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Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Synergy Health Ede b.v. 
locatie Venlo te Faunalaan 38, Venlo 
 
Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-
bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op 
www.brzoplus.nl. 
 
Algemene informatie 
 
Doelstelling van de inspectie 
Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf 
aan die eisen voldoet. 
 
Doelstelling van de samenvatting 
Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie. 
 
Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien? 
Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken 
hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over 
een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod. 
 
Inleiding 
 
Op 5 en 6 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de 
veiligheidsregio het bedrijf Synergy Health Ede b.v. locatie Venlo (verder te noemen Synergy). De resultaten 
zijn in kaart gebracht en op 4 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. 
 
Wat voor een bedrijf is Synergy? 
Synergy Health steriliseert medische producten met ethyleenoxide. 
 
Wat controleerden de inspecteurs? 

De inspecteurs controleerden bij Synergy de volgende onderdelen: 

 Opvolging actiepunten voorgaande Brzo-inspectie 

 Het preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen 

 De organisatie en het personeel 

 Uitgevoerde veiligheidsstudies 

 Onderhoudsmanagement 

 Planning voor noodsituaties 

 Toezicht op de veiligheidsprestaties waaronder het melden en onderzoeken van incidenten 

 Explosieveiligheid 
 
 
Resultaten 
 
Wat was op orde? 

 Het Pbzo-document is passend voor de bedrijfsvoering en beschrijft hetgeen wettelijk is vereist. 

 Er is een procedure met voldoende informatie over de overlegstructuur.  

 De functieprofielen zijn gedocumenteerd, het trainingsschema is duidelijk en de manier waarop de 
bevoegdheden in de praktijk worden gecontroleerd is passend. 

 Het trainingsschema is een adequate manier om opleidingen en trainingen te borgen en trainingen 
worden aantoonbaar opgevolgd. 

 Er is een duidelijke en geschikte procedure aangenomen voor de identificatie en beoordeling van 
risico's.  

 Er zijn procedures voor het managen van het onderhoud. 

 Veiligheidskritische onderdelen worden aantoonbaar en binnen de gestelde termijnen onderhouden. 

 De voorziene noodsituaties zijn op een passende wijze uitgewerkt in noodplannen.  

 Er is geregeld dat de BHV-organisatie adequaat is opgeleid. 

 Er is een passende procedure vastgesteld voor het toezicht op de veiligheidsprestaties middels 
kritische prestatie indicatoren (KPI's). De KPI's worden bijgehouden en zo nodig bijgesteld. 
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 De incidenten die intern worden gemeld in het systeem worden op een passende wijze onderzocht.  

 Er is een actueel explosieveiligheidsdocument. 

 De tijdens de inspectie geïnspecteerde vast opgestelde apparatuur is geschikt voor de gevarenzone 
m.b.t explosiegevaar. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

 Een aantal trainingen zijn niet binnen de gestelde termijn opgevolgd en er is geen beleid vastgelegd 
voor de gevolgen van het niet tijdig afronden van trainingen.  

 De onderhoudsprocedures zijn op enkele punten niet actueel. 

 Synergy voert de systematische analyse om de voorzienbare noodsituaties te onderkennen uit, maar 
dit is onvoldoende geborgd in een procedure.  

 De noodplannen worden geoefend en geëvalueerd, maar oefeningen zonder hulpdiensten worden 
onvoldoende uitgevoerd. 

 Er wordt op een juiste wijze bepaald welke KPI's moeten worden gebruikt, maar de KPI's zijn 
onvoldoende leidend om te kunnen bijsturen. 

 Er vindt geen melding naar de overheid plaats van incidenten. 
 
 
Geconstateerde overtredingen? 
Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die 
de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct 
een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen 
onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een 
zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan 
handhaven. 
 
Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3: 

 Synergy heeft geen procedure voor het melden en onderzoeken van zware ongevallen en bijna-
ongevallen vastgesteld. Daardoor is niet geborgd dat het melden en onderzoeken van incidenten op 
een juiste wijze plaatsvindt. Ook is niet geborgd dat incidenten worden gemeld aan de overheid. 

 De HAZOP studie van 2019 is niet uitgevoerd middels de aangenomen procedure. Daarnaast is de 
zogenaamde LOPA (Layers of Protection Analysis) studie nog niet uitgevoerd. 

 De voorschriften voor het gebruiken van mobiele apparatuur in gevarenzones (m.b.t. 
explosiegevaar) zijn ontoereikend en onvolledig. 

 Er is onvoldoende geborgd dat werknemers zich niet bevinden op plaatsen of in ruimten waar 
explosiegevaar heerst. 

 
 
 
Eindoordeel 
 
Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze 
binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten 
geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert. 
 
Handhaving 
 
De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde 
overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven 
daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is 
beschreven op de website van BRZO+. 
 

  


