ruwe meting is gebleken, dat er pieken zijn tijdens de voorbereiding op een externe audit. Het is 
echter niet duidelijk of de hits zijn van betrokken clusterleden of van medewerkers op de afdeling. 
Het verdient aanbeveling een regelkring hierop te ontwerpen. ‘the proof of the pudding is in the ea-
ting’ is namelijk ook van toepassing op documenten die gelezen moeten worden om effectief te zijn.

11.7 scHolIng PErsonEEl
ten tijde van het project is niet centraal geregistreerd welke medewerker welke training heeft ge-
volgd. op afdelingen is wel geregistreerd, vaak op papier, zodat het zeer bewerkelijk is om een cen-
traal overzicht te krijgen. Er ligt wel een plan voor een centraal digitaal kwaliteitspaspoort, doch dat 
is medio 2013 nog niet operationeel. Dat betekent, dat de metriek van dit onderwerp zich beperkt 
tot de aangeboden onderwerpen en het aantal deelnemers.

Metriek
Er is geen centrale registratie beschikbaar van deelnemers aan trainingen op apparatuur. Het is wel 
in mappen aangetroffen tijdens de verschillende externe audits door tÜV. Dat betekent dat er slechts 
een kwalitatief beeld van het resultaat kan worden geschetst. tijdens de review op reanimatieappa-
ratuur bleken de gebruikers van de OK niet geschoold op de defibrillator. Dat is binnen enkele weken 
hersteld, maar laat zien hoe kwetsbaar een ziekenhuis is als er geen goed werkende regelcycli zijn, 
bijvoorbeeld doordat stuurinformatie ontbreekt of niet wordt gebruikt om te sturen.

resultaat Medisch technologen
De zes medisch technologen hebben vrijwel allen de workshops gevolgd die door de implementator 
en de leden van het QMt team zijn gegeven. Het resultaat daarvan is dat zij zelfstandig de door het 
cluster te leveren producten kunnen opstellen en verwerken tot bruikbare documenten. bovendien 
houden zij, in overleg met het cluster de verschillende Q-plannen bij [Zgt 11,14].

Doordat zij een formele rol hebben gekregen om hun kennis te delen, worden ze serieus genomen 
binnen de organisatie. Dat resulteert in deelname aan belangrijke commissies en in het geven van 
trainingen aan specialisten. Met elkaar heeft men afgesproken, dat enkele speciale taken bij één van 
hen komt te liggen, zodat eenvormigheid kan worden geborgd. (tabel 11.1).

Tabel 11.1 Activiteiten waarbij medisch technologen worden ingezet, zoals commissiewerk en trainingen voor 
medisch specialisten.

Medisch technologen

commissies beleids- en Investeringscommissie (bIc)

Minimaal Invasieve chirurgie (MIc) commissie

trainingen aan specialisten (met klifio’s) Diathermie

laserveiligheid

speciale taken onderhoudsplanning

ondersteuning inrichting Ultimo
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resultaat gebouwbeheerders
De implementator QMt heeft enkele presentaties gegeven aan de gebouwbeheerders [Zgt 11,15]. 
op verzoek van manager Vastgoed zijn de gebouwbeheerders met elkaar in gesprek gegaan over de 
vorm waarin zij hun werk kwalitatief en kwantitatief willen organiseren. Daaruit zijn werkafspraken 
voortgekomen (2012). Deze afspraken en de dialoog tussen manager Vastgoed en de implementator 
QMt hebben er toe geleid, dat vanaf dat moment de prioriteiten van Zgt-QMt en Vastgoed geheel 
synchroon lopen [ZGt 11,25]. Voor de te certificeren installaties is het Operationeel Management 
Plan opgesteld met alle verantwoordelijkheden van Vastgoed en de lijn [Zgt 7,8]. Enkele aspecten 
voor de gebouwbeheerders zijn opgenomen in tabel 11.2.

Tabel 11.2 Inzet gebouwbeheerders, zoals voor elektrische installaties, installaties medische gassen, 
waterinstallaties en luchtinstallaties. De in de tabel genoemde functies zijn formele functies met beschreven 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het beheer van installaties [ZGT 7,8].

gebouwbeheerders

Specifieke verantwoordelijkheden locatiecoördinator

Aangewezen installatieverantwoordelijke

scholing en aansturing van

- Werkverantwoordelijke

- Vakbekwaam pewrsoon

- Voldoende onderricht Persoon

resultaat verpleegkundigen
De Zorgcoördinator heeft in de periode 2009-2010 gebruikerstrainingen gegeven aan alle verpleeg-
kundigen (onderwerpen: wat is kwaliteit en risico’s van elektriciteit, zuurstof en infuustechnolo-
gie) [Zgt 11,16]. Met 40 trainingen per jaar met elk ca 15 verpleegkundigen zijn in twee jaar 1200 
verpleegkundigen geschoold op de basis risico’s van technologie, inclusief kennismaking met denken 
vanuit risico’s.

resultaat medisch specialisten
De bij- en of nascholing van specialisten op medische technologie kent een langzame start. In de 
eerste jaren is slechts een enkele specialist betrokken bij een cluster, zoals een cardioloog bij reani-
matieapparatuur, dat wordt later beter [Zgt 7,19]. In 2012 is een inventarisatie gehouden op welke 
technologieën welke specialismen geschoold zouden moeten zijn [ZGt 7,15], doch deze is nog niet 
operationeel. Van drie technologieën volgt hier informatie over scholingsresultaten.

In 2011 start de scholing op elektrochirurgie [Zgt 11,17]. Eind 2013 zijn 21 specialisten geschoold 
die elektrochirurgie (diathermie) (cluster 6) gebruiken, zie fig. 11.6 [ZGt 11,18]. Daarnaast zijn er 
elektrochirurgietrainingen gegeven voor oK assistenten en voor MDl assistenten. 
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Figuur 11.6 Percentage van de ZGT specialisten dat de workshop elektrochirurgie heeft gevolgd (workshops 
20111106, 20121219 en 20130926). De scores zijn gebaseerd op het aantal deelnemende specialisten in de 
trainingen van dat moment, gedeeld door het aantal specialisten per specialisme in maart 2014. Het geeft geen 
inzicht in de actuele mate van scholing.

ZGT (2013): In 2013 is een succesvolle training gegeven aan medisch specialisten over 
elektrochirurgie . Eén van de artsen zei in een gesprek met de technicus die de training heeft 
gegeven: “Voordien had ik twee bloedingen per week, nu geen één meer.” Een voorbeeld van 
toegenomen patiëntveiligheid. 

ook zijn er door de leverancier trainingen gegeven aan urologen (en oK-assistenten) op het terrein 
van laserveiligheid voor het werken met de groene laser. In deze training zijn de risico’s uit de risico-
analyse van het cluster lasers (15) verwerkt. Van de trainingsdeelname zijn geen centrale registra-
ties gevonden. Dat betekent dat de bewaking van scholing vooralsnog een regelkring op de afdeling 
of van de individuele specialist is.

stralingsveiligheid (cluster 10 en 22) is binnen Zgt op twee manieren geregeld. De radiologen 
zijn vanuit hun opleiding geschoold op stralingsbescherming niveau drie. Medisch specialisten (en 
arts-assistenten) die bij hun werk zelfstandig gebruik maken van ioniserende straling uitzendende 
toestellen, zijn verplicht (sinds 1 januari 2012 [Zgt 11,19]) een cursus 4M te volgen en het examen 
te behalen. Zgt geeft sinds 2008 dergelijke cursussen, ook voor specialisten buiten Zgt. Daarmee 
zijn de gebruikers voldoende toegerust.

11.8 GeDrAGSASPeCteN leiDiNG - BirKMAN
MetHode BirkMan
In een klein onderzoek is nagegaan welke gedragscompetenties in welke fase van Zgt-QMt een po-
sitief effect kunnen hebben. Daarbij is uitgegaan dat bij de start in een reactieve organisatie andere 
competenties worden gevraagd dan in een situatie waarin de functie is geaccepteerd en geïntegreerd 
in een proactieve fase. We hebben die beiden rollen veranderaar en bewaker genoemd. Mogelijk 
zijn ze in te passen in de begrippen preventief (toekomstgericht creatief) en curatief (werkend met 
kengetallen en met bestaande kennis) 

In ons onderzoekje is gebruikt gemaakt van waarnemingen en persoonlijke voorspellingen, later ge-
volgd door een self assesment, de birkman Methode [bIr 2008]. Deze methode is gekozen omdat zij 
een stevige en gedegen statistische onderbouwing heeft (meer dan 400.000 personen in de controle 
database, meer dan 2 miljoen beschikbaar voor nader onderzoek). Vanaf een leeftijd van ongeveer 
23 jaar wijzigt er maar weinig in de scores. De zogenaamde test-retest is 0,85 [bIr 2014]. Daardoor 
hebben de scores een hoge mate van voorspelbaarheid. De uitkomsten geven niet alleen het van 
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nature effectief gedrag van betrokkenen, maar ook de omgeving (context) die daarvoor nodig is. Het 
spreekt voor zich dat in een reactieve organisatie met potentieel meer weerstand een ander klimaat 
heerst dan in een proactieve organisatie waar men open staat voor veranderingen. 

De birkman-methode meet een aantal concrete gedragingen. respondenten scoren niet alleen hun 
eigen gedrag maar geven tevens aan wat zij verwachtingen van hun omgeving. Als de omgeving aan 
hun verwachtingen voldoet vertonen zij hun potentieel sterke gedrag dat natuurlijk en onbewust 
wordt ingezet. De vaardigheden die bij dat gedrag passen worden makkelijk aangeleerd. Als zij gedu-
rende langere tijd moeten gedijen in een omgeving die niet aan hun verwachtingen voldoet, ontstaat 
reactief gedrag dat disfunctioneel is. natuurlijk kan via training aangeleerd worden om handiger 
en adequater met een dergelijke omgeving om te gaan, maar het blijft acteren op bewust niveau 
en daarmee meer energie kosten. Het streven en zoeken naar een werkomgeving die conform de 
persoonlijke verwachtingen is werkt als motivatie. naast de bovenstaande gedragsinformatie geeft 
birkman ook informatie over de inhoudelijke belangstelling. ook belangstelling voor de inhoud van 
werk is natuurlijk een motivatiefactor. 

Metriek
De metriek bestaat uit het invullen van gevalideerde vragenlijsten volgens de methode birkman 
[bIr 2014]. Een persoonlijke birkman rapportage bestaat onder andere uit een duiding in scores ten 
aanzien van acht gedragscomponenten en tien interessegebieden [bIr 2008]. In tabel 11.3 worden 
in het kort de componenten weergegeven die door een extern birkman deskundige (brandenbarg) 
gekozen zijn om het gedrag van de veranderaar en de bewaker te duiden. Indien relevant wordt er 
onderscheid gemaakt tussen actief gedrag en de verwachtingen van iemand ten aan zien van omge-
vingscondities.

Voor beide rollen verwachten we een hoge score voor de interesse in ‘dienstverlening aan anderen’ 
en ‘techniek’. Voor de veranderaar zou een grote belangstelling voor ‘beïnvloeden’ van toepassing 
zijn. De profilering is gemaakt door een externe Birkman deskundige op basis van een interview 
en verdieping in die aspecten die van belang zijn om zowel een verandertraject als ook borging van 
resultaten te realiseren. De resultaten van analyse van deze componenten zijn voor het onderzoek 
bij zeven personen weergegeven in tabel 11.4. 
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Tabel 11.3 Beschrijving van specifieke gedragscomponenten voor de rollen veranderaar en bewaker zoals gebruikt 
bij de duiding middels de Birkman methode. Geen beschrijving betekent dat dit geen discriminerende factor is voor 
deze rol. 

Component veranderaar Bewaker

directheid in gesprekken 

gewoonlijk Direct spontaan zakelijk Direct spontaan zakelijk

Verwachting Diplomatiek , respect Diplomatiek, respect 

groepsgedrag

gewoonlijk Makkelijk in grote groepen opereren Voorkeur kleine groepen

Verwachting Alleen zijn -

structuur

gewoonlijk systematisch, planmatig systematisch, planmatig

Verwachting Weinig regels en systemen systemen, protocollen

directiviteit

gewoonlijk Matig prescriptief, ook overleg -

Verwachting - Directiviteit van anderen

energie

gewoonlijk Energiek, actiegericht rustig weloverwogen

Verwachting - -

gevoelens

gewoonlijk rationeel, nuchter rationeel nuchter

Verwachting gevoelens van anderen hanteren rationeel nuchter

Conventionaliteit

gewoonlijk Aanpassen aan conventies organisatie Aanpassen aan conventies organisatie

Verwachting Moet profileren -

Besluitvorming

gewoonlijk snel, op hoofdlijnen reageren Weloverwogen

Verwachting tijd voor diepgang, denken raadplegen, toetsen

resultaat
In tabel 11.4 vergelijken we de uitkomsten van het assessment met de verwachtingen gebaseerd op 
observaties vooraf. Uiteraard zeggen de uitkomsten van het assessment niets over andere belang-
rijke aspecten als intelligentie, vaardigheden en ervaringen. Wel kan het de betrokken medewerker 
een aanwijzing geven aan welke gedragsaspecten bewust meer aandacht moet worden gegeven.

Als wij de uitkomsten van het assessment vergelijken met de inzichten en ervaringen uit de praktijk, 
moeten wij concluderen dat birkman een goede voorspeller is voor het observeerbare gedrag van 
de medewerker. Wellicht zou nu geconcludeerd kunnen worden dat je een veranderaar inzet tijdens 
de veranderfase en de bewaker tijdens de consolidatiefase van een organisatieveranderingstraject. 
De praktijk leert ons dat juist de combinatie van beiden een zeer werkbaar resultaat oplevert. De 
beoogde veranderingen moeten immers ook geborgd worden in de organisatie. 
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Tabel 11.4 Uitkomst in typering Veranderaar of Bewaker bij 7 personen op basis van inschatting vooraf en 
Birkman testresultaten nadien.
 

personen observatie vooraf Birkman score

Veranderaar bewaker Veranderaar (max 14) bewaker (max 12)

A ja nee 14 6

b nee nee 8 6

c nee nee 8 6

D ja nee 10 4

E nee ja 7 10

f nee ja 5 10

g nee nee 6 6

culTuurMeTinG ZorGTechnoloGie
Metriek
Er is gebruik gemaakt van het nIVEl model voor cultuurmeting [nIV 2006]. Deelnemers hebben 
de scores aangekruist. In de tweede plaats is een lid van de rvb, twee managers (Zorgtechnologie 
en Vastgoed) en twee medisch specialisten gevraagd hun ervaringen met Zgt-QMt aan ons toe te 
sturen.

resultaat cultuurmeting
Aan een tiental medewerkers van Zorgtechnologie is gevraagd een cultuurscore in te vullen. Dit 
is gebeurd in 2012, nadat Zgt-QMt al vier jaar aan de gang was. Het resultaat is slechts indicatief 
gezien het geringe aantal deelnemers. het geeft een proactieve cultuur aan (fig. 11.7). Dit komt niet 
onverwacht, omdat er in de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in Zorgtechnologie om de werkhou-
ding te veranderen. 
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Figuur 11.7 Resultaat cultuurmeting voor tien medewerkers van zorgtechnologie. 

resultaat vragen
De beantwoording van de vraag naar de betekenis van Zgt-QMt wordt als citaat weergegeven [Zgt 
11,21].
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 “…Het project QMT, zoals dat binnen ZGT is vormgegeven, heeft allereerst een omslag in het 
denken bij zowel management als medisch specialist teweeg gebracht. Het heeft duidelijk 
gemaakt dat het managen van de aanschaf en het onderhoud van medische apparatuur 
ook een belangrijke rol heeft in de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Door het 
terugdringen van diversiteit in het aantal apparaten op hetzelfde toepassingsgebied is de 
ervaring van medewerkers en medisch specialisten toegenomen en dus ook de veiligheid van 
de patiëntenzorg. Daarnaast is ook nog sprake van een financieel effect: door de aanschaf 
en het onderhoud van meer hoogwaardige technologie beter te managen ontstaat er ook 
een financieel voordeel. …. En doordat de procedures die zijn opgesteld nu integraal worden 
toegepast in ons huis kan de Raad van Bestuur ervan uit gaan dat middels dit systeem de 
patiëntveiligheid en kwaliteit naar de toekomst is vastgelegd. Aandacht voor medische 
technologie is derhalve in de diverse lagen van de organisatie nu geborgd.”
Meindert Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur

 “Sedert het ziekenhuis zich bezig houdt met QMT, zie ik kwaliteit en veiligheid niet alleen 
telkens op de agenda staan, maar hoor ik ook ziekenhuismedewerkers erover praten. 
Niemand zal het nog in zijn hoofd halen om een tosti-ijzer van huis mee te brengen. De QMT-
werkwijze waarbij van ‘onder-naar-boven’ gewerkt wordt heeft ervoor gezorgd dat veel 
medewerkers inmiddels aardig wat uren met kwaliteit en veiligheid bezig zijn geweest.”
Clemens Ticheler, nucleair geneeskundig medisch specialist

 “….Binnen het ziekenhuis wordt er goed aan de weg getimmerd en gewezen op het belang 
van de kwaliteit en veiligheid van de medische apparatuur. Regelmatig is er nieuws op Plaza. 
Dit geeft een goede en positieve uitstraling voor de rest van ons ziekenhuis. …. houdt QMT 
zich bezig de nascholing van medisch personeel te optimaliseren en is bezig met een 
borgingsprogramma. De laatste cursus elektrochirurgie is door collegae gynaecologen zeer 
positief ontvangen en tips en tricks werden doorverteld. Hierdoor motiveren de gynaecologen 
ook weer het OK-personeel om bewuster om te gaan met de apparatuur.”
Angelique Veenstra van Nieuwenhoven, gynaecoloog, medisch specialist

 “….Tijdens deze trainingen is er aandacht besteed aan o.a kwaliteiten bij medewerkers, 
communicatie en attitude. Zo hebben de medewerkers geleerd verbindingen te maken tussen 
andere afdelingen zoals de zorg (gebruiker). Is er gekeken waar de kwaliteiten van een ieder 
liggen en zijn de aandachtgebieden verdeeld. Door de medewerkers een podium te geven en 
vooral te laten doen waar ze goed in zijn, zijn zij in hun kracht komen te staan en is gebleken 
dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze ooit hadden gedacht. …. De training van medewerkers 
wordt jaarlijks herhaald en we hebben hier elke dag plezier van. In eerste instantie was er 
binnen de afdeling weerstand tegen het QMT systeem, verandering van managers en de 
manier van werken, het toebedelen van aandachtgebieden voelde als een bedreiging. Deze 
weerstand is verdwenen en medewerkers vragen nu om een training of geven aan dat het 
weer eens tijd wordt om een dag met elkaar door te brengen en de puntjes weer even op de i 
te zetten. …” 
Anita Sieverink, bedrijfskundig manager Zorgtechnologie
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 “Het QMT-project was in feite één groot verandertraject met tot doel bewustwording van 
veiligheid en deze toegespitst op (medische) technologie. …. was ook dit traject er één - voor 
mij persoonlijk, de afdeling Vastgoed, en voor mijn gevoel geheel ZGT - met vallen en opstaan. 
… zijn we nu in een stadium aangeland dat we niet of nauwelijks meer vallen, deels omdat 
we zelf hebben leren lopen, deels ook omdat we elkaar ondersteunen bij het lopen. En met 
elkaar bedoel ik de medische beroepsbeoefenaren enerzijds en technici c.q. techniekafdelingen 
anderzijds.

Het verschil in relatie tot Vastgoed van voor en na QMT, is dat de gebouwen en installaties 
niet alleen veiliger, maar ook bedrijfszekerder zijn geworden; dit omdat zij a) beter (m.n. 
doeltreffender en efficiënter) gebouwd, verbouwd en onderhouden worden b) voldoen aan 
wettelijke c.q. medische vereisten c) bekend is waar risico’s zijn d) op deze risico’s (beheers-)
maatregelen worden of zijn genomen e) op voorgaande punten wordt getoetst.

De uitdaging voor de komende jaren ligt er in dit hoge niveau vast te houden. Ik heb alle 
vertrouwen dat daarvoor voldoende basis is. Dat geldt zeker voor de afdeling Vastgoed 
waarin de medewerkers - na een aarzelend begin - nu aangegeven dat er, mede dankzij QMT, 
rust heerst; niet alleen binnen de afdeling, maar ook voor velen persoonlijk. Voor mij is dan 
ook de algehele conclusie dan wel samenvatting: “QMT geeft rust”.”
Ron van den Hoven, manager Vastgoed

Betekenis
Waren er geen negatieve geluiden? ja in aanvang is er veel gemopper geweest. Uit de reacties na af-
loop van het project blijken die als onderdeel van de rouwcurve te zijn geaccepteerd. De geboden in-
formatie kan niet gezien worden als onderbouwing van Zgt-QMt, doch geeft een dusdanig beeld van 
de ervaringen, dat het wel als een cultuurindicator mag worden opgevat. niet meer en niet minder.

11.9  VAN COrreCtief NAAr PreVeNtief 
onDErHoUD? 
De verwachting is dat bij een situatie waarbij het onderhoud van apparatuur voor bijna 100% is 
verwezenlijkt, het karakter van het werk van de MI zal veranderen naar een kleinere fractie van 
correctieve taken naar aanleiding van storingen. ook de proactieve cultuur die er nu heerst binnen 
Zorgtechnologie kan hier aan bijdragen. In deze sectie gaan wij het aantal preventieve en correctieve 
taken in kaart brengen, om te onderzoeken of deze verwachting op feiten stoelt.

Metriek
Ultimo is de bron van zowel het aantal taken als de aard van de taak (in Ultimo wordt een taak 
een ‘job’ genoemd) en de aan de taak bestede uren. De genoemde getallen zijn het aantal in Ultimo 
gereed gemelde correctieve onderhoudstaken (= storingen) op “actieve” en “uitgeleende” objecten 
van “inventaris MI”. De betrouwbaarheid van registratie neemt toe in de tijd, omdat het belang van 
nauwkeurige registratie duidelijker wordt.

resultaten
De verwachting is, dat door preventief onderhoud storingen (= correctief onderhoud) zullen vermin-
deren. Uit de aantallen storingen ten opzichte van preventief onderhoud in aantallen is dat niet af te 
lezen (fig. 11.8). De gunstige ontwikkeling in de verhouding preventief onderhoud tegen storingen 
gedurende 2008 t/m 2011 verandert in 2012, zonder duidelijke verklaring hiervoor. Het aantal cor-
rectieve taken (oplossen van storingen) blijft vrijwel stabiel tussen 3000 en 4000 [Zgt 11,20]. om 
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inzicht te krijgen in de mechanismen hier achter is diepgaander onderzoek nodig.
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Figuur 11.8 Verdeling van aantal taken over verschillende categorieën voor de periode 2008 – 2012. Legenda: 
totaal (paars ); preventief (rood); correctief (blauw); overig (groen ). 

figuur 11.9 laat een trend zien in de toename van tijdsduur voor het verhelpen van storingen. Een 
verklaring hiervoor kan zijn de toegenomen complexiteit van de apparatuur, waarin meer software 
is verwerkt. Het vinden van de storingsoorzaak is daardoor lastiger. Een andere oorzaak voor de 
trend is misschien een striktere tijdregistratie van alle handelingen. 
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Figuur 11.9 Totale tijd besteed aan correctieve (blauw), preventieve (rood) en overige (groen) taken in eenheden 
van werkuren. 
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11.10 ZIEKtEVErZUIM
Metriek
De metriek bestaat uit cumulatie van ziekmeldingen over het jaar, exclusief zwangerschapsverlof.

resultaat
Het verloop van ziekteverzuim binnen Zorgtechnologie [Zgt 11,22] laat zien:

• het korte ziekteverzuim en dat tot zes weken blijft tussen 1 en 1,5%. 
•  het langdurig (van 1 tot 2 jaar) ziekteverzuim loopt naar 2012 op als gevolg van ernstige, niet 

werk gerelateerde ziekte van enkele medewerkers. 
• De cijfers van ZGt totaal zijn gemiddeld rond 5%.
•  het is niet mogelijk om een correlatie met ZGt-QMt te vinden. Ook geen negatieve correlatie. 

Met andere woorden er is geen extra uitval o.i.d. gebleken als gevolg van de veranderingen.

11.11 tEVrEDEnHEID MEDEWErKErs
Metriek
De metriek bestaat uit het afnemen van vragenlijsten via internet [Eff 2010, Eff 2014a-c]. Deze 
vragenlijsten zijn opgesteld door een extern bureau dat gespecialiseerd is in dit soort metingen. 
De methode is gevalideerd door toepassing in verschillende branches waaronder ziekenhuizen. De 
benchmark is gebaseerd op actuele informatie uit dezelfde branche (www.effectory.nl/benchmark). 
De scoremethodiek is samengevat in tabel 11.5

resultaat
In 2010 en 2014 is een onderzoek naar medewerkers tevredenheid uitgevoerd. De respons van 2014 
is voor Zorgtechnologie 90,3%, Vastgoed 52,8% en Zgt totaal 42,6%. omdat de afdelingen in 2010 
anders gecombineerd zijn dan in 2014, is vergelijking op afdelingsniveau niet zinvol. 

Tabel 11.5 Scoremethodiek medewerkers tevredenheidsonderzoek door Effectory.

antwoordcategorie waarde Welke significantieniveaus gebruikt effectory?

Helemaal mee eens 10 donkergroen Positief verschil (95% betrouwbaarheid)

Mee eens 7,5 lichtgroen Positief verschil (80% betrouwbaarheid)

niet mee eens/niet mee oneens 5 grijs Geen significant verschil

Mee oneens 2,5 lichtrood negatief verschil (80% betrouwbaarheid)

Helemaal mee oneens 0 donkerrood negatief verschil (95% betrouwbaarheid)

 
De inhoudelijke resultaten van 2014 zijn weergegeven in tabel 11.6. Zgt is in zijn geheel verbeterd 
t.o.v. 2010. De onderwerpen zijn deels anders gedefinieerd. ZGt scoort in 2014 op 3 van 10 items 
significant (95%) slechter dan de benchmark (was 6 van 11 in 2010). Zorgtechnologie scoort in 
getalwaarde op efficiëntie en rolduidelijkheid lager dan de benchmark ziekenhuizen algemeen, op 
bevlogenheid, betrokkenheid, leiderschap hoger dan de benchmark. Vastgoed scoort in getalwaarde 
over alle onderwerpen hoger dan de benchmark ziekenhuizen algemeen.

uit de pluspunten (fig. 11.7) blijkt het leiderschap als bedoeld in hoofdstuk 6. uit de verbeterpunten 
blijkt dat er nog te winnen is op de scherpte van de (aansturing van) regelkringen, hoofdstuk 8.
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Tabel 11.6 Medewerkers tevredenheid onderzoek 2014. Resultaten op de aangegeven thema’s voor ZGT als geheel, 
Zorgtechnologie en Vastgoed ten opzichte van de ‘benchmark’ voor ziekenhuizen [EFF 2014a, b, c].
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benchmark Zieken-
huizen Algemeen

6,4 7,6 7,5 6,6 7,6 7,6 7,5 7,4 6,8 8,3

Zgt 6,6 7,3 7,2 6,2 7,3 7,2 7,4 7,5 6,5 8,3

Zorgtechnologie 7,2 8,0 7,5 6,2 7,7 6,9 7,9 7,7 7,5 8,3

Vastgoed 6,7 7,7 7,8 6,9 7,8 7,8 7,6 7,8 7,4 8,3

Tabel 11.7 Inhoudelijke resultaten MTO 2014 van Zorgtechnologie en Vastgoed, samengevat in pluspunten en 
verbeterpunten. Deze punten hebben de grootste invloed op de werkbeleving (tevredenheid op hoofdvragen) en 
de verschillende thema’s. Deze punten zijn een samenvatting van de overzichten onder ‘inzicht in prioriteiten’. 
Door de pluspunten te benutten en de verbeterpunten aan te pakken met concrete acties, zullen de resultaten op 
tevredenheid en de verschillende thema’s het snelst verbeteren [EFF 2014b en c].

pluspunten Zorgtechnologie Verbeterpunten Zorgtechnologie

+ Motiveert in werk o samenwerking binnen afdeling

+ Uitdagende werkomgeving o Duidelijkheid verwachte resultaten

+ Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling o Duidelijkheid uitvoeren werkzaamheden

+ Duidelijk takenpakket o Effectiviteit afdeling

+ Draagt visie op werk over o efficiënt kunnen werken

pluspunten vastgoed verbeterpunten vastgoed

+ Uitdagende werkomgeving o Plezier in werk

+ Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling o Duidelijkheid verwachte resultaten

+ begeleiding na traumatische ervaring o Duidelijkheid uitvoeren werkzaamheden

+ Komt afspraken na o Zinvol werk

+ gevoel van waardering o Doorgroeimogelijkheden
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11.12 tErUgblIK
In het Masterplan (deel b Veilige zorg in de Zgt) [Zgt 2008b] zijn een tiental kritische succesfacto-
ren en overige randvoorwaarden benoemd. na ruim vijf jaar kijken we er op terug, tabel 11.8.

Tabel 11.8 Terugblik op de kritische succesfactoren uit het invoeringsplan in Veilige zorg in de ZGT [ZGT 2008b]. 
Aangegeven is hoe het punt zich heeft ontwikkeld. Groen = gerealiseerd, geel = deels gerealiseerd, rood = niet 
gerealiseerd

kritische succesfactor/
randvoorwaarde

gerealiseerd

A  Alle apparatuur voldoet 
aan de eisen en is  
opgenomen in Ultimo

In alle clusters is een toets van het bestaande bestand aan de eisen uitgevoerd. op eventuele afwij-
kingen is concessiebeleid gevoerd. Alle niet medische apparatuur met een stekker wordt jaarlijks 
onderworpen aan een veiligheidstest. Voldoet het apparaat niet wordt het afgevoerd.

b  Invoering en toetsing zijn 
gescheiden

De ontwikkeling van clusterproducten is aangestuurd vanuit tKMt, de invoering van deze producten 
in de lijn is ondergebracht bij de lijn. Hierdoor is de scheiding operationeel.

c  clusterbemensing op 
basis van competenties

De inzet is hierop gericht geweest. Het is echter lastig gebleken mensen uit de zorg te krijgen op 
basis van competenties. De druk op productie is hoog, de ontwikkelingen rondom de fusie vraagt ook 
veel van de zorgmedewerkers. Vanuit de techniek zijn medisch technologen en gebouw-beheerders 
ingezet, die toegerust zijn op de functioneel technische inbreng in de clusters.

D  Medische technologie 
gedefinieerd op veilig-
heidsrisico

De 24 clusters waarmee is gestart bevatten medische technologie, medische hulpmiddelen en instal-
laties. Voor veilig gebruik van niet medische technologie worden broodroosters, koelkasten, koffiezet-
ters etc. jaarlijks gekeurd.

E  standaardisatie en  
aanschaf catalogus

Daar waar in een cluster een grote variëteit aan merken en typen opdook, is een investeringsplan 
opgesteld waarin gewerkt wordt naar standaardisatie. Voor ‘gewone’ producten is een catalogus 
ingericht bij Inkoop, waarop bestellingen kunnen worden gedaan. ook Vastgoed heeft een catalogus 
voor bouwelementen, zodat ook daar meer standaardisatie kan optreden.

f  Koppeling clusters  
aan financiën

De koppeling naar financiën is maar nauwelijks van de grond gekomen. in de tijdelijke ‘task force ul-
timo’ is gewerkt naar een opgeschoond bestand aan medische technologie, inclusief de registratie van  
vervangingskosten. Dit ondersteunt de beleids- en Investeringscommissie. op dit onderwerp is nog te 
winnen (paragraaf 11.6).

g  Klinische informatica 
ook betrekken

Is medische technologie de aanjager, Vastgoed volgt parallel het proces van KVr management. gelei-
delijk is ook Ict aangeschoven, eerst door participatie van manager Ict in tKMt, later door de start 
van een drietal Ict-clusters (medio 2013).

H Ultimo op orde Vanaf start QMt project staat Ultimo op de agenda. De eerste rapportages geven blijken van tekortko-
mingen in zowel de hygiëne van de database van apparatuur, maar ook van de gekozen definities en 
rapportages. Veel tijd is besteed aan het vinden van een functioneel beheerder voor Ultimo. Pas toen 
die gevonden was kon er stevig worden verbeterd. nog in het laatste projectjaar is een validatie van rap-
portages gestart om de onderbouwing van de nVKf indicatoren te kunnen leveren.

I  IgZ krijgt Zgt-QMt 
getinte rapporten

De belangrijkste stap in deze is het aanbieden van het plan Veilige zorg in de Zgt aan IgZ in augustus 
2008. Daar is de ommekeer gekomen, IgZ vindt het een goed plan, het bevat de goede acties maar het 
is ambitieus. na dit gesprek is de ‘dreiging’ van IgZ verdwenen. In alle volgende rapportages is daar 
waar relevant steeds gerapporteerd vanuit de verworvenheden van Zgt-QMt.

j  bemensing niet gefrus-
treerd door ´politiek´

Een weinig meetbare eis weliswaar, maar geconstateerd mag worden, dat het project nauwelijks is 
gefrustreerd door ‘politieke’ interventies. Het heeft woeste bezuinigingsstormen doorstaan, het heeft 
bindend gewerkt in het fusieproces. De enige ‘last’ die het project heeft gehad is de minder gemak-
kelijk te verkrijgen bemensing uit de zorg. Dat betekent dat de medisch technologen en het QMt team 
meer werk hebben moeten doen om de clusterresultaten te realiseren. Met de overdracht van de 
clusters aan de rVE’s en de benoeming van unithoofden, zou dit knelpunt dicht bij de oplossing zijn.
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11.13  CONCluSieS - ZGt-QMt iNDireCte  
bEoorDElIng bEtrEKKElIjK

De indirecte beoordeling geeft slechts een grof en betrekkelijk betrouwbaar beeld van wat is bereikt. 
registratie van scholing is vanuit centraal oogpunt bekeken nog gebrekkig en aan het einde van de 
projectfase QMt slechts op onderdelen centraal gestuurd (zoals Brand, AlS, BlS, eZiS). De cultuur-
meting is te beperkt uitgevoerd. Er kan veel worden gewonnen bij striktere inrichting van regelkrin-
gen met gevalideerde rapportages rond financiën en scholing personeel. Ook kan een structurele 
cultuurmeting bijdragen aan het behouden en versterken van de proactieve werkhouding. Een ob-
jectivering van de ingezette leiderschapsstijlen ‘consolidatie’ en ‘verandering’ is middels de methode 
van birkman verrassend nauwkeurig. Van de in 2008 benoemde kritische succesfactoren is 70% 
gerealiseerd, 20% vergevorderd en 10% nauwelijks. Ons is duidelijk geworden dat het definiëren 
van metriek in een zo vroeg mogelijk stadium de kans op een optimale sturing en een betrouwbaar 
resultaat zeer vergroot.

Met de “directe” cijfers uit hoofdstuk 10 en de “indirecte” resultaten uit hoofdstuk 11 is een beeld 
ontstaan over wat de inspanningen van Zgt-QMt hebben gebracht. Dit zijn en blijven eigen waar-
nemingen, hoe goed ook geobjectiveerd. omdat Zgt graag een objectieve derde laat bekijken wat de 
situatie is, worden in hoofdstuk 12 de resultaten van externe toetsingen gepresenteerd.
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ExtErnE toEtsIng
Een onafhankelijke toetsing van de kwaliteit van het functioneren van ZGT-QMT door 
een of meerdere externe partijen is ‘the proof of the pudding’. Hiermee wordt enerzijds 
een onafhankelijk oordeel verkregen over de gerealiseerde praktijk afgezet tegen 
verschillende externe normen, anderzijds wordt de organisatie uitgedaagd scherp te 
blijven. Externe toetsing kan op verschillende wijze worden verkregen. De belangrijkste 
partijen zijn IGZ, ‘TNO Certification’ (tot 2010) c.q. TÜV Rheinland (na 2010) voor 
QMT, en NIAZ. De enige wettelijk verplichte toets is die door IGZ, in het kader van de 
kwaliteitswet zorginstellingen. IGZ heeft een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek 
naar de brand op de OK in 2006. Daarnaast zijn ook andere toetsen door IGZ van 
belang, vooral de toets op het convenant ‘Veilige toepassing van medische technologie 
in het ziekenhuis’ in 2013. Alle andere externe toetsen zijn op vrijwillige basis. ZGT 
heeft al in 2005 gekozen voor externe toetsing van QMT door ‘TNO Certification’ / 
TÜV Rheinland. In 2009 is de eerste NIAZ audit uitgevoerd. In dit hoofdstuk worden 
de bevindingen van de verschillende instanties gepresenteerd; de betekenis van het 
resultaat voor ZGT-QMT komt uitgebreid aan de orde.

 

12.1 InlEIDIng
In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de toetsing door externe instanties beschreven. De me-
triek bestaat in alle gevallen uit de norm, die genoemde instantie hanteert bij de toetsing. In sectie 
12.2 bespreken wij allereerst de onderzoeken van ‘tNO Certification’ en tÜV rheinland, omdat de 
resultaten het meest direct aansluiten op Zgt-QMt. Het oordeel van IgZ wordt hierna bekeken in 
sectie 12.3, gezien de grote impact die IgZ - als gevolg van de brand in 2006 - op het inrichten van 
het risicomanagement heeft gehad. Daarna bezien we een aantal thematische IgZ toetsen, waarvan 
die op het “convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” de belangrijk-
ste is. NiAZ speelt een minder belangrijke rol. Dit komt enerzijds doordat ZGt pas in 2009 door NiAZ 
is getoetst; anderzijds is de ziekenhuis brede norm van NiAZ minder geschikt om medische techno-
logie in voldoende detail te toetsen (sectie 12.4). 

ter completering van het beeld van de drie hoofdrolspelers melden wij aan het einde van dit hoofd-
stuk de resultaten van vier kleinere spelers op het terrein van toetsing van kwaliteit van de zorg, 
zoals HKZ en nVKf (sectie 12.5). 

12.2 QMt-SySteeM tOetSiNG
systeMatiek
De toetsing door tNO Certification en tÜV rheinland is het best te karakteriseren als een toetsing 
op zowel het systeem als per technologiegroep in het ziekenhuis. Het toetsingskader is de dan vige-
rende QMt-norm. Het oordeel wordt in kwantitatieve termen samengevat in termen van het aantal 
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‘Non-conformiteiten’ (N) en het aantal ‘Deviaties’ (D) van aspecten van de getoetste technologieën 
(tabel 12.1). Het label n houdt in dat “een doeltreffende implementatie van een systeemeis uit de 
norm ontbreekt of een situatie waarbij niet of onvoldoende geborgd is dat het product of de dienst-
verlening voldoet aan de gestelde eisen”; het label D houdt in dat “een op zichzelf staande tekortko-
ming of misstap met betrekking tot de eisen van de norm, welke geen invloed heeft op het functione-
ren van het systeem of op het voldoen aan de eisen van het product of van de dienstverlening”. 

bij een non-conformiteit dient snel een oorzaakanalyse te worden gemaakt en corrigerende maatre-
gelen worden gemeld. Indien dit door de auditoren als voldoende wordt beschouwd kan de n verval-
len of, als bijvoorbeeld het tijdpad van de invoering wat langer duurt, kan de n worden omgezet in 
een D. bij een deviatie dient ook een oorzaakanalyse en corrigerende maatregelen worden gemeld. 
bij een positief oordeel van de auditoren kan de D vervallen of als D blijven staan. bij de volgende 
audit zullen alle verbeteringen naar aanleiding van n of D worden getoetst.

resultaat overall
De technologiegroep patiëntbewakings-technologie is gebruikt als pilot in 2006. Vanaf 2009 is met 
een lineaire groei over de tijd het aantal technologieën uitgebreid tot 24 stuks in 2013. in 2013 zijn 
binnen ZGt 37 technologieën gedefinieerd [ADe 2013b]. De groei is geïllustreerd in figuur 12.1. De 
verbeterpunten zijn per audit opgenomen in tabel 12.2.

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 1 1
2

8

14

24

Figuur 12.1 Aantal QMT gecertificeerde technologieën in de periode 2006 t/m 2013. De pilotfase eindigt in 2007. 
Het masterplan loopt van 2008 tot 2013. 



213

12
Tabel 12.1 Bevindingen van de verschillende QMT audits voor de periode 2006 t/m 2013. Aangegeven is welke 
instantie de audit heeft uitgevoerd, op basis van welke norm, welke technologiegroepen in de audit voor het eerst 
worden getoetst, het type audit (I = Initieel, H = Her-audit), de uitslag in aantal Non-conformiteiten (N) en of 
Deviaties (D) en de uitslag na invoering van correctieve maatregelen.

jaar instantie norm Cl technologiegroep audit uitslag uitslag na  
correctie

2006 tno c QMs-QMt-1 v7r2 0 patiëntbewakingsapparatuur 1xI 1xn, 3xD 1xD

2009 tno c QMs-QMt-1 v2007 3 infusietechnologie 1xI + 1xH 3xn, 2xD 1xD

QMs-QMt-3 v2007, 
Iso9001: 2008

systeem gap-analyse

2010 tÜV r QMt-norm 4.0, 2010 4 anesthesie en beademing 6xI + 2xH 0xn, 2xD geen

5 chirurgische apparatuur

6 endoscopen (incl. reiniging en 
desinfectie)

7 reanimatieapparatuur

8 bedden

18 dialyse (incl. waterbereiding)

2011/ 2012 tÜV r QMt-norm 4.0, 2010 10 radiodiagnostische apparatuur 6xI + 8xH 0xn, 1xD geen

12 hart-vaat onderzoek apparatuur

13 ultrageluid

14 couveuses

15 laserapparatuur

19 pacemakers

2013 tÜV r QMt-norm 4.0, 2010 16 verwarmingsapparatuur 10xI + 14xH 0xn, 0xD geen

convenant, 2011 17 mobiliteitshulpmiddelen

20 longfunctie onderzoek apparatuur

21 neuro-fysiologische apparatuur

22 nucleair-geneeskundige technologie

23 MrI

1 elektrische installaties

2 installaties medische gassen

9 luchtbehandelingsinstallaties

11 waterinstallaties

2006 - De piloT paTiënTbeWakinGsTechnoloGie
algemene indruk [tno 2007]
Men treft kwaliteitsbewuste en ter zake kundige medewerkers aan. Zij kennen het kwaliteitssysteem 
en zijn betrokken bij de invoering er van bij patiëntbewakingsapparatuur. Door te werken met vaste 
tKMt leden wordt continuïteit geborgd.

analyse achteraf
Deze initiële audit op één technologie certificeert de structuur van het kwaliteitsmanagement. De 
bestuurslagen zijn hierbij rvb, tKMt en het management van de instrumentele dienst. De gebruikte 
middelen zijn de scholing van technici op beheer en onderhoud van de patiëntbewakingstechno-
logie, de procedures rond het beheer van de genoemde technologie, het PvE met de toets op het 
bestand van bestaande apparatuur, het concessiebeleid, de meetmethodes en de ijking ervan. Dit is 
de kern van QMt.
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Tabel 12.2 Verbeterpunten per audit op QMT voor de periode 2006 - 2013. De ernst van de geconstateerde 
tekortkomingen neemt in de loop van de tijd af en krijgt in de laatste twee jaar het karakter van aanbevelingen 
voor verdere groei.

auditjaar Bevinding verbeterpunten

2006 n1 Procedure voor beheersing van verschillende registraties ontbreekt

D1 Geen gedocumenteerd advies van hoofd Mi over het voldoen aan het Pve bij definitieve aanschaf

D2 overzicht van externe documenten is incompleet en het beheer van externe documenten is niet vastgelegd

D3 Procedure voor corrigerende en preventieve maatregelen is onvolledig (bv ontbrekende verificatie van 
verbetermaatregelen)

2009 n1 niet alle infusieapparatuur is beoordeeld op de PvE eisen

n2 niet alle relevante risico’s zijn omgezet naar eisen in het PvE

n3 Geen afschrift van iSO9001 Certificaat van extern bedrijf A, waaruit geschiktheid blijkt van te gebruiken 
meetmiddelen voor de eindtest

D1 gebruikers zijn onvoldoende betrokken bij de keuze van onderdelen van de eindtest

D2 Eén type bewakingsapparaat voldoet niet aan de eisen. Door niet zichtbaar zijn van rode sticker is  
oneigenlijk gebruik niet uitgesloten.

D3 na verbetermaatregelen resteert non-conformiteit n1 als Deviatie.

2010 D1 Motivering voor de keuze en prioriteit van deelscopen binnen clusters is niet transparant

D2 niet alle deelscopen zijn getoetst aan PvE.

2012 - let op uniform taalgebruik

- geldigheidsduur van oude en gebruikte documenten is niet duidelijk

- Uitbesteed werk aan ocon, Helon en siemens: 

 (1) nagaan in hoeverre SlA’s zijn opgesteld; 

 (2) inhoud van SlA’s inventariseren; 

 (3) juridisch ketenaansprakelijkheid inventariseren.

2013 - Binnen de organisatie moet heel duidelijk gemaakt worden hoe de onafhankelijkheid is geregeld  
bij zelftoetsing.

- Kwaliteitspaspoorten zijn niet overal ingevuld.

- bij de risicoanalyses is niet helemaal helder hoe wordt omgegaan met verbetermaatregelen.  
bv: implementeren en toetsing daarvan

- De auditor is zeer positief over de samenwerking en over de afstemming tussen de diverse normen.  
Een punt zou kunnen zijn dat er een matrix gemaakt wordt waarin alle normen gelinkt zijn.

A.d.h.v de PDCA worden voor QMt, tKMt, de lijn en de rvB de domeinen en het eigenaarschap bewaakt.

2009 - infusieTechnoloGie erbij: een hiGh risk TesT case
algemene indruk [tno 2009]
De betrokken medewerkers zijn zeer gemotiveerd. Door een positieve instelling en betrokkenheid 
van het management is er al veel bereikt. Het jaarverslag en de interne audits hebben een structuur 
en opzet welke het verbeterproces aantoonbaar ondersteunen. 

analyse achteraf
het hoge aantal afwijkingen bij deze test case van twee technologieën heeft de organisatie wakker 
geschud: het leek eerst de verantwoordelijkheid van de ‘implementator QMt’, maar nu voelen het 
QMt team en de medisch technologen zich ook verantwoordelijk. Deze audit is tevens een ‘gap-ana-
lyse’ op QMt-3 [bEZ 2007c]. De resultaten hiervan worden door de deelnemende ziekenhuizen als 
weinig bevredigend ervaren [ADe 2009b]. De audit laat zien dat het kwaliteitsmanagement in 2009 
nog verre van volwassen is.
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2010 - achT TechnoloGieën
algemene indruk [tÜv 2010]
citaat: “Ziekenhuis groep twente heeft er voor gekozen om in één stap het aantal te beoordelen 
technologieën uit te breiden met zes nieuwe gebieden. Deze toetsing is uitgevoerd met een in 2010 
vernieuwde versie van de QMt norm. Dit proces is door het ziekenhuis met veel energie en voort-
varendheid aangepakt. Inzet en betrokkenheid van de medewerkers hierbij is groot. Een duidelijk 
voordeel hiervan is dat kwaliteit en veiligheid van medische technologie gedurende de afgelopen pe-
riode veel aandacht heeft gehad in de gehele organisatie en dat hiermee technologie breed een grote 
stap vooruit is gemaakt. Een bijeffect is wel dat het totale overzicht niet altijd aanwezig bleek te zijn, 
mede door de delegaties naar de clusters voor de verschillende technologieën. Dit was al in de tKMt 
geconstateerd en tijdens de audit werd een samenhangend PDCA uitvoerings- en toezichtmodel ge-
presenteerd met taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (tVb) voor de vier verschillende 
QMt domeinen/eigenaarschap. Hiermee wordt tevens de betrokkenheid van rvb verankerd” [Zgt 
12,10].

analyse achteraf
De interne toetsing [ADe 2010] op de resultaten vóór de externe audit is stringenter geworden 
door de uitbreiding met zes nieuwe technologieën. Deze werkwijze is in gang gezet, maar nog niet 
voldoende volledig ingevoerd. 

De keuze voor het werken met deeloplossingen voor scopie (niet de hele technologie in één keer, 
maar gefaseerd per sub-technologie) is al wel operationeel maar intern nog niet voldoende getoetst 
door tKMt in een breder kader van risico’s. tKMt heeft gekozen om jaarlijks een impactanalyse 
te doen op de nog openstaande (deel)technologieën en daarop een risicoafweging te maken. Deze 
toetsing is uitgevoerd op basis van de nieuwe QMt norm, die alle andere relevante normen betref-
fende kwaliteitsborging van medische technologie afdekt [tei 2010]. Daarmee heeft deze certifica-
tie beduidend meer waarde dan de eerdere twee keer. Deze audit laat zien dat Zgt-QMt in control 
begint te komen, de interne kwaliteitsbewaking krijgt gestalte.

2011/2012 - VeerTien TechnoloGieën
Bevindingen
Wij presenteren een aantal citaten uit het rapport [tÜV 2012] als karakterisering van de teneur van 
de audit:

“In ‘t algemeen kan vermeld worden dat de opbouw van de documentatie, de samenhang en het 
overzicht in het KMs (Kwaliteit Management systeem) door grote inspanningen van alle betrok-
kenen, verbeterd is. Het Q-plan 2011 is, als één van de getoetste documenten, het bewijs. Zie het 
stroomschema versie 1.3 tW [Zgt 12,10]. De organisatie van verantwoordelijkheden is gewijzigd, 
waarmee de verantwoordelijkheid van clusterresultaten (door ondersteuning en implementatie) bij 
de clusters zelf is komen te liggen. … Opleverdata voor de van toepassing zijnde documenten zijn in 
een standaard planning vastgelegd. Duidelijk is vastgesteld dat de werkwijze een goede basis bete-
kent. E.e.a. heeft het tKMt doen besluiten de aandacht te verleggen van opzet en verbeteren van het 
QMt proces naar het scheppen van voorwaarden voor implementatie.” ….

“in het Q-plan is de directiebeoordeling opgenomen. Als nieuw item is o.a. genoemd jaarlijkse check 
op de impactanalyse en de vrijgave van nieuwe of verbouwde ruimten worden door toetsing veilig 
verantwoord in gebruik genomen.”

analyse achteraf
De toetsing onderschrijft de organisatorische verandering, waarbij meer verantwoordelijkheden 
gedelegeerd worden naar de clusters zelf. De rol van tKMt als risicomanager is zichtbaar versterkt. 
Vrijgavetoetsen vallen binnen het technologiedomein positief op. De aandacht is nog eens gevestigd 
op de private onderdelen van Zgt, in verband met mogelijke aansprakelijkheid. Uit deze audit blijkt 
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dat de beweging naar organisatieverandering opvalt. Het kwaliteitsmanagement is zo stevig, dat 
geen van de veertien technologieën het label N of D krijgt.

2013 - laaTsTe Tien TechnoloGieën
algemene indruk
Bij de laatste tien technologieën hebben wij ook de installaties van Vastgoed betrokken. wij gebrui-
ken hier een aantal citaten uit het toetsingsrapport [tÜV 2013] om een algemene indruk van de 
audit weer te geven, omdat dit efficiënter is dan een herformulering in eigen woorden. De complete 
tekst van het rapport is elders beschikbaar [tÜV 2013].

“…Dit betekent dat wordt voldaan aan de QMt norm, het convenant en de NiAZ aspecten. e.e.a. ver-
taalt zich door de juiste weergave van de processen t.o.v. de inhoud van de normeisen. De invulling 
er van staat meer in de geest van de organisatie. geen papieren extra’s. In de getoonde structuren 
wordt, steeds via hyperlinks, verwezen naar procedures, die dan weer gevraagd/vereist zijn in het 
convenant. borging wordt dan weer aangetoond middels verbetermanagement en registraties.”

“het rapport van de iGZ in Almelo 2008 heeft geleid tot betere veiligheidstoetsingen.”

“Voorkomen is wat veel gezegd, maar de risicoanalyses en de Q-plannen rechtvaardigen een betere 
controle dan voor de fatale brand op de oK in 2006.”

“Door de hoge mate van uniformiteit in documenten zijn alle technieken (bedoeld wordt hier techno-
logiegroepen) theoretisch beoordeeld en is in de praktijk volledig getoetst bij de nieuwe technieken 
en door steekproeven bij de andere technieken.”

positieve bevindingen
citaat uit auditrapport: “De medewerkers waren zeer enthousiast en wilden graag over hun werk 
praten, met als gevolg een lading aan informatie.”

reflectie
Deze audit onderschrijft de volwassenheid van het kwaliteit-, veiligheid- en risicomanagement 
(KVr). De certificatie van de vier installaties toont aan dat Vastgoed op hetzelfde professionele 
niveau staat als Zorgtechnologie. De openhartigheid over tekortkomingen is volgens de auditoren 
een teken van ‘in control’ zijn. Daarmee laat deze audit de intrinsieke motivatie van de medewerkers 
zien: zij zijn trots op het bereikte en kritisch op wat nog te verbeteren is.

ConClusie
De herhaling en de veelheid van documenten heeft een sterke beweging afgedwongen naar stan-
daardisatie van werkwijze en documenten. Dat betekent tijdbesparing, die er voor zorgt dat de focus 
meer op de beheersmaatregelen komt te liggen. Uit de verschillende audits is duidelijk de groei van 
het kwaliteitsmanagement terug te lezen. uit de laatste audit spreekt ook de zelfbewustheid van de 
medewerkers, zij voelen zich in hun ontwikkeling gesteund door de audit i.p.v. bedreigd.

12.3 QMt-iNhOuDeliJKe tOetSiNG
In de opzet van het QMt-systeem (H2) zit een inhoudelijke toets door tno van de betreffende 
technologie(ën). Daartoe stuurt het ziekenhuis de risicoanalyse en Pve naar tNO. tNO Kwaliteit van 
leven (voorheen tno-Pg) heeft de risicoanalyses en PvE’s getoetst van de technologiegroepen voor 
patiëntbewaking, infusie, anesthesie en beademing, diathermie, endoscopen, reanimatie, bedden, 
dialyse, installaties medische gassen. De niet door Zgt zelf gevonden risico’s zijn gebaseerd op lite-
ratuur en gevaarmeldingen. Voorbeelden hiervan zijn opgenomen in tabel 12.3. Ze zijn naderhand 
vrijwel allemaal opgenomen in de geactualiseerde documenten. Dit is bovendien tijdens de audit 
gecontroleerd.
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Tabel 12.3 Aanbevelingen van TNO na beoordeling van risicoanalyses en PvE’s van verschillende 
technologiegroepen, als voorbeeld voor de aard van de aanbevelingen.

Cl technologiegroep aanbevelingen

2 Installaties medische 
gassen

Minimaliseren gebruik  
gassen in noodsituaties

toewijzen verantwoordelijkheden 
conform operationeel Manage-
ment Plan

Eisen voor vacuüm installaties 
overnemen uit norm.

4 Anesthesie en  
beademing

niet duidelijk is of het risico 
wordt afgedekt door een  
checklist of door instructie  
en training daarop

behandel expliciet het gevaar van 
‘open’ ontstekingsbronnen, zoals 
elektrochirurgie en lasers bij 
anesthesie

behandel foutieve overdracht van 
patiëntendata naar Data Manage-
ment systemen

5 chirurgische  
apparatuur

neem expliciet de risico’s  
van zuurstof mee

besteed aandacht aan de risico’s 
van brandbare materialen, zoals 
afdekmaterialen en kleding

risico’s van inhaleren van rook 
komen voldoende aan de orde

6 Endoscopen besteed aandacht aan de validatie 
van het reinigingsproces

bekijk ook risico van misdiagnose 
bij achteruitgaan van optische 
kwaliteit

Kijk ook naar weefselverbranding 
door niet correct ingestelde  
lichtbron of fiberbreuk

7 reanimatie  
apparatuur

ga in op risico’s van  
huidverbranding

neem in gebruikersinstructie 
op informatie over voldoende 
afstand tussen zuurstofbronnen 
en de patiënt (plaats pads)

onduidelijk of reanimatierugzak 
onder de scope valt

8 bedden behandel ook risico’s van  
bekneld raken van patiënt in 
onrusthekken

Kijk naar risico’s bij  
defibrilleren op bed

besteed aandacht aan elektrosta-
tische oplading van het bed door 
zwenkwielen

Meerwaarde
Zoals blijkt uit tabel 12.3 worden belangrijke risico’s ofwel onderschat of over het hoofd gezien. Mo-
gelijk is dit een gevolg van het feit, dat niet elk ziekenhuis ervaring heeft met alle mogelijke risico’s, 
dat niet voldoende tijd wordt genomen om literatuur na te pluizen, of dat normkennis onvoldoende 
is. een objectieve toets door een gekwalificeerde externe partij heeft dan ook onze voorkeur. Sinds 
2010 is tno hiermee gestopt: op dit moment is er geen andere instantie in nederland die deze be-
langrijke taak op zich heeft genomen. Wel worden risicoanalyses tussen ziekenhuizen besproken. De 
impact daarvan is niet onderzocht.

ConClusie 
De toetsing door tno en later door tÜV wordt ervaren als een toets op het vakmanschap van de bij 
medische technologie betrokken medewerkers. Doordat steeds vanuit de inhoud wordt gekeken, is 
de betrokkenheid van de werkvloer bij kwaliteitsmanagement steeds aan de orde in de audits. Dat 
maakt de mensen scherp om, als het voor één technologie is gelukt, dat ook voor andere te gaan 
doen. De inhoudelijke externe toets heeft significant bijgedragen aan de kwaliteit en snelheid van de 
totstandkoming van risicobeheersing van de verschillende technologieën. het geeft bovendien extra 
zekerheid, dat geen belangrijke risico’s zijn gemist.
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12.4 CAlAMiteiteN
In geval van een calamiteit is IgZ wettelijk aangewezen om daar onderzoek naar te doen, vooral om er 
van te leren en andere ziekenhuizen te wijzen op de gevaren en mogelijke beheersmaatregelen.
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het IgZ rapport over de brand in 2006 [IgZ 2008a en b]. 

rapporT iGZ
toetsingskader
De Inspectie voor de gezondheidszorg is bevoegd te handhaven in het kader van de volgende wet- 
en regelgeving (uit rapport n.a.v. de brand in twenteborg [IgZ 2008a en b]:

• “Kwaliteitswet zorginstellingen’’ en “Besluit medische hulpmiddelen”.
•  Voor medische hulpmiddelen afgeleverd vóór 1998 zoals de anesthesiezuilen hier geldt de 

voorloper: de Warenwet. Vervolgens wordt het beoordelingskader bepaald door de Wet op de 
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet bIg) en de Wet op de geneeskundige behande-
lingsovereenkomst (Wgbo). (aantoonbare risicoanalyse en veiligheidsaanpak)

•  Verder zijn er de eisen van het Bouwbesluit 2003, Bouwverordening en de (magere) eisen van de 
gebruiksvergunning.

niet-wettelijke normen:
•  De Brandveiligheid visie Gezondheidszorg (concept v.l.3.0) en het Brandbeveiligingsconcept 

gezondheidszorggebouwen zijn onder meer bedoeld als kader voor regelgeving en als leidraad 
voor ontwerpers, bouwers en gebruikers van gebouwen in de gezondheidszorg.

•  Verder zijn er normen bij het volgen waarvan het aannemelijk is dat aspecten van medische ap-
paratuur voldoen aan de essentiële eisen die aan medische apparatuur worden gesteld. Derge-
lijke normen kunnen in nationaal of Europees verband zijn vastgesteld. ”

Daarnaast zijn er de IgZ rapporten over medische technologie van 2002 [IgZ 2002] en 2005 [IgZ 
2005] en de staat van de gezondheidszorg 2008 [IgZ 2008c].

Brand op ok
De brand op de OK waarbij een patiënt om het leven komt, is een traumatische ervaring voor betrok-
kenen. Door zorgvuldig met hen om te gaan en ruimte te geven aan emoties kan het verwerkings-
proces positief verlopen. Het leed is niet weg te nemen, het legt wel de verantwoordelijkheid bij de 
organisatie er zodanig van te leren opdat de kans op herhaling wordt geminimaliseerd. Dit geldt niet 
alleen voor betrokkenen, maar voor alle medewerkers van de organisatie, onder leiding van de rvb. 

IgZ publiceert een rapport over de bevindingen van het onderzoek naar de oorzaak van de brand 
[IgZ 2008a en b].

iGZ stelt: “De inspectie concludeert dat gegeven deze brand de patiënte niet kon worden gered. indi-
viduele medewerkers en artsen op de operatiekamers en de bHV treft hierbij geen blaam.”

“De opvatting van verantwoordelijk leidinggevenden dat het goed gaat of veilig is,
dient gebaseerd te zijn op systematisch verkregen informatie en niet op het gebrek
aan signalen van het tegendeel.”
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Figuur 12.2 Foto binnenzijde pendel waarin de brand in de OK is begonnen. De brand heeft een opeenstapeling 
van mogelijke oorzaken: (1) achterstallig onderhoud door externen; (2) zonder kennisoverdracht onderhoud door 
eigen technici overgenomen; (3) levensduur zuurstofslangen verlopen en vervanging uitgesteld; (4) modificatie 
aangebracht met riskante slangklemmen; (5) pendel niet opengemaakt bij onderhoud; (6) geen lektest uitgevoerd.

resultaat 2009
naar aanleiding van het bezoek aan Zgt publiceert IgZ het volgende nieuwsbericht:

‘Patiëntveiligheid Ziekenhuis Almelo aantoonbaar verbeterd’ [IGZ 2009b]

“het twenteborg ziekenhuis in Almelo heeft op beide locaties de algemene veiligheid sterk ver-
beterd. na de brand in de operatiekamer van september 2006 zijn onder leiding van de raad van 
bestuur de tekortkomingen in het veiligheidsbeleid van het ziekenhuis sterk teruggedrongen.

De Inspectie voor de gezondheidszorg constateert in haar vervolgonderzoek dat de medische 
professionals zich bewust zijn geworden van de noodzaak tot verandering. overal in de organisatie 
wordt gewerkt aan een veiliger en kwalitatief beter ziekenhuis waar de patiënt minder risico loopt. 

Enkele verbeterpunten: het veiligheidsmanagementsysteem (VMs) staat op de rails. Dat betekent 
dat er tussen de raad van bestuur en de werkvloer goed wordt gecommuniceerd. Daardoor kan de 
raad van Bestuur verantwoordelijkheid nemen en afleggen. er worden risicoanalyses gemaakt en er 
is een ambitieus project gestart om de kwaliteit van medische apparatuur te bewaken en te waar-
borgen.” (gedoeld wordt op het masterplan Zgt-QMt in “Veilige zorg in de Zgt” [Zgt 2008b]).

Wel vindt de IgZ dat de betrokkenheid van de medische specialisten beter kan. Daarnaast blijft het 
gebruik in de praktijk van nieuwe medische technologie een risicofactor.

kwaliteitspaspoorten
in genoemd nieuwsbericht [iGZ 2009b] vervolgt iGZ:“… het ziekenhuis is begonnen met de invoering 
van kwaliteitspaspoorten waarmee de deskundigheid van medewerkers die ingewikkelde medische 
apparatuur bedienen toetsbaar en aantoonbaar wordt. Het ziekenhuis heeft hierin een voortrekkers-
functie. De kwaliteitspaspoorten worden (nog) niet gebruikt door de medische specialisten. …”
“… komt de iGZ tot de conclusie dat de Ziekenhuisgroep twente op een goede manier invulling geeft 
aan het noodzakelijke kwaliteits- en veiligheidsbeleid. De raad van bestuur geeft hier zichtbaar 
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leiding aan en krijgt regelmatige verantwoordingsrapportages van de werkvloer om daar waar nodig 
bij te sturen. De raad van bestuur is zich bewust van de zwakke plekken en heeft dit hoog op de 
agenda staan.”

Tabel 12.4 Relatie tussen verantwoordelijkheid RvB en de punten die volgens IGZ verwijtbaar zijn [IGZ 2008a en 
b]. Derde kolom: beheersmaatregelen die geborgd (moeten) zijn om calamiteiten te voorkomen. KVR = Kwaliteit-, 
veiligheid- en risicomanagement, TVB = Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden, BHV = Bedrijfs Hulp 
Verlening..

verantwoordelijkheid rvB verwijtbaar Betekenis voor kvr management

Het ter beschikking stellen van 
veilige apparatuur en een veilig 
gebouw.

Achterstallig onderhoud aan de 
anesthesiezuilen. 

niet alleen apparatuur, maar ook installaties maken deel uit 
van medische technologie.

Het op onverantwoorde wijze 
aanbrengen van modificaties in de 
anesthesiezuilen.

onderhoud is structureel op orde voor zowel apparatuur als 
installaties. 
Modificaties zijn beheerst.

De wijze waarop de medewerkers, 
inclusief de medisch specialisten, 
zich ervan kunnen overtuigen dat 
de apparatuur waar zij gebruik van 
maken veilig is.

De door de medewerkers gebruikte apparatuur is 
voorzien van een identificatie- en een (nog niet verlopen) 
onderhoudssticker. 

Van de installaties kan de onderhoudsstatus te allen tijde 
opgevraagd worden en is dan in orde.

Het zorgen voor goed opgeleid 
personeel. 

Inzet van mensen met 
ontoereikende deskundigheid.

scholing van technici op basis van risico inventarisaties 
versterken de alertheid op mogelijk falen. taakdifferentiatie 
brengt de alertheid op verschillende niveaus van opleiding.

technici zijn geschoold voor de technologieën,  
die zij beheren.
gebruikers, incl. medici, zijn geschoold voor de risicovolle 
apparatuur, waar zij mee werken.

Het goed regelen van de 
verantwoordelijkheidstoedeling 
voor de medewerkers binnen 
de instelling. De interne 
verantwoording dat een en ander 
adequaat wordt uitgevoerd.

onvoldoende intern toezicht  
op de werkzaamheden van  
uitvoerend medewerkers.

Extern onderhoud valt ook onder verantwoordelijkheid van 
de interne organisatie. externen zijn gecertificeerd om  
onderhoud te kunnen verrichten. 

onduidelijkheid over 
verantwoordelijkheden voor de 
veiligheid.

Een ‘permit to work’ regelt de kaders waarbinnen externen 
hun werk doen binnen Zgt.

De tVb voor medische technologie in brede zin is vastgesteld 
door de rvb en geldt voor alle medewerkers.

De noodzakelijke procedures om 
veiligheid vast te stellen en te 
kunnen garanderen.

onvoldoende voorbereiding op 
brand in het oK-complex. 

Afsluiten van zuurstof is cruciaal bij het doven van een 
zuurstofbrand, risico’s van zuurstofbrand zijn bekend en het 
voorkomen ervan wordt getraind. 

Het ontbreken van een gefun-
deerd inzicht in de veiligheids-
situatie op de operatiekamers. 

bHV is voorbereid omdat regelmatig fysiek wordt geoefend.
Bij deze oefeningen zijn ook bedlegerige patiënten betrokken, 
omdat zij extra kwetsbaar zijn. 

Een onvoldoende op veiligheid 
gerichte interne bedrijfscultuur.

IgZ laat hier zien dat kwaliteitspaspoorten belangrijk zijn, dat de specialisten achter lopen in scho-
ling op medische apparatuur en dat de rvb beter ‘in control’ is.

gevolgschade
De oK calamiteit brengt een reeks van kosten met zich mee om de schade te herstellen (tabel 12.5). 
Alleen de renovatiekosten zijn te beschouwen als een investering, d.w.z. kosten die ook bij normaal 
beheer gemaakt moeten worden. De andere kosten zijn extra als gevolg van de calamiteit. Het inves-
teren in structurele kwaliteit en veiligheid voorkomt mogelijk dergelijke gevolgschadekosten, omdat 
alleen de investering er in gevraagd wordt en er geen of minder herstelkosten zullen optreden. Het 
willen voorkomen van schade getuigt van een gezonde bedrijfsvoering.
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Tabel 12.5 Gevolgschade kosten in relatie tot de noodzakelijke investering om de calamiteit te voorkomen. 
‘Vermijdbaar’ bij investering betekent dat het tijdstip van investeren wordt afgedwongen door de calamiteit.

kostentype gebeurtenis gevolgen kwalificatie

gevolgschade Uitgebrande oK Productieverlies Vermijdbaar

gevolgschade Uitgebrande anesthesie zuil Vervangingskosten Vermijdbaar

gevolgschade Een mensenleven onvervangbaar Vermijdbaar

gevolgschade trauma/s medewerkers Aandacht/hersteltijd Vermijdbaar

gevolgschade Imagoschade Adherentieverlies Vermijdbaar

gevolgschade Herstelkosten tijdelijke oK Vermijdbaar

Investering renovatiekosten bouw en Installatie Vermijdbaar/regulier

Betekenis
De betekenis, niet zozeer van de IgZ rapportage alleen, maar van deze calamiteit als geheel is groot. 
Zo is onomstotelijk de hoge prijs zichtbaar van een passieve of reactieve cultuur, het ontbreken van 
integraal kwaliteit-, veiligheid- en risicomanagement, onvoldoende scholing van technici zowel als 
zorgprofessionals en het sturen op lage kosten. ondanks dat evident betere bedrijfsvoering ontstaat 
door al deze zaken proactief te regelen, ligt de keuze hiervoor nog niet bij iedereen in het ziekenhuis 
voor de hand. IgZ ziet in zijn vervolgonderzoek al verbeteringen en waardeert het Zgt-QMt master-
plan. Dat sterkt de rvb in het vertrouwen in Zgt-QMt.

12.5 iGZ - NA De BrAND
IgZ is toezichthouder op de uitvoering van o.a. de Kwaliteitswet Zorginstellingen. IgZ vergaart in dat 
kader ook calamiteiten, die zich in zorginstellingen voordoen, al dan niet met medische technologie. 
Hieruit volgen vaak thematische onderzoeken, zoals naar infuuspompen of naar het “convenant 
veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis”. IgZ bezoekt jaarlijks alle ziekenhui-
zen en houdt daar jaargesprekken. Het oordeel van IgZ is gebaseerd op een juridisch kader, aange-
vuld met kennis van calamiteiten en ervaring met hun oorzaken en oplossingen. Doordat IgZ in alle 
ziekenhuizen komt geeft IgZ in de beoordeling impliciet een benchmark ten opzichte van andere 
ziekenhuizen. IgZ geeft al sinds 2002 richting aan de gewenste ontwikkeling van kwaliteitsborging 
medische technologie. thematische kennisontwikkeling is al veel eerder begonnen (infuuspompen 
in 1997, endoscopen in 2000). 

Voor Zgt-QMt zijn twee IgZ rapporten dominant: het in paragraaf 12.3 besproken rapport over de 
brand in 2006 [IgZ 2008a] en dat over de invoering van het convenant in 2013 [IgZ 2013b]. Het eer-
ste rapport beschrijft de situatie aan het begin van het masterplan en het tweede de afronding van 
de invoering van 24 gecertificeerde technologieën. Daar gaan we dieper op in. een aantal themati-
sche rapporten en enkele jaargesprekken worden eveneens kort behandeld.

rapporT iGZ inZake VeiliGe ToepassinG MeDische TechnoloGie 
inleiding
Het “convenant Veilige toepassing van medische technologie” [nVZ 2011] wordt gezien als de door 
veldpartijen ontwikkelde en daarmee onderschreven veldnorm. In de brief van de minister aan de 
Kamer van 2011 [VWs 2011] stelt zij, dat de jaren van actief ondersteunen door de overheid van de 
ontwikkeling van kwaliteitsbeheersing van medische technologie met het verschijnen van het conve-
nant na 2012 worden afgesloten. Het is nu aan het veld om de aanbevelingen in te voeren. 

IgZ heeft het convenant aangegrepen om ziekenhuizen daarop actief te toetsen. Medio 2013 zijn in 
een steekproef 20 ziekenhuizen bezocht, waarbij het bezoek daags er voor is aangekondigd. Zgt valt 
binnen deze steekproef.
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toetsingskader
convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis [nVZ 2011].
bevindingen [iGZ 2013b]
IgZ scoort ‘geborgd’ op drie en ‘operationeel’ op twee van de vijf hoofdstukken uit het convenant (ta-
bel 12.6). Voor hoog risico medische technologieën beschouwt iGZ de situatie als “geborgd”, voor de 
overige technologieën als “operationeel”. er zijn geen kant en klare aanschafdossiers aangetroffen. 
De informatie bleek versnipperd aanwezig en kon alsnog worden voorgelegd.

Andere opmerkingen uit het rapport staan hier vermeld als letterlijk citaat, om vervorming van de 
inhoud bij het parafraseren te vermijden:

iGZ concludeert dat “de vereiste prospectieve risicoanalyses voor hoog risicotechnologieën” er zijn 
en dat de “gevolgtrekkingen er uit consequent doorwerken in de test- en gebruikersprotocollen; de 
PDCA-cirkel is dus gesloten.”

“Voor de borging van bekwaamheden van externe technici wordt sinds juni 2013 gebruik gemaakt 
van zogenoemde werkvergunningen voor alle leveranciers…… Ook zijn gedragsregels vastgelegd, die 
vooraf aan de leveranciers zijn verstrekt.”

Tabel 12.6 Beoordeling IGZ van de mate van invoering van het convenant in ZGT [IGZ 2013b]

Categorie convenant afwezig aanwezig operationeel geborgd

Positie medische technologie in het veiligheids- en kwaliteitssysteem √

Invoeringsfase technologie en hulpmiddelen √

gebruiksfase: toepassing en onderhoud √

Afstotingsfase: afkeur en afvoer √

borging implementatie convenant √

“De bekwaamheid van eigen technici als ook van de gebruikers wordt geregistreerd in persoonsge-
bonden klappers en in zogenaamde kwaliteitspaspoorten. De medische staf gaf aan dat hier voor 
medisch specialisten nog geen sluitende afspraak voor is gemaakt.
De score is ‘geborgd’ voor wat betreft de zaken, die ten tijde van het bezoek geregeld moeten zijn 
[IgZ 2013d].”

“Veilige incidentmeldingen die te maken hebben met medische technologie komen onder de aan-
dacht van de zgn. toetsingscommissie medische technologie, alwaar een geaggregeerd beeld kan 
worden opgebouwd en centraal maatregelen kunnen worden uitgevaardigd.”

“Een punt van aandacht is het verbeteren van de traceerbaarheid van de diverse procedures/proto-
collen in het documentbeheerssysteem, evenals het compleet beheren van aanschafdossiers.”

IgZ concludeert: “Uw ziekenhuis voldoet op de getoetste onderdelen in voldoende mate aan de 
voorwaarden voor veilig gebruik van medische technologie in het ziekenhuis. Voor de niet hoog 
risico medische hulpmiddelen en disposables wordt nog niet ‘geborgd’ gescoord. De inspectie heeft 
er vertrouwen in dat dit de organisatie lukt voor 1 januari 2014.”

Betekenis
De betekenis van het positieve oordeel van IgZ is een extra opsteker voor Zgt en bevestigt de waar-
de van certificatie van technologieën: door de strenge audits van tNO Certification en tÜV rhein-
land en de adequate verwerking van bevindingen is ook voor IgZ zichtbaar dat de ontdekte risico’s 
worden doorgewerkt naar test- en gebruikersprotocollen en dat daarmee de PDCA is gesloten (er 
van uitgaande dat de protocollen ook worden getraind en gebruikt – zie ook hoofdstuk 11).
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oVeriGe rapporTen iGZ
Van de overige rapporten van IgZ (infuustechnologie, VMs, sEH, oK, jaargesprekken 2011 en 2012) 
is bekeken waar zij beeld geven van de mate van implementatie van Zgt-QMt. Het oudste rapport 
betreft infuuspompen [IgZ 2008e]. Het resultaat er van is weergegeven in tabel 12.7. Van de 28 
beoordeelde punten is 64% geregeld. Het grootste knelpunt is achterstallig onderhoud, gebrek aan 
inzetbeleid en afwezigheid gebruiksaanwijzingen. Dit rapport is te beschouwen als een nulmeting 
voor het cluster Infuustechnologie, dat in 2008 van start gaat. Het rapport over VMs (algemeen en 
ZGt specifiek) is samengevat in figuur 12.3. uit de score blijkt dat ZGt op ca. twee derde is gekomen 
van een volwaardig VMs [IgZ 2011a].

Tabel 12.7 Resultaat van het bezoek van IGZ van maart 2008 in verband met het toezicht op aanschaf en beheer 
infuuspompen bij de locatie Hengelo [IGZ 2008e]

onderwerp aantal afwezig aanwezig operationeel geborgd

Inkoop (2.2) 4 0 0 3 1

PvE (2.3) 7 1 5 1

terugkoppeling fouten uit inkoopproces (2.4) 3 2 1

Aanschaf en onderhoud infuuspompen (2.5) 5 2 3

Infuusbehandeling (2.6) 5 1 2 1 1

Kennis en scholing gebruikers (2.7) 2 1 1

bewaking kwaliteit van zorg (2.8) 2 2

totaal 28 3 7 14 4

11% 25% 50% 14%

De medische technologie relevante aspecten uit de bezoeken aan sEH [IgZ 2010], het oK complex 
[IgZ 2011b] en de twee jaargesprekken [IgZ 2012, IgZ 2013c], zijn samengevat in tabel 12.8. Uit al 
deze bezoeken spreekt waardering voor de aanpak van medische technologie.
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Figuur 12.3 Toets op voortgang VMS. Score van ZGT op zeven aandachtspunten van het VMS (okt 2011): verplicht 
(dus oké), waarmee driekwart op orde is. De rest is niet beoordeeld, niet van toepassing of onvoldoende. De 
prospectieve risico inventarisatie scoort het hoogst, gevolgd door de retrospectieve risicoanalyse en leiderschap. 
Medewerkers en monitoren (het meten/bewaken van resultaten) scoren het zwakst. [IGZ 2011a].
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Tabel 12.8 Resultaten van vier IGZ bezoeken aan ZGT in de periode 2010-2012. De voornamelijk positieve 
opmerkingen onderschrijven het uit eigen metingen verkregen beeld over de invoering van ZGT-QMT. Het 
beoordelen van het functioneren van medici is in 2013 voor de gehele medische staf ingevoerd, als begin van 
cultuurverandering.

actie iGZ/Toetsingskader positief verbeterpunten Betekenis

seH 2010
bezoek Almelo/rapport 
´Vanuit een stevige basis´

97% is operationeel (23%) of 
geborgd (74%); 
goed geoutilleerd en gefaciliteerd 
(nieuwbouw); 
Uitstekende röntgen-faciliteiten 
sEH-complex; 
Afdeling fysiek veilig opgezet; 
Medewerkers tevreden en toegewijd;
toegankelijke medische staf; 
opleidingsklimaat goed.

hygiëne: de compliance 
van hygiëne maatregelen 
(i.c. geen ringen, 
horloges etc.) blijft een 
punt van aandacht.

Medische technologie in brede zin 
wordt positief beoordeeld. 
De nieuwbouw sEH heeft een 
tKMt vrijgavetoets gehad, 
belangrijk voor een kritische 
afdeling als de sEH. Het resultaat 
daarvan is overtuigend.

ok complex 2011 
onaangekondigd, Hengelo + 
ocon/toP (1,2,3), 2007-2009

technische en bouwkundige aspecten 
zijn uitstekend; 
Medische apparatuur en 
luchtbehandeling: geen opmerkingen.

geen t.a.v. medische 
technologie.

De doorgevoerde maatregelen 
(vrijgavetoets door tKMt en QMt 
luchtbeheersplan oK) werpen hun 
vruchten af.

jaargesprek dec 2011/
Handhaving IgZ

bij de introductie van nieuwe 
technieken wordt standaard een 
risicoanalyse gedaan.

geen t.a.v. medische 
technologie.

Dit bevestigt de werking van het 
VMs.

jaargesprek okt 2012/
Handhaving IgZ

In 2012 hebben 200 specialisten 
(> 90%) een IfMs gesprek gehad 
(2011 was 40%), nu starten 
herhalingsgesprekken.

geen t.a.v. medische 
technologie.

Hiermee is aangetoond dat de 
aanpak van ´cultuur´ ook voor 
medisch specialisten geldt.

jaargesprek okt 2012 / handhaving iGZ
-  In 2012 hebben 200 specialisten (> 90%) een IfMs gesprek gehad (2011 was 40%), nu starten 

herhalingsgesprekken.
- geen t.a.v. medische technologie.
- Hiermee is aangetoond dat de aanpak van “cultuur” ook voor medisch specialisten geldt.

betekenis overige rapporten iGZ
ondanks het feit dat de focus van de verschillende onderzoeken verschilt, blijkt uit de rapportage 
steeds weer de aandacht voor medische technologie. Daarmee zijn deze rapporten toch een extra 
indicator voor de ontwikkelingen van Zgt-QMt.

beschouWinG iGZ ToeTsinG
IgZ kenmerkt zich door een degelijke toetsing op kwaliteitsborging medische technologie. De sa-
menhang met de (zorg)processen wordt daar integraal mee getoetst. Het oordeel van IgZ is, zeker in 
de opbouwfase, een ankerpunt voor de organisatie. naarmate het kwaliteitsmanagement volwasse-
ner wordt is IgZ meer de objectieve toetser, die mogelijke blinde vlekken helpt opsporen.

12.6 NiAZ tOetSiNG 2011
toetsingskader
NiAZ heeft het hele ziekenhuis geaudit tegen de Kwaliteitsnorm Zorginstelling 2.1 [NiA 2010a].
De informatie van deze paragraaf is gebaseerd op het definitieve NiAZ auditrapport (30 mei 2011) 
[NiA 2011] en het resultaat van de toets van het concept actieplan (toets op actieplan (maart 2013) 
[NiA 2013]. De “Analyse NiAZ audit ZGt 2011” vat de resultaten samen in het licht van ZGt-QMt 
[ADe 2013a]. De resultaten van sterke en verbeterpunten zijn samengevat in tabel 12.9. [NiA 2011, 
pag 13] [NiA 2011, pag 13 en 14].
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Betekenis van sterktes en verbeterpunten
De sterke punten geven aan dat het kwaliteit-, veiligheid- en risicomanagement van rvb tot op de 
werkvloer merkbaar is ingevoerd. De aangetoonde kracht van het ingevoerde VIM systeem bevestigd 
de waarde die aan de conclusies, die uit dat systeem worden getrokken, mogen worden gehecht (zie 
H10). Verbeterpunten bevestigen de actiepunten, die ook in QMt clusters zijn genoemd (ltHP, MjoP 
vanuit cluster medische ruimten, rol DsMH vanuit cluster endoscopen (incl. reiniging en desinfectie-
proces), procedure recall vanuit veiligheidsproject in tKMt, het afsluiten van zuurstof (cluster medi-
sche gassen) als onderdeel van de ontruimingsoefeningen bHV – dit is ook een veiligheidsproject).

Tabel 12.9 Sterktes en verbeterpunten uit de NIAZ audit

sterke punten verbeterpunten

omslag in denken en handelen van medewerkers  
m.b.t. veiligheid

(6) opstellen, implementeren en borgen lange termijn Huisvestings Plan 
(ltHP) en Meer jaren onderhoudsPlan (MjoP) vastgoed, 423.04

toegankelijkheid en betrokkenheid raad van bestuur (7) Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (tVb) vaststellen,  
implementeren, borgen (externe) microbioloog, 434.02.A

structuur kwaliteitssysteem (8) Op risocovolle plaatsen regelmatig hygiëne en infectie Preventie  
HIP-scans uitvoeren. 434.02.b

PDCA cyclus binnen het intern auditsysteem (10, 9) benoemen functionaris Deskundige steriele Medische Hulpmiddelen 
(DSMh), 434.06.A

De kracht waarmee het VIM systeem is neergezet (13, 11) instelling breed maken procedure recall patiënten. 515.06

QMt (implementatie) (17, 15) Ontruimingsoefeningen regelmatig uitvoeren en evalueren.519.03.A

Kwaliteitspaspoorten

Betekenis
NiAZ stelt generieke eisen aan medische technologie, zoals die uit de NtA 8009:2007 (VMS), ele-
menten uit IgZ 2002/2005 en (in de norm versie 2.1) nog geen eisen uit het convenant. De verwach-
ting is dat de audit daardoor weinig nieuwe inzichten oplevert. opvallend is dat de auditoren op de 
verschillende afdelingen melding maken van ontwikkelingen rond medische technologie. Het feit dat 
de implementatie QMt positief opvalt, mag ook gespiegeld worden aan het feit dat ook NiAZ veel 
ziekenhuizen bezoekt en dus impliciet een benchmark geeft in haar bevindingen.

12.7 oVErIgE toEtsIngEn
in deze paragraaf bespreken we kort een aantal toetsingen, omdat deze een specifiek thema (NVKf 
visitatie) of onderwerp (HKZ dialyse) bekijken.

nvkf visitatie
toetsingskader
De nVKf heeft in 2010 een proefvisitatie uitgevoerd bij Zgt in het kader van het gepubliceerde 
“convenant veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis” [nVZ 2011]. Doel van deze 
visitatie was te bepalen hoe de afdeling klinische fysica functioneert ten opzichte van de landelijke 
werkwijze. 

Bevindingen
De conclusie is kort samengevat [nVK 2010]: “De visitatiecommissie is onder de indruk van de brede 
aanpak van apparatuur veiligheid binnen Zgt. Met name de volgende aspecten worden door de visi-
tatiecommissie als positief beoordeeld:

•  Brede aanpak apparatuur veiligheid middels het QMt kwaliteitssysteem inclusief de toetsing 
door het toetsingsorgaan Kwaliteit Medische technologie (tKMt)

• De inbedding van apparatuur veiligheid binnen het VMS
• De brede bekendheid, bewustzijn en het draagvlak voor (de aanpak) apparatuur veiligheid
• De nieuw opgestelde investeringsprocedure
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•  De systematiek van ViM meldingen met daarbij een aparte categorie voor medische apparatuur 
inclusief de trendanalyse door tKMt

• het invoeren van kwaliteitspaspoorten voor medewerkers
•  De organisatie van de stralingshygiëne inclusief de kwaliteitscontroles binnen de Nucleaire 

geneeskunde
De visitatiecommissie is van mening dat de vorming van de afdeling Zorgtechnologie ook een posi-
tieve impuls heeft gegeven aan de veiligheid van medische apparatuur.
De visitatiecommissie acht het een ambitieus plan om in 2013 alle clusters van apparatuur onder-
deel te hebben van het QMt kwaliteitssysteem.”

Verder worden een aantal aanbevelingen gegeven, zoals
• Doorgaan op de ingeslagen weg
• invoeren van beheersmaatregelen uit risicoanalyse
• Vrijgeven van medische apparatuur met rode en groene stickers
• Structureel bijhouden van trainingen van gebruikers van medische apparatuur in de kwaliteits-
paspoorten, bij voorkeur ook voor leden van de medische staf

Wat betreft de nVKf indicatoren adviseert de visitatiecommissie bijvoorbeeld 
• De investeringsprocedure te ondersteunen met registraties
• inkoop eerder betrekken bij aanschaftrajecten opdat de procedure meer structuur krijgt
• Meer inzage te regelen in de kosten van beheer.

Betekenis
Deze proefvisitatie had sterk het karakter van “in de keuken kijken”. De auditoren waren in posi-
tieve zin verrast door de met Zgt-QMt bereikte resultaten en het bevestigt daarmee Zgt-QMt. De 
genoemde verbeterpunten zijn vrijwel allemaal onderdeel van de eigen Zgt-planning. Uitzondering 
hierop is de analyse van kosten van beheer. Daarop is te laat actie ondernomen.

hkZ auDiT Dialyse 
toetsingskader
stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) voert externe toetsen uit op - 
onder andere - dialyseafdelingen in ziekenhuizen. HKZ hanteert een op Iso 9001 gebaseerde norm 
voor dialyse instellingen en dialyseafdelingen in ziekenhuizen [HKZ 2009]. In de HKZ norm zijn de 
visitatiestellingen van de visitatiecommissies van NfN, V&VN, Dialyse en Nefrologie volledig geïnte-
greerd in de normparagrafen. In de versie van 2009 is een prospectieve risico-inventarisatie onder-
deel van het toetsingskader. Zgt is in 2011 aan deze toets onderworpen en nog een keer in 2012 bij 
de opening van de nieuwe afdeling.

Bevindingen
citaten uit het auditrapport van 2011 [lrQ 2011]: ”Kwaliteitsborging is adequaat georganiseerd 
en beantwoordt aan gestelde HKZ criteria. We hebben geen nieuwe tekortkomingen vastgesteld. 
Kortom, we zijn tevreden.” 

Verderop: “… -watermanagement wordt beheerd door de watercommissie – voorzitter hiervan is de 
apotheker- ;validatie watermanagement nieuwbouw volgens IQ, PQ, etc. methodiek”.

Uit het auditrapport van 2012, toets van in gebruik name van de nieuwbouw en de validatie hiervan, 
[lrQ 2012]: ”Afdeling voldoet aan de normcriteria. Certificaat kan behouden blijven.”.

Verderop: “Voorafgaand aan de nieuwbouw heeft afdeling techniek een prospectief risicomanage-
ment uitgevoerd. risicoanalyse is in een tweetal fases te verdelen: techniek en gebruikersappara-
tuur. De werkgroep – multidisciplinair van samenstelling – zijn aan de hand van de scope aan de 
gang gegaan. Geïdentificeerde risico’s zijn door een rekenmodel van tNO gerubriceerd op prioriteit. 
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Deze risicoanalyse c.q. beoordeling is besproken met de rvb, waaruit een calamiteitenplan met 
kleurcodes is opgesteld. Plan van Aanpak is vervolgens opgesteld en afgewerkt. Door realisatie van 
de nieuwbouw is effect op het plan zichtbaar.”

Betekenis
In verband met voorbereiding nieuwbouw (gereed in Q3 2011) en komende HKZ toets (Q2 2011) 
heeft dialyse binnen QMt hogere prioriteit gekregen. Dat betekent dat de risicoanalyse en PvE 
gereed zijn ten tijde van de HKZ audit. omdat de risicoanalyse juist onderdeel is geworden van de 
nieuwe HKZ norm, zijn de auditoren verrast door wat ze bij Zgt aantreffen. Zgt-QMt blijkt nu een 
certificatie op de laatste hKZ norm (2009) duidelijk te ondersteunen. De meerwaarde van hKZ zit 
vooral in de degelijke toets van het zorgproces en de geïntegreerde visitatie. Doordat ook het water-
bereidingsproces is meegenomen in Zgt-QMt is de analysemethode tevens ondersteunend aan de 
validatie van het proces. Daarmee neemt de meerwaarde nog eens toe, zoals ook blijkt uit de audit 
van 2012.

schaDeVerZekeraar
ZGt is aangesloten bij een schadeverzekeraar om de financiële risico’s van claims af te dekken.
Op verzoek van de juridische afdeling zijn door de bedrijfsjurist en Den Adel elk een presentatie 
gegeven, respectievelijk over visie op claims en over risicomanagement van medische technologie in 
ZGt [ADe 2013c]. 

Metriek
Premielast schadeverzekering.

resultaat
De presentaties hebben de schadeverzekeraar er mede toe gebracht een veiligheidsproject te willen 
financieren, met financiële steun in de orde van € 7.500 tot € 10.000. er is nog geen project gereali-
seerd.

De bedrijfsjurist van ZGt schrijft desgevraagd naar de effecten op de presentaties: “…het vertrouwen 
van de aansprakelijkheidsverzekeraar in Zgt in onder meer het risicomanagement. Dit vertrouwen 
blijkt onder andere uit het feit dat een duidelijke toename van het aantal schadeclaims van circa 30 
naar circa 50 per jaar niet heeft geleid tot een hogere premielast.

Betekenis
Aantoonbaar risicomanagement levert besparingen op schadeverzekeringspremie.

12.8  CONCluSie - GrOei NAAr VOlwASSeN 
KwAliteitSMANAGeMeNt
toetsing door ‘tNO Certification’ / tÜV rheinland is uniek, omdat die als enige certificatie instelling 
ook naar de technologiegroepen zelf kijkt. Hierdoor geven zij de buitenwereld een objectief oordeel 
over Zgt-QMt. Door de betrokken medewerkers binnen de organisatie wordt dit als positief ervaren.
tNO/tÜV audits bevestigen de groei van zowel de kwaliteit van de gecertificeerde technologieën als 
van de volwassenheid van het kwaliteitsmanagement. Door het wegvallen van de inhoudelijke toets 
op de technologieën door tNO is een lacune ontstaan.

De toetsing door IgZ geeft houvast ten opzichte van wetgeving en veldnormen. De toetsing heeft in 
de startfase van Zgt-QMt het karakter van sterke aanbevelingen en is eind 2013 vooral toetsend en 
ondersteunend. iGZ onderschrijft een flinke verbetering ten opzichte van de aangetroffen situatie na 
de brand in 2006.
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NiAZ bezoekt het ziekenhuis slechts eenmaal in de vier jaar en heeft geen sterke focus op medische 
technologie. toch geeft de toetsing een redelijk beeld waar de ontwikkeling van Zgt-QMt zich be-
vindt. Ook NiAZ is positief over het bereikte resultaat.

er is geen objectief extern oordeel over toegenomen patiëntveiligheid. externe toetsen zijn een 
noodzakelijke aanvulling op de interne toetsen: zij versterken het kwaliteitsmanagement en de mo-
tivatie van de betrokken medewerkers en zij objectiveren naar de buitenwereld de vigerende status 
van ZGt-QMt. er is aantoonbaar sprake van substantiële verbeteringen.

Figuur 12.4 Certificaat ZGT-QMT voor 24 technologieën
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experiMenteren
Het vinden van zowel harde bewijzen voor het aantonen van de goede werking en dus ‘aanvaarding’ 
van ZGT-QMT is een avontuur op zich. Bovendien is er een extra stroom van rapporten en wetten op 
gang gekomen waarmee de vraag of er nog onderhandelingsruimte is, definitief voorbij is. De vraag is 
nu wat het experiment ZGT-QMT de organisatie heeft opgeleverd en hoe hier mee moet worden omge-
gaan. Hoeveel overtuigingskracht is er nodig en welke resultaten zijn er echt hard te maken? In welke 
mate zijn de zachte aspecten van waarde? Zal dit voldoende overtuigen dat het bouwwerk valide is? 
De focus van het QMT project ligt eerst op voortgang van het masterplan en daarbinnen de certifica-
tie van de 24 technologiegroepen. Dankzij monitoring van veiligheidsmeldingen rond technologie en 
de koppeling er van aan de technologiegroepen is een verantwoorde analyse na vijf jaar mogelijk en 
valide. Pas in 2013 wordt begonnen met een financiële analyse. Ondanks alle behulpzaamheid maken 
versnippering van bestaande registraties en het gebrek aan verbindende coderingen het nagenoeg on-
mogelijk om initieel een sluitend financieel eind oordeel te vellen. Zo gezien heeft het sturen op risico’s 
een prijs: de veiligheid is toegenomen, maar het is niet duidelijk of dat in verhouding is met de daarvoor 
gemaakte kosten en opgeleverde besparingen. “Not everything that counts can be counted”, zoals Albert 
Einstein ooit heeft gezegd. Wij beschouwen de ‘zachte’ aspecten daarom als een substantiële onder-
bouwing van wat ZGT-QMT heeft opgeleverd. Het is samen te vatten in de opmerking van de manager 
Vastgoed: “QMT geeft rust!”

aanvaarding
De externe toetsing van QMT door TNO en later TÜV draagt bij aan het gevoel dat de ZGT steeds meer 
in control raakt op de risicovolle technologieën. Certificatie creëert een vliegwiel binnen de organisatie 
om ook andere technologieën op deze wijze aan te pakken. Bij medewerkers die ervaring hebben met de 
‘pilot’ is er een sterke motivatie om door te gaan. De medewerkers die nieuw betrokken worden, door-
lopen zelf de rouwcurve. Voordeel is dat zij bijgestaan worden door diegene die de ervaring hebben met 
het door ‘dalen’ heen gaan om tot certificatie te komen. De successen van Zorgtechnologie inspireren 
de mensen van Vastgoed, waardoor ook installaties gecertificeerd zijn. Dat is voor ICT zó overtuigend, 
dat ook zij ZGT-QMT omarmen. Een eerste uitbreiding met zes technologieën laat ZGT zien dat men het 
systeem en de verbindende manier van werken eigen begint te worden. Laten de eerdere externe audits 
nog diverse verbeter-maatregelen achter, in de laatste audit voor tien extra technologieën zijn er geen 
meer van betekenis. De auditor kondigt aan het volgend jaar vooral in de zorgafdelingen te willen kij-
ken, zodat ook de veilige toepassing van technologie sterker in beeld komt. Vanwege de reeds behaalde 
successen leidt dit niet tot een gevoel van depressie (‘zijn we dan nooit klaar?’) maar van de uitdaging 
om het geheel ook met deze focus in control te krijgen. Uit de latere IGZ bezoeken blijken vooral posi-
tieve beoordelingen, waarmee de aanvaarding bevestigd is. NIAZ heeft eenmaal een audit uitgevoerd en 
eenmaal het actieplan getoetst. Daaruit blijkt ZGT-QMT goed te zijn ingevoerd op de bezochte afdelin-
gen. Belangrijker dan het behaalde resultaten blijkt de permanente bezonnenheid waarmee proactief 
geacteerd wordt. 
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V Quo Vadis

De werkwijze van ZGT-QMT blijkt aantoonbaar te werken in andere (kleinere en 
grotere) ziekenhuizen. De mogelijkheid om op te schalen naar ziekenhuis breed 
risicomanagement met waarde creatie wordt aangetoond. Kwaliteitssystemen hebben 
tot doel om processen continu te verbeteren en gewenste resultaten te borgen. Zo 
ontstaat een voortdurend leerproces waarin zowel de organisatie als de medewerkers 
zich wel voelen. In dit vijfde drieluik wordt beschreven dat deze benadering zich niet 
beperkt tot de mensen, organisatie en doelstellingen waarvoor ZGT-QMT aanvankelijk 
ontworpen is. In hoofdstuk 13 blijkt dat de aanpak ook in andere ziekenhuizen 
succesvol kan worden toegepast. Hoofdstuk 14 laat zien dat deze aanpak zich ook 
goed leent voor integraal risicomanagement van de gehele ziekenhuisorganisatie. 
Hoofdstuk 15 sluit het proefschrift af met een in brede stroken geschetste terugblik en 
toekomstverwachting voor deze aanpak. 
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OVerdraagbaarheid
Het doel van ZGT-QMT is aanvankelijk om de kwaliteits- en veiligheidscultuur 
rondom de inzet van medische technologie binnen de ZGT aantoonbaar te verbeteren. 
Veranderingen in Raden van Bestuur van ziekenhuizen leiden tot een concrete 
vraagstelling uit andere ziekenhuizen om een zelfde veranderingsproces in gang 
te zetten. Er ontstaat vraag naar overdraagbaarheid van ZGT-QMT buiten ZGT. 
Vertrouwen vanuit de Raad van Bestuur in combinatie met activiteiten om inzicht te 
geven in de eigen situatie van ziekenhuizen geven de juiste motivatie om met deze 
ziekenhuizen conform ZGT-QMT aan de slag te gaan en aantoonbare resultaten te 
boeken. Wij beschrijven hier op welke wijze deze overdraagbaarheid van ZGT-QMT 
naar andere ziekenhuizen gestalte heeft gekregen. 

13.1 ZGT-QMT in andere ZiekenhuiZen
in het eerste drieluik van dit proefschrift wordt beschreven dat de verbetering van de kwaliteit van 
medische technologie conform de gestelde normen een weerbarstige aanloop heeft in de neder-
landse ziekenhuizen. Toename in normstellende rapporten en aanbod van systemen als QMT ten 
spijt, maken ziekenhuizen niet de gewenste slag. hoewel het ‘wat’ hiermee toch voldoende bekend 
kan worden verondersteld, blijkt het ontberen van het ‘waarom’ en ‘hoe’ een blokkade om iets van 
de grond te krijgen. een aanvankelijk gedoogde vrijblijvendheid vanuit toezicht lijkt de passiviteit 
te versterken. in het tweede drieluik worden voorwaarden aangedragen voor de proactieve aanpak 
van ZGT-QMT, die nodig is als motivatie en receptuur om de juiste verbeterslag te kunnen maken. in 
het derde drieluik is beschreven op welke manier ZGT-QMT in ZGT is ingevoerd. het vierde drieluik 
behandelt de metriek en de resultaten van interne en externe metingen naar de winst in kwaliteit en 
veiligheid die hiermee wordt behaald.

in dit hoofdstuk zal worden aangetoond dat ZGT-QMT ook overdraagbaar is naar andere zieken-
huizen. in de praktijk ontstaat inzicht in welke zaken verbetering of extra aandacht behoeven en 
welke zaken beter gaan ten opzicht van het traject in ZgT. de verkregen leermomenten en bereikte 
resultaten kunnen behulpzaam als input bij soortgelijke trajecten in andere ziekenhuizen. invoering 
van ZGT-QMT begint echter pas echt als er een voldoende mate van urgentiebesef is dat er iets moet 
veranderen. een verandering komt niet zelden voort uit het fenomeen dat de raad van bestuur van 
ziekenhuizen nog al eens verkast in de nederlandse ziekenhuiswereld. het is juist aan een van deze 
transfers te danken dat de ZGT-QMT aanpak ook buiten de ZGT aandacht krijgt. 

in 2009 verzoekt het amsterdamse boveniJ om een ‘quick-scan’ naar de stand van het medisch tech-
nologieproces. het ziekenhuis concludeert samen met niaZ in 2007 dat de verantwoordelijkheid 
voor medische technologie niet duidelijk belegd is en dat de onderhoudsstatus van apparatuur niet 
in alle gevallen helder en traceerbaar is [BiJ 2007]. in dat zelfde jaar wordt een nieuwe bestuurder 
aangesteld, die vanuit zijn vorige betrekking als bestuurder van ZgT bekend is met de pilot-fase van 
ZGT-QMT en de daaruit voortvloeiende verbeterslagen en certificatie. het resultaat van de ‘quick-
scan’ [Lan 2009] leidt tot de vraag vanuit de raad van Bestuur om hulp te bieden bij het inrichten 
van kwaliteitsborging van medische technologie. 
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Later volgt op soortgelijke wijze het Streekziekenhuis koningin Beatrix te Winterswijk [Lan 2010b], 
het Viecuri Medisch Centrum te Venlo en Venray [Lan 2012a]. in twee andere ziekenhuizen, waar de 
‘quick-scan’ niet door de rvb is geïnitieerd, volgt geen ondersteuningstraject. 

De RvB van de ZGT geeft Lansbergen in 2009 toestemming om ook voor derden inzetbaar 
te zijn. Hierdoor wordt zowel de eigen ontwikkeling en persoonlijke behoefte tot innovatie 
gestimuleerd en is het voor ZGT interessant om de positieve effecten van ZGT-QMT breder 
uit te dragen. De opgelegde beperking is dat de ZGT werkzaamheden en resultaten hier niet 
onder lijden en dat externe uren in eigen tijd plaatsvinden. 

13.2  ‘QuiCk-SCan’ aLS exTerne 
orGaniSaTieVerkenner 
Voordat de hulpvraag uit andere ziekenhuizen beantwoord kan worden is het zaak de achterliggen-
de oorzaak van die vraag nauwkeurig te onderzoeken. immers, goede hulp kan pas worden gegeven 
indien de vigerende situatie en behoeften juist worden geschat. de ervaring is dat hulpzoekende 
ziekenhuizen vanwege interne of externe druk zo snel mogelijk resultaten willen zien. initieel is de 
verleiding dan groot om ‘gewoon de protocollen van de ZgT te kopiëren’. 

invoering van kwaliteitsmanagement vraagt echter het doorleven van het veranderingsproces door 
de mensen van de organisatie zelf. dat betekent ook dat er verder gezocht dient te worden dan al-
leen de kengetallen van de organisatie (tabel 13.1) of de ogenschijnlijke problemen die zich aan de 
oppervlakte van de organisatie manifesteren. 

Voor doelmatige veranderingen is het essentieel dat zowel de bovenstroom als de onderstroom van 
de organisatie in kaart wordt gebracht. dit vraagt bovenal het vertrouwen van medewerkers en 
kost dus tijd. Om zowel diepgang als snelheid te kunnen bieden is een ‘quick-scan’ ontwikkeld die in 
maximaal twee bezoekdagen inzicht geeft in de zichtbare en onzichtbare elementen van de organi-
satie. bij de ontwikkeling van de ‘quick-scan’ is uitgegaan van het verkrijgen van een objectief beeld 
dat inzicht geeft in zowel de inhoudelijke, procesmatige als culturele aspecten van de organisatie 
(zie ook figuur 5.2). 

de ‘quick-scan’ bestaat uit (a) een vragenlijst, (b) interviews, (c) documentenstudie, (d) werkbezoe-
ken en (e) een analyse en terugkoppeling van resultaten. Zo wordt duidelijk over welke functionaris-
sen het ziekenhuis kan beschikken en wie in staat is de slag van de benodigde verandering vorm te 
geven in een multidisciplinair team. aan de hand van de verschillende onderdelen van deze ‘quick-
scan’ worden de elementen besproken die anders zijn bij de ZgT dan bij aanvang van het veran-
dertraject in de andere ziekenhuizen. de verschillende stappen van een ‘quick-scan’ worden hierna 
afzonderlijk toegelicht.

(a) Vragenlijst: 
de ‘quick-scan’ bevat generieke en specifieke vragenlijsten die alle vigerende wet- en regelgeving 
en beroepsnormen op het gebied van kwaliteitsborging medische technologie afdekken. Opvallend 
resultaat uit de vragenlijsten is de brede spreiding in antwoorden die gegenereerd worden, in relatie 
tot de aangetroffen situatie in de praktijk. een brede spreiding blijkt een goede voorspeller van een 
slechte mate van afstemming, slechte interne communicatie en beperkte vindbaarheid van docu-
menten. Medewerkers nemen onterecht aan dat andere afdelingen iets geregeld hebben in de keten. 
een klare duiding van reactiviteit in de organisatie! de ervaren kwaliteit- en veiligheidscultuur is op-
genomen met een zelfevaluatie middels de iZeP-score zoals beschreven door het niVeL [niV 2006]. 
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Tabel 13.1 Gegevens bij aanvang ‘quick-scan’, van ziekenhuizen die gekozen hebben voor ZGT-QMT. De ‘quick-scans’ 
zijn uitgevoerd tussen 2009 en 2013. Als vergelijkingsmateriaal zijn ook de gegevens van ZGT opgenomen in de 
laatste kolom.

onderwerp BovenIJ skB Viecuri AdRZ ZGt

Jaar aanvang quick-scan 2009 2010 2012 2013 2003

bedden 313 214 479 709 754

Medewerkers (fte) 667 737 2.015 2518 3.207

Medisch Specialisten (fte) 56 64 152 198 211

budget (mln) 42 76 200 173 273

Topklinisch nee nee Ja nee nee

(algemeen) klinisch Fysicus nee nee Ja Ja Ja

biomedisch Technoloog nee nee nee nee Ja

aantal ziekenhuislocaties 1 1 2 2 2

Certificatie medische techniek nee nee Ja (iso) Ja (iso) Ja (QMT)

(b) documentstudie:
Verschillende documenten worden ter inzage opgevraagd ter toetsing van werkwijzen, onderlig-
gende afspraken en synergie. Zij vormen een steekproef voor de elementen uit het blokjesschema 
zoals beschreven in hoofdstuk 7. Voorbeelden hiervan zijn de inkoopprocedure, storingsprocedure 
en kwaliteitsbeleid van de instelling. een opvallende algemene constatering is de zorgelijke staat van 
documentbeheer, versiebeheer en eigenaarschap. Van de vindbare documenten zijn vele verlopen 
of lopen synchroon met de laatste externe audit of visitatie. er lijkt sprake van een tweede papieren 
werkelijkheid die voor de buitenwereld geschreven lijkt te zijn. 

bij het doornemen van documenten vanuit ketenperspectief zijn doublures en hiaten geen uitzon-
dering. een opvallend achtergrond detail is de grote moeite die de gemiddelde zorgprofessional lijkt 
te hebben om het eigen werk te vertalen in processchema’s of om gestructureerd risico’s in kaart te 
brengen. de ziekenhuizen lijken toe aan een algehele update van kwaliteitsborging. Veel documenten 
bestaan uit lange stukken tekst die, naar eigen zeggen, slecht gelezen worden. het resultaat is extra 
hulp in de vorm van bijvoorbeeld workshops om deze kennis aan te vullen.

(c) Interviews: 
de kernactiviteit van de ‘quick-scan’ omvat individuele interviews met ‘stakeholders’. deze worden 
uitgevoerd in combinatie met werkbezoeken, ‘foto-audits’ en controle van opgevraagde rapportages. 
het resultaat is een integrale indruk van het gehele medisch technologieproces en de formele en infor-
mele structuur en cultuur van de organisatie als geheel. gesprekken met ‘stakeholders’ geven een goed 
beeld van de mate van urgentie om zaken te verbeteren en vormen een belangrijke bron van informa-
tie over het kunnen, willen en mogen bijdragen van medewerkers aan de beoogde veranderingen. 

Opvallend bij de interviews is de proactieve houding van medewerkers om zich in te zetten voor 
verbeteringen enerzijds en het gevoel van machteloosheid om in de grote organisatie hun kennis en 
kunde voor het voetlicht te brengen anderzijds. de aanvankelijke weerstand verandert structureel 
in motivatie als wordt gevraagd of in het licht van dit onderwerp een beroep gedaan kan en mag 
worden op de expertise van de geïnterviewde. de les is dat medewerkers wel degelijk gemotiveerd 
zijn als de binding met het onderwerp voor hen duidelijk wordt en men wordt aangesproken op de 
professionaliteit, in plaats van louter regeltjes van buitenaf. 

(d) Werkbezoeken: 
door met werkbezoeken de inzet van technologie daadwerkelijk te bekijken bij verschillende afdelin-
gen, de processen in kaart te brengen en knelpunten te analyseren, kunnen conclusies worden getrok-
ken die leiden tot ‘quick-wins’ en het stellen van prioriteiten. Tijdens de afdelingsbezoeken worden 
foto’s gemaakt. de resultaten van deze ‘foto-audits’ blijken sterk motiverend te zijn om verbetermaat-
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regelen aan te pakken en de vernieuwde situatie nadien zelf nog een keer te fotograferen. deze ‘voor’ 
en ‘na’ beelden blijken het later ook goed te doen als illustratie van voortgang bij rapportages.

(e) Analyse en terugkoppeling: 
de ‘quick-scan’ wordt structureel afgesloten met een centrale terugkoppeling voor alle ‘stakeholders’ 
en geïnterviewden zodat zij gelijktijdig dezelfde informatie verkrijgen. aanwezigheid van de raad 
van bestuur benadrukt de urgentie en het belang dat aan het onderwerp gehecht wordt. Opvallend is 
dat hier al de eerste ideeën en motivatie ontstaan voor het aanpakken van de aangedragen verbeter-
punten. deze wordt gevoed door gezamenlijk gevoel van urgentie en het fenomeen dat meestal voor 
het eerst zo’n diverse groep medewerkers bij elkaar aan tafel zit om te spreken over één onderwerp. 
het begin van de leidende coalitie wordt tijdens deze bijeenkomst op natuurlijke manier gesmeed. 

BovenIJ, 2013: “De Quick-scan in 2009 heeft geresulteerd in een masterplan 2010-2012 
voor een kwaliteitssysteem voor medische technologie gebaseerd op ZGT-QMT. De parallelle 
actie waarin enerzijds operationeel het onderhoudsniveau op peil werd gebracht en 
anderzijds op organisatorisch niveau het kwaliteitssysteem geleidelijk werd opgetuigd, is 
een krachtige en succesvolle aanpak gebleken die een breed draagvlak voor de verandering 
in de organisatie wist te krijgen. Door een heldere rapportagestructuur, de beschikbaarheid 
van stuurinformatie en kritische prestatie-indicatoren in de kwartaalrapportages kunnen 
alle geledingen in organisatie met recht stellen ’in control‘ te zijn. Persoonlijk heb ik dit 
traject als bijzonder leerzaam ervaren en ben ik tot de conclusie gekomen dat ZGT-QMT 
en de integrale aanpak een geschikte methodiek is om kwaliteits- en risicomanagement in 
het ziekenhuis te implementeren. Het model bleek ook geschikt om aangepast te worden 
aan lokale omstandigheden en beschikbare middelen. De aanpak vanuit de inhoud 
(medische technologie) heeft geresulteerd in een veel bredere, integrale verandering van het 
kwaliteitssysteem in het ziekenhuis.” 
D. Theunissen, Biomedisch Technoloog BovenIJ ziekenhuis, mei 2013

bij de terugkoppeling wordt ook het ontbreken van stuurinformatie pijnlijk duidelijk. de registratie 
van de status van apparatuur is gebrekkig en de systemen daartoe worden onvoldoende benut en/
of kennis daartoe ontbreekt. in alle ziekenhuizen wordt achterstallig onderhoud aangetroffen en 
ontbreken markeringen betreffende identificatie of onderhoudsstatus. de gebruikers van appara-
tuur kunnen op deze manier hun verantwoordelijkheid niet nemen door zich te vergewissen van de 
veilige inzet van apparatuur [oMS 2008]. 

de ’quick-scan’ brengt zowel de bovenstroom als de onderstroom van de organisatie in kaart. Objectie-
ve bewustwording door terugkoppeling van resultaten in bijzijn van stakeholders levert de gewenste 
startmotivatie en geeft inzicht in het medewerkerspotentieel om het verbetertraject te starten. 

13.3 WaT BehoeFde exTra aandaChT?
de ‘quick-scan’ zorgt voor een verhoogde bewustwording bij ‘stakeholders’ op alle niveaus van de 
organisatie: men wordt ‘bewust onbekwaam’. de motivatie om zaken op te pakken is merkbaar door 
brede belangstelling voor de rapportage en daaropvolgende behoefte aan voorbeelden en receptuur. 
dat wil echter niet zeggen dat er ook voldoende capaciteit is om daadwerkelijk met het onderwerp 
aan de gang te gaan. 

Poiesz [Poi 1999] laat in zijn boek ‘Gedragsmanagement’ zien dat gedrag tot stand komt als aan drie 
voorwaarden wordt voldaan. de persoon moet de motivatie (M), de capaciteit (C) en de gelegenheid 
(g) hebben om gewenst gedrag te vertonen. Platgezegd ontstaat gedrag als iemand iets wil, kan én 
mag inzetten. naar analogie van dit model spreken we hier over de beoogde inzet van personen die 



237

13
wordt gevormd door een eenvoudige, elkaar versterkende relatie tussen de drie voorwaarden. de 
parameters kunnen een waarde aannemen tussen 0 en 1. de inzet wordt dan gegeven door:

InZet = MotIVAtIe x CApACIteIt x GeleGenHeId
 
een voorbeeld: een zeer gemotiveerde medewerker (M=1) heeft nagenoeg alle kennis en kunde in 
huis (C=0.9), maar moet zich vooral met andere zaken bezighouden (G = 0,1). de kans op de ge-
wenste inzet van gedrag is met i= 0,09 toch maar erg klein. Met dit inzicht kan gestuurd worden op 
het element dat het meest effect heeft op verhoging van de gewenste inzet. Medewerkers gelegen-
heid geven om hun capaciteiten in te zetten heeft bijvoorbeeld meer effect dan extra training als C 
dicht bij 1 ligt. als de motivatie ontbreekt, M<<1, komt er niets tot stand, hoe goed het personeel ook 
getraind is, hoeveel gelegenheid de mensen ook krijgen. dat wisten wij al lang, maar het is goed om 
dit heel expliciet aan te geven. deze eenvoudige representatie kan daarbij helpen.

Tabel 13.2 Kans op inzet voor ZGT-QMT in vier ziekenhuizen ZH1 t/m 4 in vergelijking met referentie ZGT. Hoewel de 
motivatie hoog is, kampen de vier ziekenhuizen allen met gebrek aan gelegenheid en ontbreekt bij drie ziekenhuizen de 
capaciteit daartoe bij aanvang van de ‘quick-scan’. Ter bescherming van privacy is gekozen voor anonieme weergave. 

onderwerp symbool ZGt ZH1 ZH2 ZH3 ZH4

Motivatie M 1 1 1 1 0,5

Capaciteit C 1 0,2 0,5 1 0,2

gelegenheid g 1 0,1 0,2 0,3 0,1

inzet i 1 0,02 0,1 0,3 0,01

overdraagbaarheid van ZGT-QMT omvat in eerste instantie de uitdaging om motivatie, capaciteit en 
gelegenheid te organiseren om de beoogde slagen te maken. in tabel 13.2 is een inschatting gemaakt 
op welke wijze de effectieve hulp geboden kan worden. de getallen zijn subjectief gekozen en dienen 
als representatie van alle indrukken die ontstaan zijn bij de ‘quick-scan’.

het spel van ZGT-QMT speelt zich in belangrijke mate af op concernniveau en in interactie met 
medisch specialisten en hoger management. Om die reden zijn academisch denk- en werkniveau op 
het gebied van zorgtechnologie als ook positionering binnen de organisatie belangrijke randvoor-
waarden om invoering ervan mogelijk te maken. de feitelijke situatie in de ziekenhuizen is dat de 
afdeling medische techniek louter beheer en onderhoud uitvoert en onvoldoende binding heeft met 
het primaire proces. Veelal voelt men zich weggestopt in de kelder met diverse managementlagen 
tussen de werkvloer en het hoger management. de eventueel aanwezige klinisch fysicus is meestal 
vooral belast met beeldvormende technieken en stralingshygiëne. 

een luisterend oor, een team dat ondersteunt bij verbeterstappen, weerklank bij de raad van be-
stuur en een vast intern aanspreekpunt binnen de organisatie zijn de elementen die in deze fase van 
ZGT-QMT van cruciaal belang zijn. dit vaste aanspreekpunt wordt gevonden door het aantrekken van 
een de biomedisch technoloog (BMT-er) in combinatie met coaching en procesbegeleiding door een 
klinisch fysicus. de BMT-er combineert een universitaire ingenieursopleiding met ziekenhuisexper-
tise en een praktische insteek. 

 
BovenIJ 2010: “Op het vlak van de medische techniek hebben we, mede door de komst van een 
biomedisch technoloog als hoofd zorgtechnologie én lid van de medische staf, meer inzicht én 
overzicht gekregen in de technische staat van de aanwezige apparatuur. Vervolgens hebben 
we nieuwe afspraken gemaakt over het intern eigenaarschap van die apparaten. Hierdoor 
voldoen we aan de nieuwste Inspectie-eisen op het punt van zorgtechnologie.” 
Uit: Zichtbare resultaten: Jaarverslag 2010 BovenIJ [BIJ 2010b]. 
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BovenIJ 2011: In 2011 zijn op geleide van het Masterplan Kwaliteitsborging Zorgtechnologie 
aantoonbaar kwaliteitsverbeteringen aangebracht. Zo is de beheerscyclus van medische 
instrumentatie duidelijker geworden, zijn risico’s rondom aanschaf en gebruik van medische 
technologie beheersbaar gemaakt en is de onderhoudsplanning van de afdeling medische 
technologie risicogestuurd ingezet.
Uit: Jaardocument BovenIJ Ziekenhuis 2011 [BIJ 2011] 

om als BMT-er te verworden tot expert op het gebied van medische technologie en de bijbehorende 
kwaliteitsborging, wordt een twee tot driejarig coaching traject verweven in het masterplan van het 
ziekenhuis. deze coaching omvat aspecten als kennis van ziekenhuisprocessen, rol van de medische 
staf, omgang met leveranciers, uitvoeren van audits, het maken van risicoanalyses, het monitoren 
van projectresultaten, het bouwen van een team, het geven van feedback, het sturen op risico’s, het 
maken van kwartaalrapportages en het leren verwezenlijken van alle andere aspecten zoals ge-
noemd in het ZGT-QMT blokjesschema (zie pagina 282). 

De BMT kandidaten worden naast inhoudelijke competenties ook geselecteerd op 
communicatieve en veranderkundige vaardigheden. Deze manifesteerden zich in een eerder 
doorlopen interactietraining in de gezondheidszorg. Deze werd in 2005 ontwikkeld op 
verzoek van Jan van Alsté, de toenmalige onderwijs directeur aan de Universiteit Twente [LAN 
2005]. Door de cultuur en structuur van het ziekenhuis te kennen middels de ‘quick-scan’, 
kon een optimale match gemaakt worden met aanvullende competenties van de biomedisch 
technoloog. Dit bijeffect van de trainingen was niet eerder voorzien. In 2012 werden de 
persoonlijke eigenschappen van de verkozen BMT-ers gemeten met de ’self-assessment’ 
methode van Birkman [BIR 2014].

Om te komen tot structurele verbeteringen in de organisatie is een breed gedragen meerjarenplan 
onontbeerlijk gebleken. hiermee wordt concreet inhoud gegeven aan structuur, visie, communica-
tie en verankering binnen de organisatie. Ten opzichte van het ZgT plan is hierbij extra aandacht 
besteed aan vrijmaken van de juiste medewerkers (capaciteit) en het positioneren daarvan (ge-
legenheid). Let wel, hiërarchische positionering van de medische technologie is bij ZGT-QMT niet 
van belang. als de functionele positie maar gewaarborgd is en er een vertegenwoordiging is van dit 
onderwerp bij de raad van bestuur en bij de medische staf. 

13.4 WaT GinG er BeTer?
Verschillende aspecten zijn ten opzichte van het ZgT traject beter verlopen bij de andere ziekenhui-
zen. de ervaring in de ZgT leidt min of meer tot een blauwdruk voor een masterplan. ‘Quick-scans’ 
bevestigen nagenoeg dezelfde situatie als destijds bij ZgT, waardoor het wiel niet opnieuw uitgevon-
den hoeft te worden. erkenning en ervaring bieden mandaat om ook in de nieuwe setting snel en 
doeltreffend te kunnen handelen. dit wordt ondersteund door mondeling enthousiasme van zieken-
huisbestuurders onderling. het plan behoeft in een andere organisatie slechts op onderdelen een 
aanpassing of uitbreiding. Voorbeelden van deze aanpassingen zijn de naamgeving van commissies 
of de planning van het aantal onderwerpen dat tegelijk wordt aangepakt. dit is rechtstreeks afhan-
kelijk van de capaciteit aan medewerkers binnen het ziekenhuis. doel is om zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de bestaande organisatie, teneinde onnodige veranderingen te voorkomen. 
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Viecuri 2013: “Een sleutel van het succes is dat het ziekenhuis terug kon vallen op de expertise 
van een deskundige die ZGT-QMT niet alleen bedacht heeft, maar ook ervaring heeft opgedaan 
met de implementatie ervan in een aantal andere zorginstellingen. Er zijn momenten waarop 
je je afvraagt of de reis wel naar het juiste doel gaat. Het is dan prettig om deze zorgen te 
kunnen bespreken met een ervaringsdeskundige en te horen dat sommige beren op de weg 
geen lokaal verschijnsel zijn. Dat geeft vertrouwen in de aanpak. Persoonlijk vind ik het heel 
prettig dat deze ondersteuning van een collega klinisch fysicus komt.” 
Herman van Langen, Klinisch Fysicus Viecuri, Venlo/Venray

anders dan bij ZGT is er geen nut en noodzaak gebleken om een certificatietraject te starten. ex-
terne certificatie was gekozen om stapsgewijs beoogde verandering binnen de ZGT door te voeren 
en daarmee resultaten van de pioniersfase objectief te kunnen staven. Ziekenhuizen die kiezen voor 
de ZGT-QMT aanpak zien juist experts uit de ZGT als externe referent. de opgedane kennis en de 
behaalde resultaten zijn voor andere organisaties verworden tot Practice based evidence (Pbe). 

de ondersteuning van het ziekenhuis vindt plaats in opdracht van en nauwe samenwerking met de 
raad van bestuur. in bijna alle ziekenhuizen betekent dit ook een gewaardeerde rapportagelijn naar 
de raad van Toezicht en de medische staf. in 2010 is het BoveniJ het eerste ziekenhuis van neder-
land waar een biomedisch technoloog toetreedt tot de medische staf van een ziekenhuis.

SKB 2013: ”SKB heeft de laatste jaren gebruik gemaakt van externe deskundigheid en 
ontwikkelde methodiek van werken. Hierdoor zijn we in staat geweest een inhaalslag te 
maken m.b.t. de verbetering van alle processen in relatie tot kwaliteit en veiligheid van de 
medische apparatuur. Belangrijk gegeven hierbij is geweest dat alle betrokkenen partijen 
inzicht hebben gekregen in het belang van procesverbetering en zich ook actief zijn gaan 
opstellen in dit kader. Het gaat hierbij om de medische techniek, de leden van de medische 
staf, het facilitair bedrijf en het management van het ziekenhuis. De kwaliteitsverbetering is 
‘van zand tot klant’, van ‘specificatie van eisen en wensen tot en met buitengebruikstelling’ 
integraal aangepakt.” 
Henri Janssen, Directeur Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk 

de ziekenhuizen nemen allen het advies over om een coördinatiefunctie medische technologie te 
beleggen. Tevens is hierdoor ook formeel de raad van bestuur inhoudelijk betrokken door de intro-
ductie van de portefeuille medische technologie. deze punten zullen later in zowel het rapport Me-
dische Technologie at risk [exP 2011] als in het navolgende Convenant Veilige Toepassing Medische 
Technologie [nVZ 2011] opgenomen worden als resp. advies en landelijk richtsnoer. op deze laatste 
wordt vanaf 2013 door de iGZ gehandhaafd [iGZ 2013a]. 

13.5 WeLke reSuLTaTen ZiJn er GeBoekT? 
ZGT-QMT heeft in alle ziekenhuizen de interactie versterkt tussen zorg als gebruiker van medische 
technologie en de beleidsmakers van ondersteunende afdelingen zoals techniek en inkoop. deskun-
digen krijgen een podium en er wordt breder dan alleen medische apparatuur gekeken als het gaat 
om kwaliteitsborging medische technologie. in navolging van de ZgT wordt niet langer van medische 
techniek gesproken maar van zorgtechnologie. Ook de masterplannen in de verschillende ziekenhui-
zen krijgen namen zoals ‘Project kwaliteitsborging Zorgtechnologie’. in het Viecuri vormt zorgtech-
nologie een van de onderdelen van een veel groter ziekenhuis breed projectplan aangaande integraal 
risicomanagement dat in hoofdstuk 14 beschreven wordt. 
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in alle gevallen wordt gekozen voor een integrale aanpak in combinatie met een praktische bena-
dering en zichtbare resultaten op korte termijn. het samenstellen van multidisciplinaire teams, de 
keuze voor technologiegroepen en de coördinatie en toetsing in een centrale commissie zijn elemen-
ten die daarbij steeds worden ingericht. de impact van het veranderingstraject manifesteert zich in 
kortere onderhoudstijden, herstructurering van de werkplaats, ruimen van oude ongebruikte appa-
ratuur, planning op basis van risicogetallen en rapportages op alle niveaus binnen de organisatie. de 
zichtbaarheid van deze resultaten komt in 2010 ook formeel tot uiting in het jaardocument van het 
boveniJ ziekenhuis, onder het kopje ‘zichtbare resultaten’! 

BovenIJ 2011: ”In 2011 zijn op geleide van het masterplan aantoonbaar 
kwaliteitsverbeteringen aangebracht. Zo is de beheerstatus van medische instrumentatie 
duidelijker geworden, zijn risico’s rond aanschaf en gebruik van medische technologie 
beheersbaar gemaakt en is de onderhoudsinsplanning van de afdeling medische technologie 
risicogestuurd ingezet. Verder zijn proefplaatsingen van medische instrumenten beter ingebed 
in de veiligheidsprocedures van het BovenIJ ziekenhuis en is er ook meer aandacht geweest 
voor prospectieve risicoanalyse bij aanschaftrajecten van medische apparatuur”.
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht: Zichtbare Resultaten; Jaardocument 2011 BovenIJ 
Ziekenhuis

in de vier nieuwe ziekenhuizen zijn dezelfde technologieonderwerpen aangepakt als in de ZgT. in-
terne toetsing en analyse van ViM meldingen leert dat de impact en risicobeleving van deze onder-
werpen nagenoeg dezelfde is en daarmee als zinvol en herkenbaar worden betiteld. dat geldt ook 
voor het onderscheid tussen ziekenhuis brede en specifieke onderwerpen. Zo worden verwerving 
en bekwaamheden centraal aangepakt en bijvoorbeeld programma van eisen en risicoanalyse in 
specifieke werkgroepen uitgewerkt. 

Uit de resultaten in Winterswijk blijkt dat de ZGT-QMT systematiek van kwaliteitsborging, 
in een aangepaste vorm ook werkt in kleinere zorgorganisaties waar een minder grote 
beheersorganisatie is te creëren. De aanstelling van de Coördinator Medische Technologie 
in 2010 is één van de belangrijke peilers gebleken onder de organisatieverandering die in 
het SKB heeft plaatsgevonden. Een coördinerende en aanjagende rol met zowel technische 
kennis als organisatorische vaardigheden heeft zijn vruchten afgeworpen. Door de integrale 
benadering van de QMT systematiek binnen een laagdrempelige en kleine organisatie worden 
snel vele professionals betrokken en worden eenvoudig multidisciplinaire teams gevormd 
waarbinnen op een integrale wijze en dichtbij het zorgproces aan kwaliteitsverbetering kan 
worden gewerkt. 
Wilco Kleine: Manager Zorgtechnologie en Biomedisch Technoloog SKB, 2013.

het masterplan wordt zoveel mogelijk ingebed in de bestaande processen van het management, 
de zorgafdelingen, het facilitair bedrijf en de medische staf van het ziekenhuis. er wordt gebruik 
gemaakt van dezelfde technologiegroepen als in de ZgT. de volgorde wordt bepaald door interne 
afstemming en de aanwezigheid van acute problemen dan wel investeringen. Tevens wordt er direct 
ingesprongen op gebeurtenissen in het ziekenhuis. Zo is bijvoorbeeld bij alle beschreven ziekenhui-
zen de al dan niet geplande inzet van de noodstroomvoorziening aangegrepen om de noodprocedu-
res en prioritering van medische voorzieningen ten tijde van storingen integraal op te pakken. Was 
noodstroom voorheen een aangelegenheid van de technische dienst, ZGT-QMT heeft ertoe geleid dat 
dit een onderwerp is met verschillende deelverantwoordelijken bij zowel techniek als zorgafdelin-
gen. Voorafgaand aan uitvoering zijn er heldere ‘go’ en ‘no go’ afspraken gemaakt, in nauwe afstem-
ming met de zorgprocessen. 
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als dergelijke problemen zich manifesteren, wordt in het toetsingsorgaan steeds een gefundeerde 
keuze gemaakt tussen korte termijn interventies (door inzet van externen) óf organisatieontwik-
keling (ontwikkeling en vorming van eigen medewerkers). Zo wordt extra capaciteit ingehuurd om 
achterstallig onderhoud weg te werken, maar worden medisch technici ondersteund bij het ontwik-
kelen van vaardigheden om een goede risicoanalyse te maken. er wordt gebruik gemaakt van een 
blauwdruk voor risicoanalyses, de apparatuur wordt voorzien van risico-classificering (risicogetal-
len, zie hoofdstuk 3). de classificatie is input voor prioritering en onderhoudsplanning, zowel voor 
interne als externe capaciteit.

de procedure ‘Stickers kiek’n’ wordt in verschillende ziekenhuizen overgenomen. resultaat is in-
zicht in buiten gebruik gestelde apparatuur, registratie van storingsoorzaken, urenregistratie en bor-
ging van acceptatietesten. een voorbeeld van dergelijke interne prestatie-indicatoren is weergege-
ven in figuur 13.3. de foto’s voor de procedure (zie figuur 9.3 in sectie 9.5) worden lokaal gemaakt. 
ZgT levert vanaf 2010 de speciale stickervellen en formulieren. 

bijkomend effect is standaardisatie van werkwijze in meerdere ziekenhuizen. in november 2013 laat 
de iGZ in een brief aan de rvB van het SkB weten dat zij als bijvangst van een ander bezoek gecon-
stateerd hebben dat op de ok wat betreft storingsmeldingen en stickers op apparatuur voldaan 
wordt aan de eisen van het convenant [SkB 2013a]. 

Tabel 13.3 Deelresultaten van ZGT-QMT zoals opgenomen in het jaarverslag 2011 van het SKB als interne 
prestatie-indicatoren 

Interne prestatie-indicator september 2010 Augustus 2011 december 2011

afgehandelde jobs met inventarisnummer 56% 95% 99%

afgehandelde jobs met storingsoorzaak 4% 95% 99%

installaties met risicoclassificatie 0% 86% 94%

installaties met correct onderhoudsmodel 0% 86% 91%

installaties zonder achterstallig onderhoud geen inzicht 61% 76%

installaties met bekende aanschafwaarde geen inzicht 50% 66%

Openstaande werkopdrachten Onderhoud 2.373 614 367

Openstaande werkopdrachten reparatie 372 28 16

apparatuur formeel vrijgegeven voor ingebruikname geen inzicht 100% 100%

het SkB besluit een onbemande variant van het concept verpleegkundig magazijn over te nemen. als 
alternatief ontstaat toegangscontrole- en registratie. het magazijn biedt back-up apparatuur op basis 
van risicobeheersing en verhoogt daarmee de inzetbaarheid van apparatuur en zorgt voor minder 
opslagruimte bij zorgafdelingen en minder onnodige verstoringen van onderhoudswerkzaamheden. 

het project zorgtechnologie wordt in alle ziekenhuizen onderdeel van interne communicatie zoals 
de bedrijfskrant en/of de internetpagina van het ziekenhuis. hiermee wordt bekendheid gegeven 
aan het project en de resultaten daarvan. Ook medewerkers uit de eigen organisatie komen hierbij 
(soms voor het eerst) letterlijk en figuurlijk in beeld. Speciale posters geven aandacht aan deelon-
derwerpen zoals veilig gebruik van medische apparatuur. 

er wordt gestart met het geven van geaccrediteerde bij- en nascholing aan medisch specialisten en 
andere gebruikers van medische technologie. uit een enquête in het SkB na afloop van de cursus 
elektrochirurgie bleek dat 100% van de (17) cursisten iets nieuws heeft geleerd en alle specialisten 
vinden dat een dergelijke cursus herhaald moet worden. de meerderheid van de medisch specialis-
ten vindt dat dit tweejaarlijks zou moeten zijn. 

na maximaal drie jaar neemt de externe coach afstand tot het traject en draagt de organisatie de ei-
gen verantwoordelijkheid voor de borging van resultaten en de continue verbetering. aan het einde 
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van deze projectfase hebben de ziekenhuizen een afdeling medische technologie die voldoet aan de 
eisen, is er een aantoonbaar onderhouden ‘wagenpark’ en zijn de technici aantoonbaar bekwaam. 
en is er een werkende regelkring ingericht die toeziet op de al afgeronde en nog lopende technolo-
giegroepen als onderdeel van de beleidscyclus van het ziekenhuis. 

Film: SkB Zorgtechnologie

het SkB is dusdanig enthousiast dat medewerkers besluiten om spontaan een film te maken van de 
behaalde resultaten van het project kwaliteitsborging Zorgtechnologie SkB. de film wordt bij over-
dracht en einde van het externe begeleidingstraject als verrassing aangeboden en kijken we met een 
grote groep trotse ‘stakeholders’ naar het resultaat [SkB 2013b]. 

13.6 WaT iS er GeLeerd Van de exTerne TraJeCTen?
overdracht van kennis heeft voor de overdragers zelf ook veel kennis opgeleverd. kennis die steeds 
wordt uitgebreid, om te gebruiken bij nieuwe trajecten en ontwikkelingen, ook binnen ZgT zelf. Op 
een aantal momenten wordt je als externe bewust van het feit dat je onbewust bekwaam geworden 
bent. Je moet moeite doen om uit te leggen waarom je de dingen doet of adviseert. de belangrijkste 
leermomenten van de overdraagbaarheid zijn in deze paragraaf weergegeven. 

1. steek in op niveau Raad van Bestuur
als extern adviseur is het van belang om in te steken op het niveau van de raad van bestuur. alleen 
dan kan een onderwerp met ziekenhuis brede impact voldoend op de kaart worden gezet. raad 
van bestuur is in staat om de barrières binnen de organisatie weg te nemen die een belemmering 
vormen voor de gewenste verandering. het bekrachtigen van nieuwe spelregels, het belonen van 
initiatieven en het tonen van voorbeeldgedrag zijn hierbij van cruciaal belang.

2. Zoek het probleem achter het probleem
de oplossing voor medische technologie ligt op een ander niveau dan het probleem zich aandient. 
Opvallend is dat in de ziekenhuizen een primaire reactie is dat de zittende technici graag ‘handjes 
erbij’ willen omdat er dan snel resultaat zal komen. de ‘quick-scan’ laat hen echter zien dat extra 
krachten op onderhoud en beheer in eerste instantie prima kunnen werken voor wegwerken van 
achterstallig onderhoud, maar dat kwaliteitsborging van medische technologie vele andere taken 
vraagt die nieuw zijn voor de technici en wellicht ook niet passen bij competenties en ambities van 
de medewerkers. 

Als medisch technici door verkregen inzicht uit rapportages ingezet mogen worden voor 
trainingen aan gebruikers van apparatuur ontstaan kostenbesparing in de keten, afname van 
risico’s maar bovenal tevredenheid en kwaliteitsvermeerdering. Voorheen werd meer aanbod 
van storingen louter opgelost door extra capaciteit in te huren voor onderhoud. 

een en ander vraagt dus een ‘eigenwijze’ blik, toekomstvisie en inzicht in de gehele keten. Zo is het 
de vraag welke factoren leiden tot het achterstallige onderhoud en welke achterliggende mechanis-
men en behoeften hiertoe aanleiding geven (zie ook figuur 6.4 niveaus van ervaringsleren). het ant-
woord op deze vraag zou leidend moeten zijn bij het bepalen van het soort functionaris dat hiertoe 
moet worden aangetrokken of worden vrijgesteld. het maakt nogal wat uit of er onderhoudstechnici 
benodigd zijn, extra gebruikstrainers of een expert in procesoptimalisatie. het is dus zoeken in de 
keten naar de zwakste schakel om de integrale kwaliteit steeds verbeterd te krijgen. de keten heeft 
een minimale sterkte nodig om werkbaar te zijn, de maximale sterkte wordt bepaald door de ambi-
tie en mogelijkheden van de organisatie. 



243

13

De meerwaarde van externe begeleiding bij het professionaliseren van de kwaliteitsborging 
zorgtechnologie blijft niet beperkt tot domein zorgtechnologie. De inzichten die verkregen 
zijn uit de integrale aanpak waarmee de toepassing van zorgtechnologie in ons ziekenhuis 
wordt geborgd vormen tevens de basis waarop risicomanagement nu in de volle breedte in de 
organisatie wordt gepositioneerd. Wat ons met name duidelijk is gemaakt is dat de begrippen 
kwaliteit en veiligheid systeemdenken vereist. Het is meer een filosofie dan een methodiek. 
Daarmee kunnen we nu in de ziekenhuisorganisatie focus en samenhang geven aan 
verbetertrajecten op het gebied van bedrijfsrisicobeheersing. Risicomanagement is daarmee 
een van de dominante managementprocessen in de organisatie geworden.
Nico van den Berg, Hoofd Bedrijfsondersteuning SKB Winterswijk, mei 2013

3. Zelf doen
bij de vier ziekenhuizen is bij aanvang expliciet aangegeven dat de kracht van organisatieontwikke-
ling zit in het zoveel mogelijk uitgaan van de inzet van eigen medewerkers. het is immers de bedoe-
ling dat de eigen organisatie de cultuurverandering beleeft, zich de nieuwe manier van proactief 
risicomanagement eigen maakt en de nieuwe manier van werken in de vezels van de organisatie 
doordringen. het is niet effectief - en bovendien op de lange termijn te kostbaar - dat kennis continu 
door externen wordt aangedragen. niet zelden krijgt extern ingehuurde expertise de rol van beden-
ker, drager en uitvoerder van de gewenste verandering. risico is dat bij vertrek van de externe een 
erfenis ontstaat van een situatie die de organisatie niet of onvoldoende eigen is.

Om die reden is een tussenvorm gekozen om weliswaar vanuit extern hulp te bieden, maar dan in de 
vorm van ‘coaching’ en ondersteuning bij verbeteringen die de organisatie hoofdzakelijk zelf oppakt.
extern helpen betekent dus niet overnemen! Tijdelijkheid is het devies: eigen medewerkers in the 
‘lead’: externen slechts als ‘coaching’!! dat maakt verantwoordelijk en leidt tot organisatieontwikke-
ling en trotsheid op de eigen organisatie. 

4. Biomedisch technologen inzetten
biomedisch technologen kunnen een prima oplossing bieden voor invulling als coördinator medi-
sche technologie. Zij blijken met initiële steun in de vorm van een twee tot driejarig coachingstraject 
door een klinisch fysicus deze rol goed in te vullen. de ervaring is dat de combinatie van een klinisch 
fysicus en een biomedisch technoloog een goed team kunnen vormen dat elkaar aanvult. het losla-
ten van het idee dat de coördinatorrol alleen door klinisch fysici (uitstroom zo’n 20 per jaar, waarvan 
ongeveer 7 algemeen klinisch fysici) gedaan zou kunnen worden, geeft door de veel ruimere ar-
beidsmarkt voor (bio)medisch technologen (uitstroom >100 per jaar) meer kansen om ziekenhuizen 
van universitair opgeleide medisch technische professionals te voorzien. 

BovenIJ 2013: “Organisatie en dienstverlening heeft door het masterplan een metamorfose 
ondergaan. De nadruk lag primair bij onderhoud, maar heeft zich moeten aanpassen naar 
een bredere en meer ondersteunende rol. Scholing/instructies, risicoanalyses en adviezen voor 
aanschaf en onderhoud maken tevens een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van de 
afdeling Zorgtechnologie. De afdeling wordt geleid door een biomedisch technoloog. Deze 
kan met zijn achtergrond beter invulling geven aan en ontwikkelen van beleid passend bij het 
gewenste afdelingsniveau.”
Arch Prins, Manager Facilitair Bedrijf BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam
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13.7  ConCLuSie - ZGT-QMT iS inZeTBaar  
in andere ZiekenhuiZen
Wij hebben laten zien dat ZGT-QMT overdraagbaar is naar andere ziekenhuizen als er sprake is vol-
doende draagvlak, voldoende urgentie en een openheid om zich in te werken en te leren van andere 
partijen. Zelfwerkzaamheid is het motto, met een beetje hulp van buiten.

ZGT-QMT blijkt een stimulerende uitstraling te hebben voor tal van andere onderwerpen en partijen 
binnen het ziekenhuis. in hoofdstuk 14 laten wij zien dat de methodische aanpak van ZGT-QMT ook 
op andere terreinen dan zorgtechnologie met succes kan worden ingezet om kwaliteit van handelen 
te verbeteren. 

Hoofdstuk 13 | Overdraagbaarheid
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oPSChaaLBaarheid

Het model voor kwaliteitsborging van medische technologie blijkt in de praktijk goed 
toepasbaar te zijn in andere ziekenhuizen. De feitelijke risico’s houden echter niet op 
aan de grens van het medisch-technisch domein. ZGT-QMT kan worden opgeschaald 
om ook de risico’s van andere domeinen te beheersen. Wij bespreken een ‘case study’ 
van een STZ8 ziekenhuis in Limburg om deze integrale aanpak toe te lichten. Door deze 
aanpak komen bestuurders en toezichthouders ‘in control’ en wordt een brede basis 
gelegd voor de vereiste cultuurverandering in het ziekenhuis. 

14.1 inLeidinG
ZGT-QMT berust op het doorkruisen van domeingrenzen om de kwaliteit binnen de gehele keten van 
medische technologie te kunnen optimaliseren. de basis van deze aanpak is te herleiden naar het in-
voeren van een regelkring waarin activiteiten in de keten worden gemeten en ongewenste afwijkin-
gen worden bijgesteld. door inhoudelijke kennis te organiseren vanuit deskundigen in combinatie 
met gemandateerd toezicht ontstaat een gedragen en werkbare systematiek binnen de organisatie. 

deze basisconcepten zijn zo algemeen dat ze ook voor elk ander onderwerp in te richten moeten 
zijn. Bij toepassing van ZGT-QMT blijkt dat de aanpak ook steeds meer onderwerpen ‘aan zich bindt’ 
vanwege de pragmatische aanpak waarbij professionals zich betrokken voelen. in de praktijk wor-
den dan ook steeds nieuwe onderwerpen op deze wijze aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn bouw, 
iCT, infectiepreventie en arbeid. de aanpak blijkt geschikt te zijn om ‘op te schalen’. 

om die reden worden in dit hoofdstuk de kernpunten beschreven om ZGT-QMT op te schalen naar 
een ziekenhuis brede oplossing voor integraal risicomanagement. het gaat daarbij om het vinden 
van de juiste balans tussen kwaliteit, risicobeheersing en doelmatigheid van alle actoren die van 
invloed zijn op de patiëntveiligheid. het vormgeven en borgen van deze balans binnen de zieken-
huisorganisatie hebben wij de krV-aanpak genoemd, wat staat voor kwaliteit, risicomanagement en 
Valorisatie9. hiermee is de aanpak geëvolueerd tot een gereedschap om als organisatie ‘in control’ 
te kunnen zijn. de werking van deze aanpak wordt geschetst aan de hand van een ‘case study’ in het 
ziekenhuis Viecuri. 

8 STZ = Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
9 De Engelse variant hiervan wordt geduid als Quality, Riskmanagement and Valorisation, QRV. 



246

Hoofdstuk 14 | Opschaalbaarheid

14.2 Van ZGT-QMT naar krV
in 2010 stelde de landelijke inspectie [iGZ 2010b] dat de raad van Bestuur en de raad van Toezicht 
samen met de professionals “in control” zijn als voldaan is aan: 
 (1) zelf in staat zijn risicovolle situaties tijdig te ontdekken en 
 (2) zelf eventuele verbeteracties of passende maatregelen uit voeren. 
het ziekenhuis heeft daarbij de bestuurlijke verantwoordelijkheid om kwaliteit en veiligheid in te 
richten volgens de vigerende inzichten en vereisten. Op gesignaleerde problematiek dient op pas-
sende, eigen en adequate wijze actie door de instelling gereageerd te worden. 

eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en veiligheid van zorg is de raad van bestuur. de raad van 
Toezicht is verantwoordelijk dat de raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid waarmaakt. [SCh 
2011]. Belangrijk aandachtspunt is dat toezicht niet alleen inhoudt dat wordt toegezien op externe 
indicatoren op last van externe partijen – een reactief beleid - maar dat met name moet worden in-
gezet op het toetsen van interne indicatoren vanuit de organisatie – een proactief beleid. aansluiting 
vinden op dat wat er leeft binnen de organisatie creëert en stimuleert tot op het hoogste niveau de 
noodzakelijke intrinsieke motivatie voor een cultuurverandering.

Onlosmakelijk verbonden met ‘in control’ zijn, is het helder uitdragen van bedrijfsdoelstellingen. 
immers, risicomanagement heeft tot doel om afwijkingen van de bedrijfsdoelstellingen te monitoren 
en beheersmaatregelen te treffen. Tot nu toe heeft risicomanagement de ziekenhuiswereld vaak het 
karakter van het beheersen van financiële risico’s. alle jaarverslagen van zorginstellingen kennen 
een financiële paragraaf waarin de geldelijke risico’s zijn weergegeven in balanstotalen met als 
rekeneenheid de euro. uitingen van risicobeheersing en de financiële gezondheidstoestand van de 
organisatie vinden we in grootheden als eigen vermogen, solvabiliteit en liquiditeit. 

als er buiten het domein van de euro gekeken wordt naar risicobeheersing is het een heel ander ver-
haal. in welke mate voldoet de organisatie aan de vereisten die gesteld worden aan onderwerpen als 
iCT, medische technologie, infectiepreventie, gebouwbeheer en patiëntenzorg? het lastige aan deze 
onderwerpen is de breedte van het aantal grootheden en het ontbreken van een uniforme rekeneen-
heid (zoals de euro in het financiële domein). de praktijksituatie is dat de verantwoordelijkheid is 
verdeeld over veel verschillende partijen - diverse professionals, stafafdelingen en lijnorganisaties - 
en dat veel onderwerpen meerdere organisatieonderdelen raken.

eindverantwoordelijkheid nemen betekent dat organisatierisico’s integraal in beeld moeten zijn. deze 
moeten tijdig onderkend en geminimaliseerd worden. de informatie hiertoe dient voorhanden te zijn 
en in samenhang gepresenteerd te worden. door te prioriteren en te normeren aan de bedrijfsdoelstel-
lingen kan eindverantwoordelijkheid worden genomen door risico gestuurde besluitvorming. 

deze gedachtegang heeft geleid tot het opschalen van ZGT-QMT tot een integrale systematiek voor 
risicomanagement ter bewaking van bedrijfsdoelen van het ziekenhuis als geheel, met als resultaat 
het ‘in control’ zijn van de eindverantwoordelijke bestuurder. deze integrale aanpak hebben we de 
naam kwaliteit, risicomanagement en Valorisatie gegeven. het gaat er om dat er voldoende kwali-
teit wordt geleverd (k), dat risico’s beheerst zijn (r) en dat de activiteiten waarde bezitten (V). het 
centrale toetsingsorgaan TkMT van de ZGT-QMT aanpak wordt daarmee opgeschaald tot TkrV: 
Toetsingsorgaan kwaliteit, risicomanagement en Valorisatie.

TkrV kan alleen goed functioneren als zij een integraal overzicht heeft van alle relevante activiteiten 
en prioriteiten. dit overzicht is vereist voor het besturen van de organisatie, het afleggen van verant-
woording, het maken van keuzes en het bewaken van de voortgang. binnen de organisatie worden 
voor verschillende deelgebieden van kwaliteit en veiligheid ook overeenkomstige werkgroepen 
opgericht. deze tijdelijke groepen werken methodisch en zorgen voor volledige inventarisatie en 
oplossingen. introductie van krV en TkrV houdt de volgende opschaling in: 
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• ‘Stakeholders’ schrijven samen aan Masterplan krV; 
• TkrV en werkgroepen met mandaat inbedden in organisatie (zie figuur 14.1);
• Pro-actief inzichtelijk maken van alle bedrijfsrisico’s;
• Prioritering op basis van integrale bedrijfsdoelstellingen;
• Centrale toetsing en bewaking van beheersmaatregelen;
• Stuurinformatie op alle managementniveaus en kwartaalrapportage naar rvB en rvT;
• Bewaking van samenhang in beheersmaatregelen uit de diverse domeinen;
•  uitvoering Meerjarenplan door projectorganisatie, met stapsgewijze overdracht naar de lijnorgani-

satie door een krV ‘planning & control’ cyclus. 

Raad van 
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Figuur 14.1 Organogram van de KRV-aanpak en de centrale rol van TKRV als toetsingsorgaan voor integraal 
risicomanagement. Terzake deskundigen kennen een individuele verantwoordelijkheid bij het ondersteunen van 
activiteiten van de werkgroepen en TKRV.

binnen de organisatie worden voor verschillende deelgebieden van kwaliteit en veiligheid ook 
werkgroepen opgericht. deze groepen kennen taken als: inventarisatie van de onderwerpen, het 
uitvoeren van een nulmeting, het maken van een risicoanalyse en het prioriteren en adviseren van 
beheersmaatregelen. doel hiervan is om risico’s ten aanzien van dit onderwerp te kunnen elimi-
neren, mitigeren, muteren of accepteren. kortom: alles wat nodig is binnen het ziekenhuis om de 
risico’s rondom dit onderwerp te kunnen beheersen. daarbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt 
van de expertise van deskundigen binnen de organisatie (denk aan deskundige Steriele Medische 
hulpmiddelen (dSMh), Stralingsdeskundige, arbocoördinator, apotheker). Werkgroepen krijgen 
formeel mandaat om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren en de resultaten door het TkrV te 
laten autoriseren.
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14.3 VieCuri ZiekenhuiS
in 2012 is in VieCuri, een topklinisch ziekenhuis in Limburg, een ‘quick scan’ uitgevoerd om de mate 
van kwaliteitsborging van medische technologie vast te stellen [Lan 2012a]. naar aanleiding van 
deze ‘quick scan’ is de vraag gesteld of ZGT-QMT eventueel opgeschaald kan worden naar een zie-
kenhuis brede systematiek voor integraal risicomanagement. randvoorwaarde bij deze vraagstelling 
was de bekendheid van de rvb met deze aanpak, gebaseerd op een vorige betrekking als bestuurder 
van ZgT. de drempel om deze vergaande vraag te stellen was hierdoor sterk verlaagd.

bij de verbeterslagen die een ziekenhuis op deze gebieden wil maken, is het essentieel dat de eigen 
kracht van medewerkers en management optimaal ingezet wordt. Ongeacht de positie binnen de 
lijnorganisatie worden terzake deskundigen ingezet vanwege hun expertise. de aanpak past ook bij 
het doel om de cultuur te veranderen, door nadrukkelijk de verbetercultuur ‘bottom-up’ te stimule-
ren en het borgen van een meer proactieve veiligheidscultuur centraal te stellen.

Binnen de krV-aanpak in het VieCuri ziekenhuis zijn acht domeinen gedefinieerd, naar analogie van 
de indeling die in 2009 door de alysius zorggroep in medisch contact is gepubliceerd [keS 2009b]. 
Binnen krV zijn per domein de risico’s ziekenhuis breed geïnventariseerd, evenals de beheersmaat-
regelen en verantwoordelijken daartoe. uit ViM-meldingen, reguliere bedrijfsvoering en audits ko-
men verbetermaatregelen naar voeren die tevens worden ingedeeld in deze domeinen. Zo ontstaat 
een integraal overzicht van de risico’s per domein zoals weergegeven in figuur 14.2. 
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Figuur 14.2 Overzicht van de acht domeinen die vallen onder de integrale borging van Kwaliteit, 
Risicomanagement en Valorisatie [vrij naar: KES 2009b]

Met behulp van een centraal ‘dashboard’ wordt door TkrV de status in beeld gebracht en vindt per 
kwartaal rapportage plaats naar zowel raad van bestuur als raad van Toezicht. ieder domein kent 
binnen TkrV twee portefeuillehouders als eerste en tweede aanspreekpunt. het toetsingsorgaan be-
staat in het VieCuri uit een medicus (afgevaardigde medische staf), een verpleegkundige (afgevaar-
digde verpleegkundige adviesraad), een klinisch fysicus, een sectormanager kwaliteit en veiligheid 
en twee controllers die ‘harde’ (fysieke) en ‘zachte’ (governance) veiligheid vertegenwoordigen. de 
domeinen zijn verdeeld over portefeuillehouders die worden gevoed vanuit de werkgroepen. 
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14.4 inTern draaGVLak
het invoeren van integraal risicomanagement heeft nogal wat impact binnen de organisatie. im-
mers, TkrV inventariseert, constateert en stimuleert activiteiten die van invloed zijn op de kwaliteit, 
veiligheid en doelmatigheid binnen de organisatie. de systematiek gaat uit van een meerjarenplan 
uitgevoerd door een projectorganisatie met daarin een stapsgewijze overdracht en borging van de 
zorg voor dit onderwerp naar de lijnorganisatie. daarbij wordt gekeken vanuit ketenperspectief, dus 
dwars over de organisatorische grenzen heen. Op die manier ontstaat een totaaloverzicht van alle 
lopende projecten, risico’s en beheersmaatregelen binnen de organisatie. 

bij een deel van het management binnen de organisatie geeft dit ook weerstand. het kan voelen 
als bemoeizucht of als dreigend worden ervaren vanwege het doorkruisen van organisatorische 
grenzen en het centraal genereren van overzichten en rapportages. Om die reden is naast inbedding 
van TkrV vooral de communicatie met stakeholders binnen de organisatie van groot belang. door 
inzicht te geven, knelpunten op te lossen en door de meerwaarde in de keten te laten zien van ver-
beteracties, wordt echter het zo nodige draagvlag gecreëerd. daartoe is structurele afstemming van 
de voorzitter TkrV met de raad van Bestuur, het managementteam (MT) en de medische staf. Per 
kwartaal is er een rapportage met toelichting aan de raad van Toezicht. achtereenvolgens wordt dit 
draagvlak belicht vanuit senior management, raad van bestuur en raad van Toezicht. 

senIoR MAnAGeMent
Voor een intern draagvlak is het van groot belang dat het (top)management zich achter de gekozen 
aanpak schaart. het plan van aanpak is zodoende voorgelegd aan het managementteam (MT) alwaar 
ook de rapportages besproken worden. TkrV heeft als voorzitter een van de leden van het MT. om 
ook de andere managementniveaus mee te nemen is de krV-aanpak geïncorporeerd als speciale 
module binnen het management ontwikkeltraject. de daarin zelf gekozen verbeteringen worden na 
drie tot vier weken getoetst bij een terugkommoment en tevens opgenomen in de centrale rappor-
tage krV. 

op deze wijze zijn 150 bedrijfskundig- en medisch managers evenals teamhoofden geschoold en 
hebben ervaring in het zelfstandig en proactief oppakken van verbeteracties. de sectormanager 
kwaliteit en Veiligheid kan als voorzitter TkrV met behulp van de krV-aanpak op systematische wij-
ze de processen in kaart brengen, risico’s detecteren en prioriteren en samen met domeineigenaren 
bespreken en acties afstemmen. hierdoor ontstaat een integraal en strategisch inzicht in de risico’s 
en kunnen de raad van bestuur en de raad van Toezicht bepalen in welke mate zij ‘in control’ zijn.

VieCuri 2013: “Belangrijk is dat door deze methodische aanpak het draagvlak en het 
bewustzijn voor strategisch risicomanagement werd vergroot. De KRV methode was en is 
voor VieCuri daarmee ook een belangrijke en waardevolle interventiemogelijkheid voor de 
gewenste cultuurverandering.” 
Marcel Bennink, Sector Manager Viecuri Kwaliteit en Veiligheid, mei 2013.

RAAd VAn BestuuR
het draagvlak bij de raad van Bestuur is feitelijk het begin geweest van het krV-traject binnen het 
ziekenhuis VieCuri. als voorzitter van de raad van Bestuur in de ZGT, was arie van alphen bekend 
met deze aanpak. Lansbergen had in het kader van het toen te ontwikkelen integraal kwaliteit en 
veiligheidsbeleid van ZgT een notitie geschreven om tot zo’n integraal beleid te komen. de visie was 
dat dit verder ging dan van buiten af opgelegde normen of systemen zoals niaZ of VMS. 
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Over periode ZGT: De kern was en is integraal in al zijn facetten: procesmatig, inhoud maar 
met name ook gedrag en cultuur. Als RvB hebben we vol gekozen voor deze ZGT-QMT-aanpak, 
nu in opgeschaalde vorm bekend als KRV. Mede na een heftige calamiteit, ontstond er, ook al 
was het fundament al gelegd, een enorme positieve weerklank in ons ziekenhuis. En konden 
we in relatief korte tijd (1 tot 1½ jaar later) constateren, dat er een cultuurverandering op 
gang gebracht was. Van laat ik zeggen ‘afvinkcultuur’ naar kwaliteit en veiligheidsbesef in de 
‘vezels van elke medewerker’.
Voor een bestuurder ontstaat er dan ook zo alleen maar echte borging van kwaliteit en 
veiligheid in breedste zin van het woord in je organisatie. Inmiddels is de aanpak een beproefd 
concept.” 
Arie van Alphen, voormalig voorzitter Raad van Bestuur ZGT (2006-2009)

het draagvlak vanuit de raad van bestuur is van cruciaal belang geweest voor de introductie van 
krV binnen VieCuri. het neerzetten van de structuur, de rapportagelijnen en de concrete acties op 
basis van gebundelde adviezen en verbetersuggesties vanuit TkrV heeft hetzelfde ecosysteem opge-
leverd als destijds in de ZGT met QMT is ingezet. 

VieCuri 2013: Na mijn aantreden in Viecuri hebben we KRV dan ook daar geïntroduceerd 
en gestart. Nadrukkelijk zitten we daar nog in de ontwikkelingsfase, maar is de “Anklang” 
hiervoor bij de Raad van Toezicht, controllers kwaliteit en anderen gevonden. Bovendien zijn 
we daarbij op veel zaken gestoten die verbetering behoeven (m.i. geldt dit voor elk Nederlands 
ziekenhuis ook al zijn ze NIAZ-geaccrediteerd). Systematisch KRV in- en doorvoeren heeft 
naast betere procesgang, betere inhoud een enorm positieve invloed op het gedrag / de 
cultuur in een zorgorganisatie t.a.v. kwaliteit en veiligheidsbesef en vooral borging van het 
totaal.” 
Arie van Alphen, voorzitter Raad van Bestuur Viecuri, te Venlo en Venray

RAAd VAn toeZICHt
in 2012 is op verzoek van de raad van Toezicht een traject gestart tot invoering van een integrale 
ziekenhuis brede systematiek van risicomanagement [Vie 2012]. als aanzet hiervoor is begin 2012 
door de raad van Toezicht vanuit haar midden een raad van Toezicht adviescommissie kwaliteit en 
Veiligheid ingesteld. deze commissie heeft haar aandacht in eerste instantie gericht op het ontwik-
kelen van een masterplan krV met daarin de stappen op weg naar invoering van deze nieuwe syste-
matiek. het masterplan is begin november 2012 definitief vastgesteld. het belangrijkste aspect voor 
de raad van Toezicht is de vraag of de raad van Bestuur ‘in control’ is. Met de invoering van krV is 
de stap gemaakt om integraal overzicht te krijgen op risico’s en beheersmaatregelen als antwoord 
op deze vraag. resultaten van audits helpen de raad van Toezicht te toetsen op vigerende normen 
per domein.

In het najaar van 2012 is de focus mede gericht op uitwerking van een integrale 
risicoheatmap voor de acht domeinen die in de KRV-methodiek worden onderscheiden. Naast 
een omschrijving van de grootste strategische risico’s per domein, worden in dit document de 
wijze van borging en de daaraan gerelateerde beheersmaatregelen uitgewerkt. In 2013 wordt 
op verzoek van de commissie een raamwerk voor auditering van de diverse KRV-domeinen 
uitgewerkt. Doelstelling van dit traject is te borgen dat deze nieuwe methodiek voldoet aan de 
voorwaarden van externe toezichthouders als NIAZ, STZ en Inspectie van de Gezondheidszorg, 
en aan de eigen normeringen. 
Verslag Raad van Toezicht Jaardocument 2012 Viecuri [VIE 2012]
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14.5 inTerne/exTerne ToeTSinG
om vast te kunnen stellen wat de effecten van de krV-aanpak zijn is het van belang om intern en 
extern te toetsen. Per medio 2013 is nog weinig materiaal voor handen, vooral door de vertraging 
bij de invoering van verbeteracties. de eerste effecten zijn echter al wel merkbaar binnen de VieCuri 
organisatie: 

•  de medische techniek heeft na enkele heisessies voor teamvorming, herstructurering van de 
dienst en een aangescherpte focus op meetresultaten de verantwoordelijkheid genomen om de 
status onderhoud op 100% te krijgen. Medewerkers willen graag meedenken om de eigen afde-
ling naar een hoger niveau te brengen.

•  Binnen de procedure van het bouwproces wordt een letterlijke time-out ingelast als extra toets 
moment ter voorkoming van risico’s bij de overdracht en oplevering van ruimtes aan de zorg. 

•  Laserveiligheid is niet meer de verantwoordelijkheid van één senior technicus, maar wordt nu 
door de krV-aanpak vanuit een breed perspectief bewaakt. artsen, technici en klinisch fysicus 
zijn betrokken bij het gezamenlijke beleid rondom laserveiligheid en dragen dit ook uit. 

•  infectiepreventie en handhygiëne worden breed uitgedragen middels posters, aandacht in zie-
kenhuiskrant en door het constructief medewerkers elkaar laten aanspreken op afwijken van de 
norm. 

•  ViM-meldingen en calamiteiten worden onderzocht op basisoorzaken en leiden tot herziening 
van procedures waarbij terzake deskundigen worden ingezet.

•  de medische staf heeft een speciaal lid afgevaardigd in TkrV. deze medisch specialist is tevens 
de – essentiële – verbinding met de commissie kwaliteit en veiligheid van de medische staf. 

•  er is een totaaloverzicht van alle risico’s, opgedeeld naar domeinen. ieder domein kent een eer-
ste en tweede vertegenwoordiger binnen TkrV. Per kwartaal wordt gerapporteerd aan de raad 
van Toezicht. 

Per domein wordt de voortgang van beheersmaatregelen bijgehouden. de status daarvan kan varië-
ren tussen afwezig, aanwezig, operationeel en geborgd. borging vindt plaats door een interne audit. 
TkrV geeft onderwerpen door aan de auditorganisatie waarmee de mate van borging vastgesteld 
kan worden. Per domein wordt op basis van praktijkervaring bijgehouden op welke indicatoren 
gestuurd moet worden en die in de toekomst helpen om meetdata te verkrijgen. 
Zo wordt bijvoorbeeld gestuurd op het aantal geraadpleegde en up-to-date kwaliteitsdocumenten. 

een andere indicator is het aantal ViM meldingen per soort apparaat. de eerste gegevens duiden 
op een verhoogd aantal meldingen bij infusieapparatuur. dit is een indicatie die past bij het ver-
wachtingspatroon op basis van evidentie uit andere ziekenhuizen, maar waarmee bij het volgen van 
trends ook de effecten van beheersmaatregelen goed waarneembaar zijn. 

14.6 iS heT de MoeiTe Waard?
de eerste resultaten voor het ziekenhuis breed invoeren van de borging van veiligheid en kwaliteit 
zijn hoopvol. de ‘opschaalbaarheid’ leidt tot ziekenhuis breed inzicht in risico’s en biedt samen-
hang tussen activiteiten en projecten van verschillende bedrijfsonderdelen. er komen allerhande 
zaken aan het licht die in brede samenhang geanalyseerd worden. Veelal blijkt dat processen vooral 
vanuit de context van de eigen afdeling zijn ingericht in plaats vanuit de gehele keten die de patiënt 
doorloopt. Juist in de overgang tussen afdelingen en processen manifesteren zich risico’s, zo leert 
de ervaring. Ook ontstaat inzicht dat metingen van resultaten niet consequent gebruikt worden om 
processen bij te stellen. een voorbeeld daarvan is het analyseren van ViM meldingen en daar zowel 
centraal als decentraal lering uit te trekken. Storingsanalyse bij een techniekafdeling kan bijvoor-
beeld leiden tot verbeterpunten die zich manifesteren op het gebied van opleidingen als het gaat om 
gebruikersfouten. dit vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid vanuit zowel leiding van een 
technische dienst als die van een centraal leerhuis om dit risico integraal te beheersen.



252

een integrale blik biedt meer kansen om twee- en drieslagsleren toe te passen (zie 6.4). er zijn na-
melijk diverse problemen geduid van verschillende aard die te herleiden zijn tot onderliggende ba-
sisoorzaken. Zo is geconstateerd dat medewerkers behoefte hebben aan duidelijke procedures maar 
dat deze nogal eens weerstand oproepen zodra ze worden ingevoerd. dit vraagt een afgewogen mix 
van betrokkenheid in combinatie met het stellen van heldere kaders. een andere trend is de neiging 
om alles wat niet loopt buiten zichzelf te plaatsen zonder de afstemming met die ander op te zoeken. 
dit vraagt een veilige omgeving waarin medewerkers en managers elkaar opzoeken. 

Om hier een omslag in te helpen maken is een speciale module binnen het management develop-
ment traject ontwikkeld. doel hiervan is om binnen het ziekenhuis kortcyclisch verbeteringen door 
te voeren in samenwerking met aanpalende afdelingen of specialismen. hiermee wordt concreet 
ervaren om buiten de eigen context en op de werkvloer zelf verbeteringen door te voeren.
er zijn door dit traject ongeveer 50 kleine projecten uitgevoerd waardoor een directe verbetering op 
allerhande gebied op de werkvloer is gerealiseerd. 

het ziekenhuis VieCuri heeft haar nek uitgestoken met deze vergaande aanpak. het vraagt moed om 
bestaande structuren te doorbreken, maar het is het waard de stap te nemen. het verdient aanbeve-
ling om de procesgang binnen VieCuri goed te documenteren, zodat op langere termijn deze erva-
ringen gebruikt kunnen worden door andere ziekenhuizen. er zou op die manier veel meer lering 
getrokken kunnen worden door informatie voor ziekenhuizen onderling te ontsluiten. door zelf 
in meerdere ziekenhuizen werkzaam te zijn ontstaat een kenniskanaal waarlangs practice based 
evidence ontstaat. Om dit effect te versterken zou hierin misschien ook een rol weggelegd zijn voor 
niaZ, iGZ of andere overkoepelende partijen in de zorg. ook kan gedacht worden aan kennisvalo-
risatie door praktijkgerichte bedrijfskundig geïnteresseerde faculteiten binnen de driehoek delft-
eindhoven-Twente van technische universiteiten. 

 

14.7  ConCLuSie - ZGT-QMT oPSChaaLBaar  
ToT inTeGraaL riSiCoManaGeMenT
de methodische aanpak van ZGT-QMT kan ook op andere terreinen dan zorgtechnologie met succes 
worden ingezet om kwaliteit van handelen te verbeteren. binnen het ziekenhuis Viecuri is gestart 
met de opschaling van ZGT-QMT tot een systematiek voor integraal risicomanagement. net als bij 
het domein medische technologie geldt dat een en ander overdraagbaar is naar andere ziekenhuizen 
als er sprake is voldoende draagvlak, voldoende urgentie en een openheid om zich in te werken en te 
leren van andere partijen. 

Hoofdstuk 14 | Opschaalbaarheid
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SLoTBeSChouWinG 
 

‘’Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt’’. ZGT-QMT 
beoogt een verandering teweeg te brengen in de bestaande manier van het bedrijven 
van zorg en technologie in ziekenhuizen in Nederland. Dat betekent dat er andere 
zienswijzen zijn gedeeld, praktijken zijn veranderd en wellicht zelfs een geloof 
verspreid dat het daadwerkelijk anders kan in de zorg. Geloof zit van binnen en gaat 
niet over oppervlakkige uitingen, maar over zienswijzen die raken aan de kern van 
ons bestaan: de zorg voor andere mensen en hen met raad en daad bijstaan daar waar 
nodig. Voor dit laatste fenomeen bestaat in Twente een uitdrukking: ‘Noaberschap’. 
Vanouds een ruime en intensieve vorm van burenhulp. De ZGT-QMT aanpak heeft met 
succes ‘buren’ in de zorgketen aan elkaar verbonden. Dit verdient landelijk navolging.

15.1 SaMenVaTTinG ZGT-QMT
ZGT-QMT berust op het doorkruisen van domeingrenzen om de kwaliteit binnen de gehele keten van 
medische technologie te kunnen optimaliseren. de basis hiervoor is te herleiden naar het invoeren 
van een regelkring waarin activiteiten in de keten worden gemeten en ongewenste afwijkingen 
structureel worden bijgesteld. door inhoudelijke kennis te organiseren vanuit terzake deskundi-
gen in combinatie met een gemandateerd toetsingsorgaan ontstaat een krachtig samenspel om de 
kwaliteit en veiligheid te borgen en continu te verbeteren. het aanvankelijk door Tno bedachte QMT 
model wordt in de setting van ZgT ontwikkeld tot een overdraagbare aanpak voor integraal risico-
management van het veilig gebruik van medische technologie. hiertoe is de inzet van nieuwe pro-
fessionals noodzakelijk gebleken. Meer deskundigen, zoals ingenieurs met een systeemtechnische 
achtergrond die in staat zijn verbindingen te leggen tussen mensen, systemen en afdelingen. 

belangrijkste succesfactor voor het beoogde resultaat is de inzet en ontwikkeling van de eigen me-
dewerkers van de organisatie. een ontwikkelde ‘quick-scan’ geeft inhoudelijk en procesmatig inzicht 
maar objectiveert vooral de cultuur waarbinnen de verandering dient plaats te vinden. dit verande-
ringsproces kent verschillende voorwaarden die bij invoering strikt bewaakt dienen te worden. Met 
deze voorwaarden kunnen alle elementen uit het ontwikkelde blokjesschema (zie pag. 282) worden 
ingevoerd in volgorde van afnemend risico. Zowel interne als externe toetsing van het resultaat geeft 
op alle niveaus objectief het gevoel de baas te zijn over de complexiteit binnen de gekozen grenzen 
van ZGT-QMT. 

Film: ZGT-QMT 26 minuten versie

Wij zien een voorzichtige start van ziekenhuizen die, met een basis van ZGT-QMT voor medische 
technologie, aansluitend kiezen voor opschaalbaarheid naar integraal risicomanagement als con-
cept voor de gehele bedrijfsvoering. het centrale toetsingsorgaan fungeert hierbij als firewall tegen 
ongewenste invloeden van binnenuit of buitenaf maar ook als initiator van de gewenste invloeden, 
passende bij de bedrijfsdoelstellingen en beheersmaatregelen van de organisatie. 
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We beschrijven in dit proefschrift de vele richtlijnen en rapporten die vanaf eind vorige eeuw 
verschijnen. evenzovele projectgroepen worden in ziekenhuizen opgericht om hierop reactief een 
actieplan te schrijven. Wij kiezen voor een tegenbeweging van één integraal model en masterplan, 
ZGT-QMT, waarmee alle andere richtlijnen aantoonbaar kunnen worden afgedekt. dat geeft rust en 
vertrouwen in toekomstige veranderingen. in dit proefschrift proberen wij het integraal vernuft te 
beschrijven dat nodig is om deze proactieve tegenbeweging te organiseren. die van de actieve regel-
kringen met terzake deskundigen en mandaat. een beweging die het veranderproces met betrokken 
eigen medewerkers als belangrijkste uitgangpunt kent. 

helaas is deze zachte kant nog een grote ontbrekende in de wereld van harde richtlijnen en medi-
sche technologie. onlangs verscheen nog het boek Medical equipment Management [WiL 2014]. 
dit boek zoekt naar onderliggende principes en vereisten die nodig zijn ter bewustwording van 
wat gedaan moet worden om medische technologie te managen. in dit boek komen, net zoals in de 
vele richtlijnen onder meer levenscyclus, risicomanagement, organisatievorm en het belang van 
gebruikerstrainingen ten aanzien van technologie aan bod. Wat echter mist is de zo belangrijke cul-
tuur en gedragscomponent binnen de organisatie om het veranderingsproces, noodzakelijk voor de 
inrichting van deze elementen, gestalte te geven. in haar proefschrift van 1999 concludeert Cordula 
Wagner al dat een gezamenlijke aanpak van hulpverleners en managers noodzakelijk is om kwali-
teitssystemen te implementeren. in slechts één op de tien instellingen gebeurt dit echter daadwer-
kelijk [WaG 1999]. dit proefschrift is een betoog om de handen uit de mouwen te steken en juist díe 
‘zachte’ elementen waarde te geven en handvatten te bieden voor die samenwerking.

15.2 VerWerVen Van kenniS
om het gedachtegoed van ZGT-QMT verder uit te dragen blijkt het nodig om de huidige professionals 
(medici, verpleegkundigen, klinisch fysici) bij te scholen in combinatie met en het opleiden en in-
troduceren van nieuwe professionals. Binnen de ziekenhuizen die ZGT-QMT gekozen hebben wordt 
kennis overgedragen middels speciaal ontwikkelde workshops. het vastleggen van de verworven 
kennis gebeurt met certificaten die onderdeel uit kunnen maken van het kwaliteitspaspoort van de 
deelnemers. in de ZgT is het kwaliteitspaspoort voor medewerkers uitgebreid met dat van medisch 
specialisten. Voor specialisten en andere gebruikers van technologie worden speciale cursussen ont-
wikkeld die leiden tot aantoonbare bekwaamheid van technologie. ervaring leert dat na workshops 
in combinatie met intensieve begeleiding de ziekenhuizen zelf in staat zijn om ZGT-QMT als ecosys-
teem in de organisatie toe te passen, te borgen en uit te dragen. 

het ontwikkelen van een aanpak is één, het zorgen voor scholing en overdracht van kennis is twee, 
maar de derde en meest belangrijke doelstelling is het internaliseren van kennis bij medewerkers 
en als collectief in de cultuur van de organisatie. kennis die benodigd is om enerzijds alert te zijn op 
mogelijke risico’s en anderzijds ook om weerstand te kunnen bieden aan doorgeslagen regelzucht 
of protocollering. het is de uitdaging om te voorkomen dat er louter digitale ‘ladenkasten’ gebouwd 
worden van kennis en protocollen die geen aansluiting vinden bij de praktijk, maar slechts dienen 
om toezicht, visiteurs of inspectie tevreden te stellen. Verworven kennis zou tot doel moeten hebben 
om het ‘rugzakje’ van individuele medewerkers te vullen zodat zij deze kunnen toepassen wanneer 
dit nodig is. Met de juiste kennis en ervaring kan angst als uiting van ongezonde alertheid plaatsma-
ken voor bezonnenheid en daarmee gezonde alertheid in het dagelijks werk. 

bij de ontwikkeling van een nieuwe methodiek is het van groot belang dat beroepskrachten deze 
goed toepassen. Tot op heden zijn medewerkers binnen de organisaties getraind in combinatie met 
inzet van externen. de huidige groei vraagt om meer capaciteit. in de nabije toekomst zullen wellicht 
vragen moeten worden beantwoord als: is er een ZGT-QMT training? Wie mag die training geven? 
Wanneer heeft iemand de training met succes gevolgd? hoe wordt er daarna voor gezorgd dat de 
professional zijn werk goed blijft doen? Zijn er bijvoorbeeld visitaties of terugkomdagen? registreert 
de hulpverlener, bij wie de aanpak wordt toegepast, procesparameters en met welk resultaat?
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Op dit moment wordt druk gewerkt om de post-doctorale opleiding tot geregistreerd biomedisch 
technoloog vorm en inhoud te geven. Op deze manier worden bestaande ingenieurs ‘opgeschaald’ 
naar een niveau dat erkenning krijgt in de vorm van een extra titel als Professional doctorate in en-
gineering (Pdeng). Zij zijn een passend antwoord op de vragen van alledag in de huidige complexi-
teit van de ziekenhuiswereld en de grotere vraag naar coördinatoren medische technologie. 

het artikel ‘het ziekenhuis, één groot medisch apparaat’ in Medisch Contact stelt dat naast de activi-
teiten op het gebied van medische technologie vooral ook de gebouw-gebonden installaties aandacht 
behoeven [Boe 2010]. in nauwe samenwerking met de universiteit Twente zijn de eerste twee post-
doctorale ingenieurs in januari 2013 bij ZgT in opleiding gegaan om binnen de algemene techniek 
een zelfde slag te kunnen slaan als bij de medische technologie. 

beide opleidingen duren twee jaar en bestaan naast cursorisch onderwijs vooral uit leerervaringen 
in de praktijk. daartoe behoort ook een projectjaar waarin een relevant probleem voor het zieken-
huis vanuit deze expertise wordt aangepakt en opgelost. de vereniging voor biomedisch technolo-
gen in de zorg onderzoekt momenteel de wijze waarop dergelijke functionarissen in de toekomst 
een plek krijgen binnen de gezondheidszorg. hiertoe behoort zo mogelijk ook registratie. immers, 
kwaliteitsborging van een ziekenhuis kan alleen maar door inzet van de juiste mensen met de juiste 
capaciteiten. Voor de iCT bestaat al op gelijksoortige basis de opleiding tot klinisch informaticus aan 
de Tu eindhoven. 

Wat veel van de bezochte ziekenhuizen bij aanvang van een invoeringstraject gemeenschappelijk 
hebben, is het ontbreken van regelkringen, maar vooral het ontbreken van inzicht dat die noodza-
kelijk zijn om ‘in control’ te komen. dat verklaart tevens het gebrek aan metriek. kijkend naar de 
impact van bijvoorbeeld het rapport van Shell directeur Willems [Sne 2004b], waar het invoeren 
van een veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen wordt aanbevolen, ligt de oorzaak mogelijk 
in navelstaren. de zorg neemt van nature alleen kennis aan van de zorg. niaZ dankt zijn marktleider-
schap aan het werken met ‘peers’, van de zorg, met de zorg, door de zorg. het zou de zorg goed doen 
de ramen eens flink tegen elkaar open te zetten. er komt dan meer ruimte voor invloeden vanuit 
reeds lang ontwikkelde kennis uit andere sectoren. dat zou mogelijk het verandertempo in gunstige 
zin beïnvloeden. de inzet van ingenieurs kan daarbij een grote steun zijn.

Speciale aandacht verdient de medisch specialist. karikaturaal gezegd is de specialist de eerste die 
nieuwe technologie het ziekenhuis in draagt en de laatste die zich actief druk maakt over de risico’s 
en het veilig gebruik er van. de specialist is wellicht onbewust onbekwaam ten aanzien van het idee 
dat deze PdCa cyclus ook voor zijn handelen geldt en dat hij zelf ook onderdeel uitmaakt van deze 
regelkring. kleinrouweler, zelf arts, stelt: “voor een effectieve en efficiëntere zorg is het belangrijk te 
beschikken over juiste, precieze en geïndividualiseerde inschattingen van het risico, of de kans, dat 
een bepaalde (gewenste of ongewenste) gezondheidsuitkomst optreedt” [kLe 2013]. Zij stelt vast 
dat de predictieregels slecht beschreven zijn, evenals het gebruik in de klinische praktijk. Volgens 
ons toont dit aan dat we hiermee nog verre zijn van denken in regelkringen en actieve beheersmaat-
regelen. dat betekent dat er nog voldoende vermijdbare schade te voorkomen is.
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15.3 ToekoMSTPerSPeCTieF
in dit proefschrift wordt ZGT-QMT beschreven, dat leidt tot veiliger werken met technologie in de 
zorg. het kost binnen één organisatie twee tot vijf jaar om de beoogde veranderingen zodanig te 
realiseren, dat er een verbeterde toestand van veiligheid gemeten kan worden. dit laat ons beseffen 
dat het nog veel meer voeten in aarde heeft om een soortgelijke cultuurverandering bij alle andere 
partijen in de zorg teweeg te brengen. dit lijkt onontkoombaar als gesteld wordt dat er landelijk een 
goede borging van het gebruik van medische technologie beoogd wordt. 

deze cultuurverandering vereist beroepsgroepen, toezichthouders en koepelorganisaties die kri-
tisch naar het eigen functioneren kijken, grenzen durven te verleggen of heilige huisjes saneren. als 
we de eilandencultuur willen doorbreken dan vraagt dat regelgeving die verleidt tot keten-denken 
in plaats van een aparte wet- en regelgeving per eiland. hoe kan het bijvoorbeeld dat het convenant 
medische technologie van toepassing is verklaard op de ziekenhuizen, maar niet op de huisartsen-
praktijken en verzorgingshuizen? het is in die domeinen net zo nodig de gehele levenscyclus te 
beschouwen omwille van veiligheid, doelmatigheid en efficiency. en hoe kan het dat het convenant 
medische technologie de medische installaties en ruimten niet omvat?

denk daarbij ook aan de verschillende inspecties die er zijn, die elk vanuit hun eigen etalage naar 
hetzelfde proces kijken. de zorgverzekeraars die ieder hun eigen normen en vragenlijsten hanteren 
als referentie voor al dan niet contracteren van zorgproducten. 

het vergt moed om in een landschap dat wordt gedomineerd door sterker wordende marktwerking 
tot deling van kwaliteits- en veiligheidsmeldingen over te gaan. kwetsbaar opstellen kan alleen als 
dit niet genadeloos wordt afgestraft, maar beloning plaatsvindt als juiste verbetertrajecten zijn 
gerealiseerd en kennis daarover is gedeeld. Vanuit ons perspectief verdient het aanbeveling om te 
investeren in nader onderzoek hoe te komen tot concrete kennisdeling. Wellicht is een centrale ken-
nisbank te overwegen, die gevoed wordt door instellingen en zo een schat aan data oplevert waar 
iedere organisatie voordeel mee kan doen. hieruit zouden ook risicoprofielen per technologiegroep 
kunnen worden geformuleerd. het bespaart naar schatting vele miljoenen als niet iedere zorginstel-
ling evenzoveel wielen opnieuw behoeft uit te vinden. 

een speciale oproep willen we doen aan de gevestigde orde van beroepsbeoefenaars. alhoewel aan-
toonbaar getoetste bekwaamheid voor het veilig gebruik van alle risicovolle medische apparaten een 
cultuuromslag zal vragen bij veel leden van de orde van Medisch Specialisten, zijn er kansen voor 
beroepsverenigingen als de nederlandse Vereniging voor klinische Fysica en de Vereniging voor 
biomedisch Technologen in de Zorg, om deze handschoen samen met hen proactief op te pakken 
en scholingsmomenten aan te bieden die aansluiten bij de praktijk van alledag. kennis over risico’s 
uit risicoanalyses kunnen richting geven aan de inhoud hiervan. de ervaren organisatieverandering 
rond medische technologie en denken in regelkringen zou ook relevant kunnen zijn voor beroeps-
groepen en individuele beroepsbeoefenaars. 

We hebben in het eerste hoofdstuk gezien dat alleen herhaaldelijk melden van de boodschap niet 
voldoende is om een verandering in gang te zetten. Met andere woorden, het herhaaldelijk melden 
dat veel fruit eten goed voor je is, verandert zeker niet het eetpatroon van iedereen. Waarom zou het 
bij ZGT-QMT anders gaan? de rode draad van dit proefschrift is de moraal dat verandering aanvanke-
lijk leidt tot verlies van het vertrouwde en pijn die het doet om te investeren in nieuwe werkwijzen, 
samenwerkingsvormen en aandachtsgebieden. niet altijd wetend waar uit te komen, wel vertrou-
wend op dat er samen uitgekomen kán worden door respectvol voort te bouwen op elkaars aanvul-
lende expertise. 
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het gevaar ligt op de loer dat instellingen met diverse vormen van behaalde accreditatie in werke-
lijke zin het dieptepunt van rouw nog lang niet hebben bereikt. dat wil zeggen, aan de buitenkant is 
ogenschijnlijk een en ander in orde, maar de vraag is of er vanuit oprechte bezonnen bedrijfsvoering 
wordt gehandeld en niet louter vanuit externe druk aan kwaliteitsborging wordt gedaan.

als auteurs van dit proefschrift hebben we een realistisch beeld geschetst en realiseren wij ons dat 
er binnen enkele organisaties grote stappen zijn gemaakt maar dat er op nationale schaal slechts een 
zeer bescheiden stap is gezet in de richting van de gewenste cultuur. het doorlopen van de rouwcur-
ve heeft beslag gelegd op werktijd en volharding van medewerkers, maar deze wegen niet op tegen 
het resultaat aan de eindstreep, de verkregen teamgeest, de trots van medewerkers maar bovenal 
de inspiratie die het traject heeft gegeven voor tal van andere processen zowel binnen als buiten het 
ziekenhuis. bovenal zijn we er trots op dat we, hoe bescheiden ook, de patiëntveiligheid vanuit het 
domein medische technologie met het ontwerpen en ontwikkelen van ZGT-QMT op een hoger niveau 
hebben gebracht. Ondanks het bereikte resultaat is er nog veel te doen, de uitdaging is om continu 
te blijven verbeteren en niet alleen alert te zijn maar ook concreet in actie te blijven. en dat vraagt 
mensenwerk!

15.4  ConCLuSie - ZGT-QMT koST MoeiTe en  
iS Van Waarde
de investering in enkele mensen van voldoende niveau levert een rollende sneeuwbal in de organi-
satie die de gewenste cultuurverandering groter en groter maakt. na aanvankelijke weerstand bin-
nen de organisatie komt de fase van de eerste resultaten en het toenemend enthousiasme van een 
groter wordende club van medestanders die in de ingezette koers gaan geloven. 

Binnen de ZGT zijn in 2013 in totaal 160 certificaten uitgereikt aan medewerkers die zich in een van 
de technologiegroepen actief hebben ingezet voor medische technologie. deze mensen zijn niet vrij-
gespeeld. Zowel zij zelf als ook hun leidinggevenden hebben dit uiteindelijk ‘aanvaard’ als regulier 
onderdeel van het werk. of misschien beter gezegd, dit ís het nieuwe werken. 

het zal al met al een enorme uitdaging zijn om een filosofie zoals ZGT-QMT in andere ziekenhuizen 
in te voeren en operationeel te krijgen. Wellicht zijn zij te motiveren door het feit dat anderen het 
doorlopen van de ‘rouwcurve’ inmiddels succesvol hebben volbracht. Wellicht kunnen deze ‘early 
adapters’ hen helpen door middel van workshops, congressen, een aandringen van iGZ, niaZ of an-
dere ‘externe’ veldpartij, zodat er een gecoördineerd systeem ontstaat. Wij hebben geen benchmark 
gegevens in dit proefschrift verwerkt. om toch een indruk te geven waar ZGT-QMT staat ten opzichte 
van andere ziekenhuizen geven wij in tabel 15.1 het overzicht van scores op 12 van de 15 items uit 
het convenant Veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis [nVZ 2011].

als lezer bent u meegenomen op onze weg naar een werkend model met intrinsiek gemotiveerde 
mensen. er zijn wellicht talloze andere wegen mogelijk. er zullen ziekenhuizen zijn, die verder zijn 
gekomen dan wij. er zullen ziekenhuizen zijn, die bruikbare steun putten uit onze ervaringen. 
een ding is zeker: zoals ook weer uit het recente rapport van iGZ [iGZ 2014] blijkt: er is nog vol-
doende werk aan de winkel. Blijkbaar ook voor de raden van Bestuur, zoals de minister van VWS 
zorgelijk vaststelt op basis van het dit jaar verschenen rapport van de igZ inzake invoering van het 
convenant in de nederlandse ziekenhuizen [VWS 2014].
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Tabel 15.1. Bevindingen bestuurlijke verantwoordelijkheid rond het convenant veilige toepassing medische 
technologie in ziekenhuizen (n=20) [IGZ 2014]. ZGT is ziekenhuis 5 (bron IGZ).
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1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1

12 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

13 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1

15 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

17 3 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1

20 1 1 1 1 1 3 1 3 2 3 1 1

Scores: 3 = aanwezig/goed. 2 = deels aanwezig/matig. 1 = niet aanwezig/onvoldoende

Leistikow schreef in zijn proefschrift dat voor aansturing van patiëntveiligheid een aantal processen 
gestalte moeten krijgen: veilige inbreng van betrokkenen, organisatie van druk ter bewaking van 
voortgang, verdedigbare uitkomsten, aansluiting op professionele waarden (professionals moeten 
intrinsiek gemotiveerd kunnen worden door deelname) en procesondersteuning [Lei 2010]. hij 
geeft aan dat de bestuurder deze processen moet opstarten, bewaken, beoordelen, bekrachtigen en 
inbedden in de organisatie. Middels dit proefontwerp hebben we laten zien dat het mogelijk is deze 
processen daadwerkelijk te realiseren ten bate van de patiëntveiligheid voor het domein medische 
technologie en installaties. 
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Tot slot: ZGT-QMT omvat de inzet van de raad van Bestuur en Medische Staf, een gedegen systeem-
opbouw, actieve regelkringen en toegeruste medewerkers, aangestuurd door bezonnen leiders. door 
op deze wijze proactief de schouders er onder te zetten, kunnen we de complexiteit de baas. Met 
deze ingrediënten kunnen we de complete rouwcurve als doorlopen beschouwen. als auteurs van dit 
proefschrift besluiten wij dan ook het volgende te stellen:

‘De rouwcurve van verandering middels ZGT-QMT is een traject 
dat voor kwaliteitsborging medische technologie

 met recht de moeite waard is om doorlopen te worden’.
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Figuur V Ervaring doet de diepte van de rouwcurve voor een ander verminderen en maakt de tijd tot aanvaarding 
minder lang… Beiden kennen echter een minimum, ongelijk nul… De oppervlakte onder de curve komt overeen met 
de hoeveelheid energie die het kost om van mededeling tot aanvaarding te komen… 

VAn MededelInG tot AAnVAARdInG
Het doorlopen van de rouwcurve blijkt minder energie te kosten als anderen je reeds zijn voorgegaan. 
De ZGT heeft de aanpak reeds aanvaard en beschouwt de resultaten van het pilotexperiment als extra 
motivatie om door te gaan en steeds meer complexe technologieën aan deze aanpak bloot te stellen. 
Aanvaarding is er pas echt als ook een derde partij objectief constateert dat het ziekenhuis daadwer-
kelijk aan de overkant is aangekomen, ofwel certificatie door TÜV Rheinland dan wel erkenning van 
NIAZ of IGZ behaalt. Hiermee is de aanvaarding van een juiste aanpak en met de bedoelde resultaten 
objectief vastgelegd. Gedurende het traject bleek certificatie ook een stok achter de deur te zijn. Nu ZGT 
aan de overkant is en andere ziekenhuizen het dal van de rouwcurve nog moeten trotseren blijkt dat 
het perspectief van de overkant een zeer werkzame is. De do’s and don’ts onderweg vormen kennis die 
benut kunnen worden bij het door anderen doorlopen van de curve. Het lijkt wel of iedere keer dat de 
weg opnieuw bewandeld wordt de diepte van de curve minder wordt. De mate van energie om aan de 
overkant te komen wordt minder, maar kent ook een minimum. Niets gaat vanzelf en er zal aangepoot 
moeten blijven worden.

ZGT-QMT lijkt in eerste instantie bedoeld te zijn als antwoord om de kwaliteitsborging van medische 
technologie te realiseren. De creatie van sluitende regelkringen en de waarde hiervan beperkt zich niet 
alleen tot het domein van de medische technologie. De aanpak is echter zodanig succesvol ten aanzien 
de beoogde cultuurverandering en risicomanagement (zie bv VIM curve ZGT in fig. 10.3) dat de vraag 
komt om te experimenteren om ZGT-QMT ook voor andere domeinen in te zetten. De methode werkt, de 
mensen omarmen de multidisciplinaire werkwijze. Met deze KRV-aanpak durven steeds meer medewer-
kers binnen organisaties de sprong in het diepe van de rouwcurve aan. Anderen hebben immers laten 
zien dat je weer bovenkomt!

Het ontwerpen van ZGT-QMT heeft in alle vormen bijgedragen aan de eigen ontwikkeling van de ont-
werpers. Aan de overkant van de rouwcurve is het een verademing te constateren dat we aangekomen 
zijn, maar tegelijkertijd zijn er diverse wenkende perspectieven die om aandacht vragen. Als schrijvers 
hopen we dat door het lezen van dit proefschrift helder is geworden dat voor ons de eindbestemming 
zeker niet interessanter was dan de geur van de bloemen onderweg. Wij hopen dat dit proefschrift bij 
het gaan van een eigen weg een middel mag zijn om risico’s onderweg in te zien, deze te beheersen en 
met volle moed te koersen op een sluitende regelkring met eindbestemming: de complexiteit de baas! 
Een ieder wensen wij minstens zoveel inspiratie toe bij het doorlopen van de eigen curve. Veni, Vidi, Vici, 
Quod erat demonstrandum, Quo Vadis!!
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ad algemeen dagblad
ad anti decubitus
aLS advanced Life Support
aMC  academisch Medisch Centrum, 

amsterdam
aoC algemene objecten Codering
arbO arbeidsomstandigheden
azM academisch ziekenhuis Maastricht
BaM koninklijke BaM groep BV
bhV bedrijfs-hulp-Verlening
BiC Beleids- en investeringscommissie
BiG, Wet -  Wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg
bLS basic Life Support
BMT Bio Medische Technologie
BMTZ Bio Medische Technologie in de 
Zorg
bOT bedrijfs Opvang Team
br baas en roost
CBo  Centraal Begeleidingsorgaan voor 

intercollegiale toetsing
CCkL  Coördinatie Commissie 

ter bevordering van 
kwaliteitsbeheersing 
Laboratoriumonderzoek in de 
gezondheidszorg

Ce Conformité européenne
Ch Chapter
CT Computer Tomogram
dBC diagnose Behandel Combinatie
doT dBC onderweg naar Transparantie
dkS of dkSe  documentbeheerssysteem van 

infoland 
dSMh  deskundige Steriele Medische 

hulpmiddelen
eBM evidence Based Medicine
eCG electro Cardio gram
eCri  evidence-Based Practice Center 

by the u.S. agency for healthcare 
research and Quality

eFQM european Foundation Quality Model
eMT expertgroep Medische Technologie
en europese norm
ePd elektronisch Patiënten dossier
eu europese unie
eZiS  elektronisch Zorg informatie 

Systeem
FB Facilitair Bedrijf
fkMT  Functie kwaliteitsmanagement 

Medische Technologie
FMea Failure Mode and effect analysis

FZr Franciscus Ziekenhuis roosendaal
GMP-Z  Good Manufacturing Practice - 

Ziekenhuizen
h hoofdstuk
haCCP  hazard analysis and Critical Control 

Points
hkZ  harmonisatie kwaliteitsnormen in 

de Zorg
iCT  informatie en Communicatie 

Technologie
ieC  international electrotechnical 

Committee
iFMS  individueel Functioneren Medisch 

Specialisten
igZ inspectie voor de gezondheidszorg
ink instituut nederlandse kwaliteit
iSO  international Organisation for 

Standardization
iZeP  instrument van de Zelf-evaluatie 

van Patiëntveiligheidscultuur 
(niVeL)

keMa  n.V. tot keuring van 
elektrotechnische Materialen te 
arnhem

kF klinische Fysica
kiVi niria koninklijk instituut van ingenieurs
klifio klinisch fysicus in opleiding
kMS kwaliteit Management Systeem
kPn koninklijke Post nederland
krV  kwaliteit, risicomanagement en 

Valorisatie
kTo klant Tevredenheids onderzoek
kVr  kwaliteit, Veiligheid en risico(-

management)
k&V kwaliteit en Veiligheid
kw kwartaal
LM Logic Medical
LThP Lange Termijn huisvestings-Plan
LuMC Leids universitair Medisch Centrum
MCrZ Medisch Centrum rijnmond Zuid
Mi Medische instrumentatie
MiC Minimaal invasieve Chirurgie
Mid Medisch instrumentele dienst
MiP Meldingen incidenten Patiënten
MJoP Meer Jaren onderhouds Plan
ML Michaël Lansbergen
MoSCoW  Must have, Should have, Could have, 

Want to have (rangschikking eisen 
in Pve)

Mri Magnetic resonance imaging

aFkorTinGen
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MTo  Medewerkers Tevredenheids 
Onderzoek

nBF notified Body Function
nen nederlands normalisatie instituut
nFu  nederlandse Federatie van 

universitair Medische Centra (nFu)
niaZ  nederlands instituut voor 

accreditatie van Zorginstellingen
niVeL  nederlands instituut voor 

onderzoek van de gezondheidszorg 
(niVeL)

nkV nationaal kompas Volksgezondheid
nTa nederlandse Technische afspraak
nVkF  nederlandse Vereniging van 

klinisch Fysici
nVTG  nederlandse Vereniging van 

Technisch facilitair management in 
de gezondheidszorg

nVZ  nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen

ok operatie kamer
oMS orde van Medisch Specialisten
PaCe  Stichting Proefproject accreditatie 

Ziekenhuizen (PaCe)
Pbe Practice based evidence
PdCa  Plan, do, Check, act (cirkel van 

deming)
PdMS Patiënt data Management Systeem
Pi Prestatie indicator(en)
PO Periodiek Onderhoud(smodel)
PoWi Post operatieve Wond infecties
PreZieS  Preventie van Ziekenhuisinfecties 

door Surveillance (netwerk)
Pve Programma van eisen
Qed  Quad erat demonstrandum 

(vertaling: ‘hetgeen bewezen moest 
worden’)

QMS  Quality Management System, 
kwaliteitsmanagement systeem

QMT Quality for Medical Technology
QMT-1  Quality for Medical Technology 

niveau 1, productcertificatie
QMT-2  Quality for Medical Technology 

niveau 2, procescertificatie
QMT-3  Quality for Medical Technology 

niveau 3, systeemcertificatie
QMT 4.0  Quality for Medical Technology 

norm 4.0, integreert alle externe 
eisen van 2010

Q-plan kwaliteitsplan

QrV  Quality, riskmanagement 
and Valorisation (kwaliteit, 
risicomanagement en Valorisatie)

ra risicoanalyse
rJda rolf Jan den adel
rvb raad van bestuur
rVe  resultaat Verantwoordelijke 

eenheid
Secr Secrataris/secretaresse
SJh Ziekenhuis St. Jansdal harderwijk
SkB Streekziekenhuis koningin Beatrix
SLg  Stichting Laserveiligheid in de 

gezondheidszorg 
TCo Total Costs of ownership
TkMT  Toetsingsorgaan kwaliteit Medische 

Technologie
Tno  nederlandse organisatie voor 

Toegepast natuurwetenschappelijk 
Onderzoek

Tno-C Tno-Certification
Tno-PG Tno-Preventie en Gezondheid
TOP123  Toezicht Operatief Proces:  

1 = pre-operatieve,  
2 =per-operatieve,  
3 = post-operatieve fase

TPg TPg Post
TÜV Technischer Überwachungs Verein
TÜV-r  Technischer Überwachungs Verein 

rheinland
TVb  Taken, Verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden
VaM Verpleegkundig artikelen Magazijn
VaZ  Vereniging academische 

Ziekenhuizen
VCCn  Vereniging Contamination Control 

nederland
ViM Veilig incidenten Melden
VMS Veiligheid Management Systeem
VWS  Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport
VZi Voorzitter
VZi  Vereniging van Ziekenhuis 

instrumentatietechnici
WGBo  Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst 
WiBaZ  Werkgroep instrumentatie Beheer 

academische Ziekenhuizen
ZgT Ziekenhuisgroep Twente (ZgT)
ZMC Zaans Medisch Centrum
ZT Zorgtechnologie
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dankWoord
Wij konden niet bevroeden dat het werk om tot dit proefschrift te komen zo inspirerend zou zijn. 
enerzijds door het onderwerp dat ons na aan het hart ligt. anderzijds is het in hoge mate mede te 
danken aan onze eerste promotor herman beijerinck, die ons in Twente via tweewekelijkse skype-
gesprekken vanuit den haag of amerika de weg wees en op koers hield. hij geleidde ons door di-
verse depressies en experimenteerde en dacht mee om de complexe materie te kunnen duiden. dank 
voor de steun tot in de laatste uithoeken. dank ook voor onze tweede promotor Bas de Mol, die forse 
stukken techniek voorgeschoteld kreeg, maar ons door zijn ongefilterde vragen scherp hield.

dank aan de overige leden van de promotiecommissie, de professoren G.M.W. kroesen, W.J.M. Spaan, 
P. van Gelder, B. Preckel, h.J. hermens, P.F.F. Wijn en e.J.e. Cottaar voor het beoordelen van een niet 
alledaags proefschrift en hun deelname aan de commissie.

Wij zijn zeer ingenomen met onze paranimfen: Carool Teirlinck, die al sinds 2000 de technologieën 
op risico’s beoordeelt en die ook vele QMT audits heeft uitgevoerd; ron van den hoven, onder wiens 
leiding de installaties zijn gecertificeerd; anita Sieverink, al sinds 2004 bij QMT betrokken, leerde 
ons naast ‘brommers kiek’n vooral met verpleegkundige blik te kijken en Jan brandenbarg, die als 
birkman-deskundige met raad en daad heeft bijgestaan in het meten van persoonskenmerken. 

dank aan alle collega’s van Tno, MCrZ, SJh, ZMC, ZGT, BoveniJ, SkB, VieCuri, die het feitelijke werk, 
waar de kern van dit proefschrift op is gebaseerd, met ons hebben gedaan. dank voor de vele discus-
sies en samenwerkingsmomenten, waarin we elkaar wilden en moesten vinden om tot het geschets-
te resultaat te komen. Zonder jullie inspanningen was ZGT-QMT en dit proefschrift niet mogelijk 
geweest. Veel van de in dit proefschrift opgenomen referenties zijn documenten die door één of 
meer van jullie is gemaakt. Zij onderbouwen mede dit proefschrift, zonder zouden wij onze bewerin-
gen niet hebben kunnen staven.

Meindert Schmidt en Ton ruikes, wij zijn jullie zeer erkentelijk voor jullie support als persoon en als 
bestuurders van de ZGT. henri Wijers, dank voor het vertrouwen en de ruimte die je ons als direc-
teur facilitair bedrijf gegeven hebt om ‘ons ding te doen’. bijzonder veel dank en waardering gaat uit 
naar Theo, Leontien, annelies, Freddy, ron, Maike, Sanne, astrid, Pieter en anita als leden van TkMT 
en het QMT-team. Maike en Sandra, zonder jullie planning en documentatie waren wij verloren 
geweest. 

Zonder medewerkers tekort te doen zijn we veel dank verschuldigd aan (Bestuur) Medische Staf, 
Facilitair Bedrijf, rVe-management, medisch specialisten, klinisch fysici (i.o.), unithoofden, deskun-
digen, verpleegkundigen, analisten en niet te vergeten de medisch technologen, gebouwbeheerders 
en technici, wiens vak steeds weer aan de orde is. Tenslotte ook alle overige ondersteunende afde-
lingen, die soms in de hitte van de strijd, soms in de periferie hun bijdrage hebben geleverd. Wij zijn 
jullie niet alleen dankbaar, maar vooral ook trots op wat we met elkaar hebben opgebouwd. 

bijzonder willen wij ook de collegae van de ZgT bedanken die met veel enthousiasme dit boek mede 
hebben vormgegeven. annelies nagtegaal en kim Peters (communicatie), kim Brokelman (vorm-
geving) en robbert Beck (fotografie). Bijzonder waarderen wij Sanne Vaartjes en anita Sieverink, 
twee kritische en zeer kundige collega’s van ZgT, die de moeite hebben genomen een eerder concept 
door te lezen en van commentaar te voorzien. door ook deze ‘depressie’ te ondergaan zijn wij en dit 
proefschrift er sterker uitgekomen.
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dank ook aan de ziekenhuizen waar we een Quick-scan hebben gedaan of het vertrouwen genoten 
een ondersteuningstraject uit te voeren. Zij hebben ons mede gevormd in onze inzichten en ervarin-
gen laten opdoen die van grote waarde zijn geweest om de complexiteit de baas te kunnen worden. 
dank aan diegene die ontwikkelingen van zichzelf, afdeling of hun organisatie wilden aandragen als 
voorbeeld en moedig toestemming gaven dit in ons boek weer te geven.

Tot slot willen we ook alle anderen die een bijdrage geleverd hebben aan ons proefschrift, in welke 
vorm dan ook hartelijk dankzeggen. 

speCIfIek VAn Rolf JAn
dank aan Michaël, mijn medeauteur, voor de inspirerende discussies, de gedeelde depressies en 
vieringen van successen, de slappe lach bij de klushaspel, en het samen beleven van het ZGT-QMT-
promotie avontuur. in 2000 was jij mijn cursist, nu ben jij mijn meester.

dank aan rob dillman, de rvB en medewerkers van het Zaans Medisch Centrum voor de samen-
werking bij de opbouw van het kwaliteitssysteem en het wegwerken van het achterstallig onder-
houd. dank ook dat de rvB afdaalde naar Technische Zaken om bier te brengen! Cliff Veerman dank 
voor de prachtige ultimo rapportages en Frits de Boer, eric Gruijs, rené Groeneveld, Theo Fleur 
voor jullie volharding.

dank aan Marij Bontemps, de rvB en medewerkers van het Ziekenhuis St Jansdal voor de ruimte 
die ik kreeg om met jullie de praktijk te verbinden met mijn theoretische kennis. dank voor de goeie 
discussies over risico’s, Gerben Bosman, Margreet Velner en collega’s. Peter Fidder, dank voor het 
samen optrekken tijdens de bouw van borging.

Mijn collega’s van Tno, Charles hakkenberg van Gaasbeek en rené van Melick, Carool Teirlinck en 
reinoud hensbroek, de mannen van de testafdeling, Cees Zeelenberg, het salesteam nicolien Wol-
fenbuttel, Thomas blom en herman bekker, dank voor de inspirerende tijd van opbouwen van het 
QMT systeem. 

de klanten van Tno, mensen van het eerste uur, zoals Gerard Lugtigheid en hans Schop (MCrZ), Pe-
ter Lissenberg (GhZ), Bunna damink (FZr) en rob van der Welle (nki-aVL) met hun collega’s en de 
eerste auditor dirkjan Bakker van Tno Certification, dank voor het vertrouwen in ons theoretisch 
enthousiasme. TÜV rheinland, dank voor de continuering van het QMT certificaat.

Cathy Loughrey en hans van den Brink, bedankt voor het kritisch nalopen van het engelse abstract.

Papa zou zo trots zijn geweest als hij dit had mogen meemaken! Mijn moedertje, die steeds vraagt of 
mijn boek al af is, want dan gaat ze het lezen. dank voor jullie trots, waaruit mijn zelfvertrouwen is 
geboren.

Mijn lieve karin, die vond dat ik het echt moest doen, maar ook dat er wel erg veel tijd in ging zitten. 
Veel van de communicatieregels heeft zij me al eerder bijgebracht! dank voor je geduld en steun. ik 
heb haar beloofd niet nog eens te promoveren.

aan onze lieve kinderen Martine, Merle en Lauren en hun lieve partners, wil ik zeggen: als je werk 
doet waar je hart in ligt, wordt je dubbel beloond.
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speCIfIek VAn MICHAël
dank aan rolf Jan, mijn kwaliteitsmaat, die mij inspireerde en voorging, mij bij de les hield als ik 
te veel stof deed opwaaien en berusting gaf als ik merkte dat zijn dieselmotor ondanks dat onver-
schrokken doorbuffelde. de vele avondsessies bij de chinees, het te lijf gaan van uitdagingen, het 
genieten van resultaten maar bovenal het werkplezier dat ik met jou als vriend en collega mocht 
beleven zijn me zeer dierbaar.

dank aan alle medewerkers, raden van bestuur en raden van toezicht van de instellingen die een 
beroep op mij deden voor hulp bij de invoering van kwaliteitsmanagement in hun instelling. in het 
bijzonder wil ik arch Prins noemen en eric Jansson die destijds vanuit het boveniJ ziekenhuis te 
amsterdam vertrouwen gaven in de aanpak zoals we die ontwikkeld hadden in het verre oosten. 
biomedisch technoloog dirk Theunissen dank voor de geweldige samenwerking. door als eerste 
biomedisch technoloog lid te worden van de medische staf schreef je geschiedenis!

nico van de Berg, Wilco kleine en henri Janssen en alle andere collegae van het Streekziekenhuis  
koningin Beatrix te Winterswijk , dank voor het vertrouwen in mij gesteld en de geweldige bedrijfs-
film die door verschillende medewerkers spontaan is gemaakt om behaalde resultaten vast te leg-
gen. nu op naar integraal risicomanagement! 

arie van alphen, (voormalig) bestuurder ZgT wil ik bedanken voor de mogelijkheid om het plantje 
ZGT-QMT binnen Viecuri uit te laten groeien tot een systematiek voor integraal risicomanagement. 
TkrV- leden Gon Tullemans, herman van Langen, Ton heerschop, Gé hofland, Lorette Sait,  
Ton aben en Lucienne Willems voor hun onvermoeibare inzet om de kwaliteit en veiligheid te 
borgen. helaas mocht onze directe collega en manager kwaliteit en Veiligheid Marcel Bennink het 
resultaat van dit boek niet meer meemaken. het sierde hem dat hij ondanks zijn ziekte in ieder geval 
nog een uitspraak voor opname dit proefschrift gereed wilde hebben.

Jan brandenbarg, dank voor je inzet, je wijze lessen en je adviezen. het was een genoegen om samen 
met jou uit te puzzelen hoe we met gebruik van de birkman-methode een geschikte meetmethodiek 
voor de gewenste gedragscomponenten konden toepassen . 

Mijn ouders voor alle liefde, steun en gelegenheid die jullie gaven om mijn kwaliteiten in alle op-
zichten te ontwikkelen. al mijn (schoon)familie, vrienden en noabers wil ik bedanken voor steun en 
interesse in mijn werk of de hulp die jullie boden om dat werk mogelijk te maken. 

Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn lieve vrouw inge en mijn lieve kinderen Thijn, Myrthe en Jonne. 
dank voor het geduld, de liefde en de steun die ieder van jullie op zijn eigen manier aan mij heeft 
gegeven. Jullie zijn mijn grote helden! (‘Papa, wanneer is dat boek nu eigenlijk klaar?’)

hora est!
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CurriCuLuM ViTae
Rolf JAn den Adel
rolf Jan den adel (1947) is geboren in Leipzig. hij studeerde af in 1973 aan te 
Technische universiteit delft aan de faculteit Werktuigbouwkunde in de vakgroep 
meet- en regeltechniek. het afstudeerwerk betrof het ontwerp en de beproeving 
van een pneumatische vingerprothese met minimaal energieverbruik. hij heeft 
vier jaar gewerkt als wetenschappelijk medewerker in het begeleiden van proef-
personen met o.a. schouderluxatie, waarop lichtgewicht orthesen in de praktijk 
werden uitgetest. 

Tussen 1977 en 1994 heeft hij gewerkt als stafmedewerker bij de Gemeenschappelijke Medische 
dienst. het werk was gericht op het ontwikkelen van kennis over ergonomie van hulpmiddelen voor 
gehandicapten, het trainen van adviseurs en het formuleren van functionele en technische eisen aan 
deze hulpmiddelen. deze eisen koppelde hij aan de inkoop van o.a. rolstoelen en deze kennis is op-
genomen in europese normen voor hulpmiddelen voor gehandicapten (rolstoelen, bedden, tilliften). 
hij werkte hiertoe deels bij Stichting kwaliteit en Bruikbaarheid van hulpmiddelen voor Gehandi-
capten en ouderen (1995-1999). 

Tussen 1999-2006 werkte hij bij Tno. naast innovatie van een matrasheffer voor de thuiszorg heeft 
hij bij Tno het QMT-model helpen ontwikkelen, in de markt te zetten en heeft er trainingen opgezet 
en gegeven. Van 2006 tot 2008 werkte hij met dit model in ziekenhuis St. Jansdal aan de integrale 
kwaliteitsborging van medische technologie. 

in 2006-2007 heeft hij een project uitgevoerd bij het niaZ om de afdelingsnormen te analyseren en 
de bruikbare kennis in te zetten als kennisbank. 

Van 2006 tot heden werkt hij in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Tot 2009 op het gebied van 
integrale kwaliteitsborging medische technologie, waaronder ook het wegwerken van achterstallig 
onderhoud. Van 2010 werkt hij daar bij de afdeling innovatie & kwaliteit ter ontwikkeling van kwali-
teitsmanagement en ondersteunt hij afdelingen in voorbereiding op niaZ accreditaties en bewaking 
van voortgang van verbeterplannen. 

Van 2008-2013 werkt hij bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) als implementator van het QMT pro-
ject, met als resultaat 24 technologiegroepen gecertificeerd. daaronder zijn vier installaties, elektri-
citeit, medische gassen, water en luchtbehandeling.

in 2012 richtte hij zijn bedrijf ‘kwaliteitsMaat’ op, een bureau dat ziekenhuizen adviseert o.a. over kwa-
liteitsborging medische technologie. hij heeft meegewerkt aan Quick scans in diverse ziekenhuizen. 

rolf Jan is getrouwd en heeft een dochter, een stiefdochter en een stiefzoon.
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CurriCuLuM ViTae 
MICHAël lAnsBeRGen
Michaël Lansbergen (1972) is geboren in rotterdam. hij studeerde in 1998 af aan 
de Faculteit informatietechnologie en Systemen (voorheen elektrotechniek) van 
de Technische universiteit delft. het afstudeerwerk omvatte de realisatie van een 
hoortoestel met een nieuw algoritme voor verbetering van spraakverstaan op 
basis van syllabische compressie, een samenwerking tussen de vakgroep regel-
techniek van de Tu-delft, de erasmus universiteit rotterdam, de kno-afdeling 
van ziekenhuis dijkzigt en Philips te eindhoven. 

Van 1998 tot en met 2002 volgde hij de postdoctorale opleiding tot algemeen klinisch fysicus in het 
academisch Ziekenhuis Maastricht (azM). onderdeel van deze opleiding was de tweejarige ont-
werpersopleiding aan het Stan ackermans instituut van de Technische universiteit eindhoven. als 
geregistreerd klinisch fysicus werkte hij enkele maanden bij de klinische neurofysiologie van het 
azM, waarna hij in juni 2002 startte als algemeen klinisch fysicus binnen de Ziekenhuisgroep Twente 
(ZgT) met ziekenhuislocaties te almelo en hengelo. 

Binnen ZGT is Michaël manager van de afdeling zorgtechnologie en bekleedt hij ondermeer de rol 
van voorzitter van het Toetsingsorgaan kwaliteit Medische Technologie. in 2009 werd hij gevraagd 
voor de rol van medisch stafbestuurder. in dat zelfde jaar richtte hij zijn bedrijf ‘Medicta’ op waarin 
hij andere (ziekenhuis)organisaties ondersteunt en adviseert op het gebied van zorgtechnologie, in-
tegraal risicomanagement en communicatievraagstukken. Voor dit laatste onderwerp is hij sinds 15 
jaar trainer en ontwikkelde hij trainingen op het gebied van teambuilding, persoonlijke ontwikkeling 
en interactievaardigheden. 

in 2010 behaalde hij voor ZgT de eerste landelijke a-erkenning voor de opleiding voor algemene 
klinische Fysica. in 2011 werd hij verkozen tot ‘ingenieur van het Jaar’. Michaël is vanaf 2012 vanuit 
ZGT als associate Lector organisatieontwikkeling, kwaliteit, Veiligheid en Technologie in Zorg en 
Welzijn verbonden aan de Saxion university of applied Sciences te enschede. 

Michaël is bestuurslid van o.a. Scouting nederland en het koninklijk instituut voor ingenieurs. hij 
schreef mee aan landelijke richtlijnen op het gebied van kwaliteitsborging medische technologie, 
zoals de leidraden van de orde van Medisch Specialisten. 

Michaël is getrouwd en heeft drie kinderen. 
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ToeLiChTinG BLokJeSSCheMa
het blokjesschema is inhoudelijk uitgewerkt in hoofdstuk 7.
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Zorgtechnologie / Vastgoed / iCT                             © rJda/ ML eigenaar / gebruiker

Toelichting van pagina 282. Elementen van ZGT-QMT per verantwoordelijkheidsgebied. Dit blokjesschema bevat alle 
vigerende wet- en regelgeving voor de integrale kwaliteitsborging van medische technologie. Ze zijn ingedeeld naar 
verantwoordelijkheidsgebied: RvB, TKMT, Zorgtechnologie, Vastgoed en ICT, Gebruikers en Eigenaren (zoals Zorg). Naar 
boven betreft het sturing en beleid, naar onder uitvoering en toepassing. De rij E is de levenscyclus van medische technologie 
in het ziekenhuis, het technologieproces.

het bouwen van de blokjes heeft niet als resultaat een werkend systeem van kwaliteitsboring, het is slechts 
een voorwaarde daartoe. Werking ontstaat pas als relevante regelkringen worden toegevoegd (hoofdstuk 8). 
intrinsiek gemotiveerde medewerkers krijgt men pas als ook de principes van organisatieverandering worden 
toegepast gedurende de inrichting van het geheel en voortdurend daarna (hoofdstuk 9). 
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Zorgtechnologie / Vastgoed / iCT                              © rJda/ ML eigenaar / gebruiker

 Per technologiegroep (cluster) worden deze blokjes uitgewerkt

Toelichting van pagina 283. De groen gekleurde vakken worden door een expertgroep (cluster) uitgewerkt en opgeleverd.  
De andere blokjes worden door cluster Generiek (procedures) dan wel andere stakeholders gerealiseerd. 
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