
Continuous Commissioning in 
ziekenhuizen

Hennie van Pinxteren

Stafadviseur Techniek en Energie 

Meander Medisch Centrum Amersfoort

Secretaris NVTG



Wat is Commisioning?

Start

Gedocumenteerd aantonen dat de gerealiseerde functionaliteit voldoet 
aan de ontworpen gewenste functionaliteit

Vervolg

Is de gewenste functionaliteit de praktijk?



Belangrijke termen zijn:

• Kwaliteit beheersing

• Tijd ongebonden

• Financiële beheersing van kosten



kwaliteit beheersing in ziekenhuizen
• Nederlands Instituut voor accreditatie van ziekenhuizen (NIAZ) levert een bijdrage 

aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg,  in het 
bijzonder door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan 
in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen, resulterend in een judicium 
waaraan derden  –zorgconsumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, 
overheden en samenleving – het vertrouwen kunnen ontlenen dat de zorg 
reproduceerbaar op een adequate en veilige manier wordt voortgebracht

• De Joint Commission International (JCI) is een private, internationale organisatie 
gericht op een permanente verbetering van de veiligheid en de kwaliteit van zorg

• Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis ( 2e

druk)

• GMP (Good Manufacturing practice)



Kwaliteit beheersing in ziekenhuizen

1. NIAZ legt nadruk op procedures en protocollen;

2. JCI gaat verder en toetst alles in de praktijk en wordt het uitgevoerd met 
en door de juiste middelen, materialen, materieel en personen;

3. Convenant eerste druk ging over medische hulpmiddelen en de 
levenscyclus hiervan; tweede druk is uitgebreid over de gebruiksfase;

4. GMP is veelal van toepassing op producten die gemaakt worden, denk 
aan geneesmiddelen



Status van kwaliteit
• Wat was/is de beginsituatie (ontwerp en uitgangspunten)

• Wat is de huidige situatie (hoe wordt het gebruikt)

• Hoe is de status vastgesteld (validatie)
• Wat is vastgesteld
• Hoe is bepaald
• Wie heeft bepaald 
• Waarmee is bepaald

• Wat zijn de geconstateerde verschillen (verificatie)( onwerp; as built; 
praktijk)

• Hoe gaat men om met de verschillen (wel of geen acceptatie)

• Wat zijn mogelijke correcties/verbeteringen



Tijds ongebonden kwaliteit
• Kwaliteit mag steeds minder in relatie staan met tijd

• Niet alleen in stand houden van installatie (NEN 2767??)

• Continu verbeteren van installaties

• Verwijzen naar normen en richtlijnen uit het verleden wordt steeds 
meer verleden tijd

• Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller

• Durf wel “in control” te blijven

• Mensen zijn uniek!!



Financiële beheersing van kosten

• Gezondheidszorg wordt duurder

• Kwaliteit en kwantiteit (leeftijd) van leven stijgt sterk

• Verdergaande en snel groeiende medische technologie is innovatief 
maar ook duur in de beginfase

• Durf te delen

• Kennis hebben is geen macht; kennisdeling is kracht

• Menselijke factor in gezondheidszorg is belangrijk medicijn

• Gezonder leven gaat onze kosten beheersen



Gevolgen in de praktijk
• Veel meer valideren van processen

• Vanuit gebouwautomatisering veel meer gegevens nodig

• Hogere eisen aan service en onderhoud:
• Gebruikte materialen
• Gebruikte gereedschappen en meetinstrumenten
• Meetwaarden maar vooral trendanalyses
• Kwalificatie van personeel

• Continu optimaliseren en verbeteren
• Kwaliteit
• Tijd
• geld



Wie doet wat
1. Validatie: Onafhankelijk gecertificeerde partijen

2. Verificatie: Maintenance engineer

3. Verbeteringen: adviseur

4. Uitvoeren: Meet- en regeltechniek en installateur

5. Terug naar 1



Nederlandse vereniging voor Technologie in de 
gezondheidszorg (NVTG)

• Vereniging van medewerkers uit Cure en Care en bedrijfsleden uit 
bouw, advies, installaties en apparatuur
• Kennisdeling

• Kennisverbreding

• kennisontwikkeling



Register Technologie in gezondheidszorg
kwaliteitsborging van personeel
• Voor iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg onderverdeeld in:

• Register Technicus
• Register Technisch specialist
• Register Technische staf
• Register Technisch manager

• Wordt gewerkt aan samenwerking met andere verenigingen als:
• VBOI
• VZI
• Stoomplatform
• NVZ

• Aantonen van bekwaamheid en borgen van kwaliteit door continu bijhouden van 
kennis en ervaring (vergelijkbaar met BIG)



Commissioning in de ziekenhuizen
• Staat voor:

• Aantonen en behouden van kwaliteit

• Deskundigheid bij zowel medici maar zeker ook bij technici (aantoonbaar 
bekwaam)

• Continu verbeteren en innoveren


