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INSPECTIE
LAAGSPANNINGSINSTALLATIES
NEN 1010-7/3A
Inspectie van laagspanningsinstallaties in
medische ruimten.
INTRODUCTIE
In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van
patiënten die in aanmerking komen voor behandeling
met
medische
elektrische
toestellen
worden
gewaarborgd. Veiligheid kan worden bereikt door
waarborging van de veiligheid van de installatie,
evenals een veilige bediening en onderhoud van de
met de installatie verbonden medische elektrische
toestellen.
Het gebruik van medische elektrische toestellen bij patiënten die intensieve zorg
ontvangen vereist een verhoogde mate van betrouwbaarheid, continuïteit en
veiligheid van elektrische installaties in ziekenhuizen.
Deel 7 van de norm 1010 voorziet hierin. In de beleidsregels van de Arbowet
wordt de NEN 1010 genoemd als middel om aan de wetgeving te voldoen.
Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwen controleert, hanteert zij deze
norm bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat deze
normen niet of onvoldoende zijn toegepast, heeft de werkgever een zwakke
positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de
Arbowet.

NEN 1010-7/3A
In rubriek 710 van de NEN 1010-7/3A staan eisen voor de elektrische installaties
in medisch gebruikte ruimten teneinde de veiligheid van patiënten en medisch
personeel te waarborgen.
Deze eisen hebben over het algemeen betrekking op ziekenhuizen,
privéklinieken, medische en tandheelkundige praktijken, gezondheidscentra en
bedrijfsgeneeskundige ruimten.
Het betreft onder andere beschermingsmaatregelen, keuze en installatie van
elektrisch materieel en inspectie.

INSPECTIEMETHODIEK
Bij een inspectie van medische ruimten wordt de elektrische installatie aan de hand
van de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, zoals vermeld in
rubriek 710 van de NEN 1010, beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats door
middel van een visuele inspectie, metingen en beproevingen. Bureau Veritas
Industrial Services heeft ervaring in en met alle industriële installaties, de utiliteit, in
zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan
steeds een kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.
De gehanteerde inspectiemethodiek is gebaseerd op de bepalingen van de NEN
3140 / NEN EN 50110-1 normen en is geaccrediteerd door de Raad voor
Accreditatie waardoor de opdrachtgever verzekerd is van een ervaren en
deskundige aanpak en een onafhankelijke en integere uitvoering. Daarnaast is deze
methodiek vastgelegd in een kwaliteitshandboek en bijbehorende technische
naslagwerken. Onafhankelijke vakdeskundigen van de RvA beoordelen jaarlijks de
geaccrediteerde werkzaamheden.

INFORMATIE
Aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden
is op aanvraag verkrijgbaar via onze business unit Industrial Services.
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