
 

 

Nijkerk, mei 2018  
Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG), Vereniging van Ziekenhuis 
Instrumentatietechnici (VZI), Federatie van Technologiebranches (FHI) 
 

Samenwerking tussen organisaties van technische beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg heeft tot doel om één herkenbare plek te creëren waar 
instrumenten voor kwaliteitsbewaking voor technici & techniek in de zorg 
worden gebundeld. 

Aanleiding 

In het najaar van 2017 hebben NVTG, VZI en FHI gesproken met de Nederlandse Vereniging voor 
Ziekenhuizen (NZV) over een aantal nieuwe initiatieven voor kwaliteitsborging. De NVTG heeft in 
2017 het Register Technologie in de Gezondheidszorg (RTG) opgericht. De FHI heeft onlangs het 
keurmerk Gecertificeerd Onderhoud Zorgsector (GOZ) geïntroduceerd. De VZI heeft al enige tijd 
een register voor instrumentatietechnici ReCer 2.0. Als reactie op deze ontwikkelingen heeft NVZ 
de organisaties verzocht om te onderzoeken hoe initiatieven zodanig gebundeld kunnen worden 
dat de kwaliteitsinstrumenten voor medewerkers in ziekenhuizen en andere zorginstellingen 
eenduidig en herkenbaar worden. 

Instrumenten bundelen 

One stop shopping biedt gemak. Precies dat is nodig om praktische invulling te geven aan 
kwaliteitsbewaking voor technici & techniek in de gezondheidszorg. Voor alle Technische 
Beroepen in de Gezondheidszorg komt er één plek waar alle keurmerken en bij- en 
nascholingsregisters te vinden zijn. 

Technische 
Beroepen in de  
Gezondheidszorg 

Kwaliteit en bekwaamheid 
samen onder één dak
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Kwaliteitsbewaking 

Zorgverlening is mensenwerk. Tegelijk kan de zorg zonder techniek niet functioneren. 
Deskundigheid bij ontwerp, advies, aanleg, aanschaf én goed onderhoud door bevoegde en 
bekwame technici is daarom essentieel. In het Convenant Veilige Toepassing van Medische 
Technologie is in artikel 4.10, 4.11, 4.12 bepaald dat ziekenhuizen, vanuit hun rol als werkgever en 
zorgverlener, waarborgen dat zij met bekwaam (geregistreerd) personeel werken. De Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt in artikel 3 eisen aan bouwkundige voorzieningen. In het 
uitvoeringsbesluit van de Wkkgz artikel 4.1 is bepaald dat instellingen geacht worden om de 
bekwaamheden vast te leggen van mensen die werken met medische technologie. 

Doel 

Het doel van de samenwerking door Technische Beroepen in de Gezondheidszorg is om 
kwaliteitsborging voor zorginstellingen in praktische zin mogelijk te maken door het 
vereenvoudigen van de toegang tot registers, keurmerken en andere instrumenten. Waar mogelijk 
worden deze gebundeld en/of samengevoegd. 

Middelen 

Herkenbaar onder één dak is in deze digitale tijd gebruik maken van één website. Het RTG-
register en het ReCer-register kunnen hierop worden samengebracht. Onderhoudsbedrijven met 
het GOZ-keurmerk van FHI kunnen hier gepubliceerd worden. Het platform voor Technische 
Beroepen in de Gezondheidszorg kan op deze manier een centrale rol vervullen. Het doel is dat 
het platform ook ruimte biedt aan andere organisaties die zich bezig houden met techniek in de 
zorg voor de presentatie van hun kwaliteitsinstrumenten. Waar mogelijk en gewenst zal slim 
samengewerkt worden en zullen zaken gebundeld worden. 

 

Initiatief verbreden 

Met steun van de NVZ voor het initiatief om instrumenten te bundelen, zullen NVTG, VZI en FHI 
gesprekken aangaan met andere beroepsorganisaties die zich richten op techniek in de zorg.  
Zij zullen uitgenodigd worden om te participeren met als doel dat alle instrumenten onder één dak 
aangeboden kunnen worden. Het doel is om zoveel mogelijk partijen te betrekken.  
Andere organisaties zijn onder andere: 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF), Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen 
(WIBAZ), Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ), Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers 
(NVKFM), Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI), Vereniging voor Beheer & Onderhoud in 
Instellingen (VBOI),  Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen (TVVL), Vereniging Contamination 
Control Nederland (VCCN). 
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https://www.nvz-ziekenhuizen.nl
https://www.nvtg.nl
https://www.vzi.nl
https://www.vzi.nl
http://www.nvkf.nl/#_blank
http://www.wibaz.nl/#_blank
http://www.bmtz.nl/#_blank
http://www.nvkfm.nl/#_blank
http://www.nvki.nl/#_blank
https://www.vboi.nl
https://www.tvvl.nl
https://www.vccn.nl


Achtergrond 
Onderstaande informatie dient als bijlage. 

Planning 

2018 voorjaar Definiëren uitgangspunten platform Technische Beroepen in de Gezondheidszorg. 
waaronder bundeling van registers en keurmerken  

2018 voorjaar Uitnodigen overige gesprekspartners 
2018 najaar Opening website voor Technische Beroepen in de Gezondheidszorg 
2019 voorjaar Start verdere ontwikkeling gezamenlijke initiatieven 

Kwaliteitssystemen in de zorg 

Het is evident dat vermijdbare sterfte en incidenten de laatste jaren een belangrijke driver zijn 
geweest - en nog steeds zijn - achter betere en veilige zorg. Binnen de zorg zijn daartoe 
kwaliteitszorgsystemen geïntroduceerd en vindt accreditatie plaats door o.a. NIAZ, Prezo, HKZ, 
ISO e.d. Registratie van bekwaamheden sluit aan bij de deskundigheidsbevordering die 
gebruikelijk is in de sector; én is daarmee ondersteunend aan de kwaliteitszorgsystemen die er al 
zijn. 

Er zijn verschillende bedrijfsprofielen in de industrie bij bedrijven (R&D, advies, architectuur, 
ontwerp, bouw, onderhoud, modificatie, gebruikersondersteuning, hulpmiddelen, medische 
gassen,  e.d.). Daarbij kan er een zekere mate van uitbesteding en/of  partnership tussen een 
zorginstelling en de industrie zijn. Bedrijfsprocessen, de verantwoordelijkheids- en 
veiligheidsstructuur kunnen daarop ingericht zijn. Keurmerken kunnen hierin ondersteunend zijn. 

Beroepsprofielen 

Aangezien de processen rondom technologie in de volle breedte veelal specifiek zijn voor de 
instelling en bedrijf/ toeleverancier, spelen beroepsprofielen een belangrijke rol. Eén van de doelen 
van samenwerking is om gezamenlijk herkenbare beroepsprofielen voor technische beroepen in 
de gezondheidszorg op te stellen, waarin beschreven wordt wat te verstaan onder bevoegd en 
bekwaam. Daarbij kan nader gekeken naar registratie en/of certificering voor specifieke kennis en 
deskundigheid die al dan niet samenhangen met specifieke producten en/of processen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan installatieverantwoordelijke voor elektrische installaties, medische gassen 
of aan infectiepreventie. Een praktische invulling hiervan zien we in het initiatief van VZI. Onder 
leiding van het College Zorg Opleiding (CZO) gaat de VZI, met afgevaardigden van de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU) én met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten, starten met de initiële 
opleiding medisch technicus in de ziekenhuizen die door de CZO zijn erkend als 
opleidingsziekenhuis.  

Permanente educatie 

De techniek staat niet stil. “Eens bekwaam, altijd bekwaam” is daarom niet meer van deze tijd. 
Permanente educatie is al lang geen modieuze kreet meer, maar een maatschappelijke noodzaak 
om bevoegdheden te legitimeren. Gek genoeg is er toch een push nodig om beroepsbeoefenaars 
ertoe te brengen om bij- en nascholing te volgen voor het actueel houden van hun bekwaamheden 
én daarmee indirect hun bevoegdheden. Voor medisch specialisten is dit verplicht door de wet 
BIG. Zij staan geregistreerd in het BIG-register. In andere beroepen is het de werkgever of de 
opdrachtgever die aanzet tot Permanente Educatie.  

Voor Technische Beroepen in de Gezondheidszorg is deze rol weggelegd voor de besturen van 
ziekenhuizen en zorgorganisaties. Ondersteuning van deze boodschap door de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU) is daarbij onmisbaar. 

!3



Door het bijeenbrengen van de verschillende bestaande registers (RTG en ReCer) op één 
platform, ontstaan meer synergie voordelen. Voor beide registers is er contact met aanbieders van 
scholing. Door samenwerking wordt het mogelijk om alle geaccrediteerde bij- en nascholing in één 
scholingsagenda te publiceren. Dit is een belangrijk instrument in het verlagen van de drempel 
voor technici om hun bekwaamheden te actualiseren.  

Toekomst visie 

Onderwijsagenda 
Door de snelle technologische ontwikkelingen in de zorg hebben we goed geschoolde en 
bijgeschoolde technici nodig. Door opleidingen op het beroepsprofiel af te stemmen, kunnen jonge 
technici goed voorbereid worden op de interessante en uitdagende wereld van de technologie in 
de zorg. Gegeven het verwachtte tekort aan technici kan gezamenlijk verbinding gezocht worden 
met onderwijsinstellingen en kenniscentra. Met werkgevers kunnen we tot een gezamenlijke 
onderwijsagenda komen. De wens is om de inhoud van opleidingen zo goed mogelijk af te 
stemmen op de behoeften vanuit de zorgsector. Er is een gezamenlijk belang om scholieren bij 
hun profielkeuze en hun keuze voor een vervolgopleiding perspectief te bieden, zodat zij kiezen 
voor een technische vervolgopleiding. Industrie en zorginstellingen kunnen hierbij gezamenlijk 
optrekken. 

Veldnormen  
Hoewel technologie in de zorg onontbeerlijk is, is de aandacht op bestuurlijk niveau voor het 
onderhoud aan technische apparatuur en installaties niet binnen alle zorginstellingen op een 
gelijkwaardig niveau. Eén van de doelstellingen is om meer bewustwording te creëren. Met de 
gezamenlijke organisaties willen we hiervoor aandacht vragen bij bestuurders en willen we, voor 
zover dit niet al voorzien is in wetgeving en normen, komen tot veldnormen voor technologie in de 
zorg. Daar horen ook kwaliteitsindicatoren bij. 

 
Initiatiefnemers 

NVTG & RTG register 
Brancheorganisatie voor technici in de gezondheidzorg. Leden: circa 650 personen. 
Oprichter van het Register Technologie Gezondheidszorg voor professionals die werken met 
gebouw gebonden installaties. Het register bestaat uit vier deelregisters: Technici, Technisch 
specialisten, Technisch managers, en Technische staf. Registratienormen: 12 tot 20 uur 
deskundigheidsbevordering per jaar. Het register staat open voor alle professionals; van Cure, 
Care en Toeleveranciers. Websites: www.nvtg.nl / www.rtgregister.nl  

VZI  & ReCer 2.0 register 
Brancheorganisatie voor ziekenhuis instrumentatietechnici. Leden: circa 1.000 personen. 
VZI richt zich met het register ReCer2.0 op Medisch Technici die werken met (niet-gebouw-
gebonden) medische apparatuur. Registratienorm: gem. 43,3 uur deskundigheidsbevordering per 
jaar. Het register staat open voor instrumentatietechnici. Website: www.vzi.nl 

FHI & GOZ keurmerk 
Federatie van technologie branches, waaronder o.a. producenten van medische technologie zijn 
verenigd. Leden: 810 bedrijven bij de Federatie en 138 bedrijven bij de branche Medische 
Technologie. FHI richt zich met het GOZ keurmerk op leveranciers van medische technologie. Dit 
is een nieuwe certificeringsregeling. FHI vindt het belangrijk dat het onderhoud aan apparatuur 
door gekwalificeerde mensen van gekwalificeerde bedrijven gebeurt. Ondeugdelijk onderhoud en 
reparatie kan leiden tot gebrekkig functioneren van medische apparatuur. Websites: 
www.federatie.fhi.nl / www.keurmerkgoz.nl  
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http://www.rtgregister.nl
http://www.vzi.nl
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