Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Therapeutics BV
De Keten 7 te Eindhoven
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 17 april 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Linde Gas
Therapeutics BV (verder te noemen Linde). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 mei 2018 bekend gemaakt
aan het bedrijf.
Wat voor een bedrijf is Linde?
Linde Gas Therapeutics is een bedrijf waar gascilinders worden gevuld met medische gassen en worden
opgeslagen. Vanuit deze locatie vindt de verdere distributie plaats.
Wat controleerden de inspecteurs?
De inspecteurs controleerden bij Linde de volgende onderdelen:
- De opvolging van acties uit de periodieke inspectie van 2017;
- De identificatie en de beoordeling van de gevaren; (VBS ii);
- Het toezicht op de prestaties (VBS vi).
Resultaten
Wat was op orde?
VBS ii:
- Linde beschikt over een goed gedocumenteerde procedure voor de identificatie van de gevaren en de
beoordeling van de risico's;
- Linde heeft aangetoond dat de opgestelde procedure voor de uitgevoerde veiligheidstudie is toegepast;
- De procedure was bekend bij de geïnterviewde medewerkers en is aantoonbaar toegepast.
- De kwaliteit van de aangeleverde veiligheidstudie is voldoende.
- Linde heeft op een heldere en juiste wijze voor de verschillende installatieonderdelen vastgelegd wanneer, welke
veiligheidstudie moet worden uitgevoerd. Hierbij is ook rekening gehouden met de verschillende levenfasen.
- Linde heeft in een procedure op een juiste wijze vastgelegd welke criteria het hanteert voor de keuze van een
bepaalde studie.
- Linde heeft prestatie indicatoren opgesteld deze worden aantoonbaar toegepast voor het monitoren van de
prestaties van dit VBS-element.
VBS vi:
- Linde beschikt over een goed gedocumenteerde procedure voor de systematische beoordeling van de
veiligheidsprestaties.
- Linde heeft een systeem opgesteld om een beeld te krijgen van hun veiligheidsprestatie.
Monitoring van de prestaties vindt periodiek plaats.
- Linde beschikt over een goed gedocumenteerde procedure voor het intern en extern melden van incidenten en
het onderzoeken van incidenten en zware ongevallen.
- Linde onderzoekt aantoonbaar op een systematische manier hun incidenten. Acties worden individueel opgepakt
en afgerond.
- Linde evalueert en communiceert op voldoende wijze incidenten.

Wat waren de verbeterpunten?
VBS ii:
- Het was onduidelijk wat de stand van zaken was met betrekking tot de opvolging van de actiepunten.
- Linde heeft de aanwezige veiligheidstudies niet herbeoordeeld.
- De prestatie indicatoren zijn vooral gericht op kwantiteit en niet op kwaliteit.
- De evaluatie van de gestelde doelen aangaande de opgestelde prestatie indicatoren wordt maandelijks door de
Site-manager zelf aantoonbaar uitgevoerd. Het is niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is.
VBS vi:
- Doelstellingen zijn alleen maar kwantitatief en niet kwalitatief.
- De resultaten worden niet periodiek gedeeld met de betrokken managers.
- Niet alle acties worden opgenomen op een centraal beheerde actielijst.
- De systematiek voor de monitoring van de veiligheid prestaties is voor verbetering vatbaar.
- Linde borgt op een onvoldoende wijze dat gegevens juist worden weergegeven.
- Lopende acties worden niet op actielijst gezet zodat niet duidelijk is wat de stand van zaken is betreffende de
afronding van de betreffende acties.
PDCA:
- Linde heeft ten aanzien van het onderwerp ageing onvoldoende opvolging gegeven aan de geformuleerde
actiepunten. De plan-do-check-act cyclus met betrekking tot dit onderdeel is niet gesloten.

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

