
De introductie van ISO 15189:2012 

Wat verandert er t.a.v. gevaarlijke stoffen 
en ARBO milieu beleid? 
 

Mick Delahaye, Kwaliteitsfunctionaris AKL  



• Europese en landelijke wet en regelgeving 
en richtlijnen (bindend karakter) 



 

 

 
4.11 Preventive action 
The laboratory shall determine action to 
eliminate the root causes of potential 
nonconformities in order to prevent their 
occurrence. Preventive actions shall be 
appropriate to the effects of the potential 
problems 



4.10 Corrective action (1) 
• The laboratory shall take corrective action to 

eliminate the cause(s) of nonconformities. 
Corrective actions shall 

• be appropriate to the effects of the 
nonconformities encountered. 

• The laboratory shall have a documented 
procedure for: 

• a) reviewing nonconformities; 
• b) determining the root causes of 

nonconformities; 
 



4.10 Corrective action (2) 
• c) evaluating the need for corrective action to 

ensure that nonconformities do not recur; 
• d) determining and implementing corrective 

action needed; 
• e) recording the results of corrective action taken 

(see 4.13); 
• f) reviewing the effectiveness of the corrective 

action taken (see 4.14.5). 
 



NIAZ 2.3 

 

515.10  De instelling voert prospectieve en 
retrospectieve risico-inventarisaties uit ter 

verbetering van de (zorg)processen   

 



Prospectieve risico inventarisatie 
(Pri) 

SAFER.SAFER staat voor Scenario Analyse en 
Faalwijzen, Effecten en Risico’s en is een 
pro-actief risico analyse model.  

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis.  

HFMEA (Healthcare Failure Mode and Effect 
Analysis).  

2006 Nederlandse versie SAFER. 



Hoe doe je dat? 

• Afbakening proces 

• Procesbeschrijving 

• Risico analyse 

• uitkomsten 

 



Hoe doe je dat praktisch? 

• Projectgroep 

• Only Indians, no chiefs 

• 3-4 keer 1.5 uur 

• meelezers 

 

 



Toepassingen (1) 

 

 

Iemand anders wil dat we dat doen. 

• ISO 15189:2012 

• IUI procedure (vergunning) 

• BioRisk stoffen (inspectie) 

• Verzekeraars (Achmea:heupkop, Medirisk: 
OK) 

 

 

 



Toepassingen (2) 

 

 

We willen het zelf. 

• Herontwerp proces of nieuw proces 

• Risicovolle processen (transfusie, gevaarlijke 
stoffen, vriescoupes pathologie, 
immunohistochemie pathologie 
(behandeling), virologie labs) 

 



SAFER 1. Keuze proces en afbakening. 
• Keuze proces: Risico’s ten aanzien van 

bestellen, opslag, gebruik en afvoer van 
CBRN stoffen die op het AKL gebruikt 
worden. Er zijn twee werkbladen ingevuld, 
een tav risico’s van gevaarlijke stoffen uit 
de CBRN lijst en een met de klasse 3 en 4 
stoffen uit de BioRisk lijst. 

Afbakening:      
• Begin proces: Goederen worden geleverd 

op AKL.  
• Eind proces: Afval verlaat AKL. 
 



SAFER 2. Samenstelling werkgroep. 
• De werkgroep bestaat uit: 
• Gisela Ramos, analist MML 
• Gesina Zuchowski, gespecialiseerd analist 

KCL 
• Mick Delahaye, kwaliteitsfunctionaris 

 



Hoofdproces: Gebruik van CBRN artikelen.  
Subprocessen: 
• Bestellen stoffen 
• Opslag AKL 
• Gebruik  
• Afvoer 
 

 



Processtappen: 
• Bestellen stoffen 

–Bestellen 
–Controle op bestellen 

• Afgifte AKL 
–Afgifte 
–distributie 

Opslag AKL 
–Opslag magazijnen 

 



Gebruik en opslag gebruikersvoorraad 
–Gebruikersvoorraad uit magazijn nemen 
–Gebruik op werkplek 
–Gebruikersvoorraad 

Afvoer 
–Afval 
–Vervoer afval 
– Tijdelijke opslag AKL 

 









Bijlage 2: Risico inventarisatie matrix 
 

Ernst 

Frequentie Catastrofaal Groot Matig Klein 

Wekelijks Zeer hoog Zeer hoog Hoog Laag 

Maandelijks Zeer hoog Hoog Laag Zeer laag 

Jaarlijks Hoog Laag Laag Zeer laag 

Minder dan 
1 x per 5 
jaar 

Laag Zeer laag Zeer laag Zeer laag 





CBRN gevaarlijke stoffen medium en high risk 

Potentiële faalwijzen Voorgestelde acties 

Onbevoegden bestellen CBRN stoffen 
(High of medium risk) 

Op het moment dat via Zorg XL goederen 
besteld gaan worden moet het niet mogelijk 
zijn om via tekst artikelen te bestellen. 
Nieuwe te bestellen artikelen dienen in het 
systeem gezet te worden. Bij nieuwe 
chemicaliën dient door een medewerker AKL 

een check op CBRN te geschieden zoals 
afgesproken. 

Zonder controle goederen afleveren Op het moment dat ZorgXL het AKL gaat 
bevoorraden dient er een werkwijze te zijn 
dat er controle is op ontvangst door 
geautoriseerde personen 

Bestelling staan onbeheerd te lang 
op pallet en zijn toegankelijk voor 
onbevoegden 

Toegangsbeleid YSL in 2013 effectueren. 
Uitvoering: Plan van aanpak herinrichting 
en toegang AKL ivm CBRN stoffen 

Ontvreemding uit magazijnen door 
onbevoegden 

Toegangsbeleid YSL in 2013 effectueren. 
Uitvoering: Plan van aanpak herinrichting 
en toegang AKL ivm CBRN stoffen 

Daarnaast worden de CBRN stoffen (High of 
medium risk) achter een extra slot bewaard 

Uitvoering: Plan van aanpak herinrichting 
en toegang AKL ivm CBRN stoffen 


