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Service en onderhoud

GOZ kwaliteitsprotocol service & onderhoud Medische 

Technologie

• Vanuit convenant en Wkkgz moeten zorginstellingen borgen dat externe 

technici bevoegd en bekwaam zijn. Gebrek aan uniformiteit, veel 

onduidelijkheid en onnodige bureaucratie. 

• Servicebedrijven onderhoudswerkzaamheden verrichten welke afwijken van 

de instructies en protocollen van de fabrikant. Door inperken van het aantal 

uit te voeren onderhoudswerkzaamheden of beperken van de 

onderhoudsfrequentie wordt getracht scherper aan te kunnen bieden. Dit 

gaat ten koste van de kwaliteit en veiligheid.

• MDR

• Onderhoudsbedrijven vallen buiten het toezicht van IGJ
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• GOZ stelt duidelijke eisen aan zowel de organisatie die in op opdracht van 

de zorginstelling onderhoudswerkzaamheden uitvoert alsmede aan de 

kennis en vaardigheden van de individuele technici die het onderhoud 

uitvoeren.

• GOZ beoogt hiermee de kwaliteit van service en onderhoud op 

sectorniveau beter te borgen en zorginstellingen een tool in handen te 

geven die zekerheid biedt over de kwaliteit van de ingehuurde service 

organisatie. 

• Voorts beoogt GOZ via een pasjessysteem de ontstane bureaucratie 

rondom het bewijs over bevoegd en bekwaam, in te dammen.

• Toets via ledenenquete 2015, ALV 2015, 2016 en 2017 – in 2018, 2019 

presentaties GOZ project
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Uitwerking in overleg en afstemming met de belangrijkste 

stakeholders:

NVZ / NFU / ZKN / ACTIZ

NVKF / VZI / NVTG / WIBAZ / NEVI

ZN

Certificerende Instellingen

IGJ / VWS





Governance

• Organisatie onafhankelijke stichting

• Afnemers inspraak bij opstellen van de 

keuringseisen

• Keuringen uitgevoerd door onafhankelijke en 

deskundige onderzoekinstellingen en 

inspecteurs/keurmeesters.

• Klachten- en geschillenregeling
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Inkomsten verstrekken pasjes:

Toetsing en verwerking gegevens pasjes, productie, programmeren en uitgifte 

van het pasjes, beheer van de codes/unieke nr’s

Inkomsten via abonnement lidmaatschap GOZ keurmerk:

Staffel op basis van aantal technici 





Het GOZ pasje is voorzien van een NFC chip. In deze chip is 

opgenomen welke producten door de technicus onderhouden 

mogen worden.

NFC is eenvoudig uitleesbaar met de meeste Samsung 

toestelen (S4 en hoger). De NFC tag kan ook via een iPhone 

uitgelezen worden. Dit kan vanaf een iPhone met iOS 11.

Om NFC uit te kunnen lezen moet de NFC functie geactiveerd 

worden. Dit kan door onder [instellingen] – [verbindingen] – [NFC 

en betalingen], de NFC functie aan te schakelen. Daarna kan het 

GOZ pasje worden uitgelezen door het kaartje tegen de 

achterzijde van de mobiel te houden (meestal in de buurt van de 

camera). Vervolgens verschijnt links onder een Tag icoon. Door 

deze aan te klikken word de informatie van het GOZ pasje 

geopend.
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• Datum van invoering onder invloed van COVID-19 en uitstel MDR

verplaatst van eind Q1 2020 naar eind Q1 2021

• Samenwerking met TUV Rheinland en Lloyds

• De GOZ regels zijn klaar. Nu laatste uitwerking van de regels om de regels 

te toetsen (audit procedure, aandachtspunten, kritische tekortkomingen, 

lerend vermogen, opschorting/intrekken keurmerk, 

• Bedrijven kunnen online presentatie aanvragen tbv technici uit eigen 

onderneming

• Bedrijven kunnen demo pasjes aanvragen

• Over 2 weken brief naar bedrijven (+ opvragen QA & service managers)

• Regels zijn klaar, kunnen nu al starten met implementatie

• Bedrijven kunnen al intern van start

• April 2021 eerste uitgifte van keurmerk en GOZ pasjes

















• Corona dossier op de website FHI, 

informatie over alle ondersteunende 

maatregelen

• Elke donderdag een nieuwsbrief met 

updates

• Juridische vragen, elke dag tussen

15.00 en 17.00






