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A safe world
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Disclosure slide
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(potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• geen

• geen

• geen
• geen
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Over DEKRA

Slide 3

ThuisOnderweg Op het werk

� Al meer dan 90 jaar werkend aan veiligheid

� Services zoals voertuigkeuringen, schadeafhandeling, 

industriële & bouwinspecties, producttesten & -certificatie, 

systeemcertificatie, maar ook trainingen & uitzendwerk

� Meer dan 39.000 medewerkers in meer dan 50 landen

� Hoofdkantoor gevestigd in Stuttgart, Duitsland

� 25.000 systeemcertificaten uitgegeven

� 263 accreditaties 

Onze missie:

Veiligheid –
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Certificeren en Accrediteren

Certificatie

Bij certificatie toetst een onafhankelijke certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van een organisatie voldoet 

aan vooraf vastgestelde eisen. Hiermee wordt een strikte scheiding gerealiseerd tussen de partij de normen vastlegt 

(HKZ) en de toetsende instantie (de certificerende instelling). 

Deze scheiding is de basis voor een onafhankelijke en betrouwbare toetsing.

HKZ-certificatie onder accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) is de gezaghebbende organisatie in Nederland die accreditaties verleent aan 

certificerende Instellingen.

Voor certificatie onder accreditatie geldt een aantal strikte regels. Onder andere m.b.t,

- bepaling van de auditdagen

- materiedeskundigheid van de leadauditoren
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HKZ Patiëntveiligheid voor endoscopie afdelingen (1/2)

Definitie Patiëntveiligheid: het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) toegebrachte schade aan de patiënt, die is 

ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of tekortkomingen van het 

zorgsysteem.

Door veiligheidsmanagement probeer je patiëntveiligheid te optimaliseren.

Een veiligheidsmanagementsysteem bestaat uit;

- Een veiligheidscultuur

- Een systeem voor melden van incidenten

- Veiligheidsbeleid en –strategie

- De  uitvoer van risicoanalyses (pro- en retrospectief)

- Continue en blijvend verbeteren
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HKZ Patiëntveiligheid voor endoscopie afdelingen (2/2)

Hoofdstuk 2  omvat 4 rubrieken:  Plan, Do, Check en Act

* Enkel als er in de norm staat ‘vastleggen’ wordt beoogd dat de werkwijze gedocumenteerd is en de 

relevante medewerkers op de hoogte zijn van de vindplaats.

* Indien er gesproken wordt over ‘vastgesteld’ hoeft de werkwijze niet perse gedocumenteerd te zijn

Risicoanalyses  uitgevoerd voor interpretatiedocument. M.b.v Bow-Tie methode. Uitwerkingen staan in de 

bijlage van de norm incl. voorbeelden van maatregelen.

Uitgevoerde risicoanalyses:

1. Voorbereiding: Incomplete medische informatie

2. Voorbereiding: Overbelasting planning

3. Gebruik apparatuur: Storingen in apparatuur

4. Voorraadbeheer: Voorraadbeheer niet op orde

5. Nazorg: Complicatie treedt op na onderzoek

6. Overdracht: Geen of onvolledige overdracht naar patiënt
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Certificering

- Certificatieovereenkomst

- Fase 1

- Fase 2

- (evt beoordeling corrigerende maatregelen n.a.v. uitgeschreven tekortkomingen)

-Voordracht voor certificering

- Certificaat  voor 3 jaar mits:

- * afdeling blijft voldoen aan de gestelde eisen

- * jaarlijkse vervolgaudit.

- Na 3 jaar Hercertificering
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Initiele audit Fase 1

Audit van een halve dag

Is de organisatie klaar voor certificering?

-‘handboek’ (of raamwerk)  Hoe is VMS georganiseerd? Op welke activiteiten heeft VMS betrekking?

- interne audits

-systeembeoordeling

- uitsluitingen zijn beargumenteerd mogelijk 
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Initiële audit Fase 2

Toets van de implementatie d.m.v. interviews met proces eigenaren.

Agenda wordt vastgesteld o.b.v.  de procesbeschrijving van de organisatie  in fase 1 

bv de risicovolle processen: voorraadbeheer , werkwijze bij storing apparatuur, planning uitvoering behandeling, 

planning 

Maar ook het kwaliteitshandboek reiniging en desinfectie van scopen van de Stuurgroep Flexibele Reiniging en 

desinfectie

Wet en regelgeving 

Branche afspraken 
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Tekortkomigen – Corrigerende maatregelen

Niet voldoen aan de norm:

- Ernstig: Brengt systeem in gevaar, 

- Niet ernstig, voldoet niet volledig aan de norm

-Onderzoek: reikwijdte en oorzaakanalyse ( 5 maal waarom vraag)

- Corrigerende maatregelen opstellen en implementeren.

3 maanden hersteltijd evt. gevolgd door een audit op locatie
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Vervolgaudits

Jaarlijks  

Steekproef  

D.m.v. interviews met proceseigenaren
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Hercertificatie audit

Start van een nieuwe certificatiecyclus
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Vragen?

Slide 14



© 2016 DEKRA        

MISSION

SAFETY

Thank you!
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