INSPECTIERAPPORT

Synergy Health Ede b.v. locatie Venlo
Venlo

Inspectiedagen 30 september en 1 oktober 2015

Datum definitief rapport: 7 november 2015

Samenvatting
Op 30 september en 1 oktober 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Synergy
Health Ede B.V. te Venlo. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral
onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke
punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 20 oktober 2015
lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting
staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het
inspectieteam.
Informatie over wat Brzo (Besluit risico zware ongevallen) betekent, welke
inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzobedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie
Doelstelling van de inspectie:
Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids-, arbeidsomstandigheden- en milieu-eisen
voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen
voldoet.
Doelstelling van de samenvatting
Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in
de resultaten van deze Brzo-inspectie.
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?
Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een
inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid,
arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is
aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding
Wat voor bedrijf is Synergy Health Ede B.V. te Venlo?
Synergy Health steriliseert voor haar klanten medische producten zoals medische
hulpmiddelen en benodigdheden voor operaties in ziekenhuizen. De verpakte producten
worden in speciale sterilisatiekamers met behulp van gas (ethyleenoxide) gesteriliseerd
en vervolgens weer vrijgemaakt van het gas. Na het steriliseren worden de producten
terug geleverd aan de klant, die vervolgens voor distributie naar eindgebruikers,
waaronder ziekenhuizen zorgt draagt. Het verbruikte ethyleenoxide wordt in een
afgasverwerkingsinstallatie verbrand.
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Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Synergy Health de volgende onderdelen:
 De manier hoe het bedrijf is omgegaan met de actiepunten van de voorgaande
inspectie.
 PBZO document: Hierin dient het beleid van Synergy Health verwoord te worden,
waarbij tevens een korte beschrijving van het managementsysteem moet worden
weergegeven.
 De organisatie en het personeel: Dit is een onderdeel van het
veiligheidsbeheerssysteem. Het gaat om maatregelen op het gebied van
arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieu. Heeft het bedrijf dit goed georganiseerd
en is het personeel daarvoor voldoende opgeleid?
 De planning voor noodsituaties: Dit is eveneens een onderdeel van het
veiligheidsbeheersysteem. Het gaat hierbij om of de noodsituaties zijn onderkend,
voldoende maatregelen zijn genomen en regelmatig wordt geoefend.
 Het toezicht op de prestaties: Dit is het ook een onderdeel van het
veiligheidsbeheersysteem. Dit onderdeel bestaat uit twee onderdelen, namelijk:
‘ongewone voorvallen’ en het ‘sturen van de veiligheidsprestaties'.
Tijdens de inspectie is enkel ingegaan op de veiligheidsprestaties aangezien de
procedure recentelijk is gewijzigd en het inspectie team de verandering wil
beoordelen;
 Controle en analyse: Dit is het vierde bekeken onderdeel van het
veiligheidsbeheersysteem. Dit onderdeel bestaat eveneens uit twee delen. Beide
delen zijn bekeken waarbij de aandacht ligt of er voldoende diepgaande interne audits
zijn uitgevoerd en of de uitgevoerde directiebeoordeling voldoet aan de eisen die
gesteld in het Brzo.
 Scenario onderzoek: Tijdens het beoordelen van één scenario is gekeken of er
voldoende maatregelen getroffen zijn, of deze getest en voldoende onderhouden
worden.
 Explosieveiligheid: heeft Synergy Health de gevaren voor explosieve atmosferen
onderzocht en de juiste maatregelen getroffen.

Resultaten
Wat was op orde:
 De actiepunten uit de voorgaande inspectie zijn door Synergy Health voldoende
opgepakt.
 Het PBZO document is volledig.
 Personeel is voldoende opgeleid en er is een bewaking op het verlopen van
trainingen.
 Noodsituaties zijn bekend en worden jaarlijks beoefend.
 De nieuwe methodiek met betrekking tot de KPI’s is beschikbaar.
 Jaarlijks wordt het hele veiligheidsmanagementsysteem door een vakbekwaam
auditor geaudit en de resultaten komen terug in de directiebeoordeling. De
actiepunten worden gemonitord en opgepakt.
 Synergy Health heeft de gevaren geïdentificeerd middels een veiligheidsstudie. De
maatregelen staan in het PBZO document, worden getest en jaarlijks onderhouden.
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Verbeterpunten (geen overtredingen):
 In de HAZOP dienen de LOD beter beschreven te worden inclusief TAG nummer. Het
moet duidelijk zijn wat het uitganspunt is zonder LOD en met LOD.
 De beschrijvingen in het Explosieveiligheidsdocument kunnen op punten worden
verbeterd
 De aanwijzing van de ter zake deskundige voor ATEX moet worden geformaliseerd
 De controle op de kwaliteit van leidingdoorvoeren in muren moet in het
onderhoudssysteem worden geborgd
 De procedure voor het lossen van vloeibare stikstof moet opnieuw worden beoordeeld
Overtreding(en)
De risicomatrix dient aangepast te worden. Deze overtreding wordt aangemerkt als een
overtreding van de lichtste categorie.

Eindoordeel
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf
moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de
inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die
oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan
het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving
De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde
overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie.
Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle
overtredingen zijn verholpen.
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