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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 27 september 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio 
Limburg-Noord het bedrijf Synergy Health Ede b.v. locatie Venlo (verder te noemen Synergy Health).  
 
Wat voor een bedrijf is Synergy Health? 
Synergy Health steriliseert voor haar klanten medische producten zoals instrumenten, kleding en andere 
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 teruggestuurd naar de klant die vervolgens voor de distributie naar de 
ziekenhuizen zorgt. Het verbruikte ethyleenoxide wordt in een afgasverwerkingsinstallatie verbrand. 

 
Wat controleerden de inspecteurs? 
De inspecteurs controleerden bij Synergy Health de volgende onderdelen: 

 de kennisgeving aan het Wabo bevoegd gezag; 
 de openstaande actiepunten van de vorige inspectie; 
 de uitgevoerde veiligheidsstudies voor de huidige als toekomstig te bouwen installatie; 
 het onderhoud van veiligheidskritische maatregelen. 

 
Resultaten 
Wat was op orde? 

 de kennisgeving voldoet aan de eisen gesteld in de wet en regelgeving; 
 alle actiepunten van de vorige inspectie zijn voldoende aantoonbaar uitgevoerd; 
 de veiligheidsstudies zijn door Synergy Health uitgevoerd en goed navolgbaar; 
 voor het ontwerp van de nieuwe sterilisatiefabriek wordt in voldoende mate de best beschikbare 

techniek toegepast, door de beste internationale technieken/werkwijzen te bundelen; 
 van de genomen steekproef van veiligheidskritische apparatuur zijn geen afwijkingen van het 

onderhoud en kalibratie geconstateerd; 
 de controle op veiligheidsaspecten die spelen tijdens de nieuwbouw zijn goed gedocumenteerd. 

 
Wat waren de verbeterpunten? 

 het procedureel vastleggen dat niet in het PBZO document beschreven veiligheidsstudies eveneens 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn; 

 onderzoek naar de risico’s van ethyleenoxide in het sproeiwater; 
 rekening houden met de eigenschappen van ethyleenoxide in water tijdens het ontwerp; 
 de actielijsten verankeren in een procedure. 

 
Eindoordeel 
Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De 
inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren. 


