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Signalering medische gassenin- i stallaties nu en in de toekomst. 
Philips presenteert het prntotype 

van de objactglaasjesscanner. 
In- en wtsourcing: een welovemo- 
gen keuze? 
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I 
Niet-medische apparatuur op de OWIC 

Zorgvuldigheid met 
de PC bij de patiënt 

R estaat er een norm voor het introduceren van een PC op een OK? Bestaat er een 

/ U n o r m  vmr de veiligheid van medische software en hoe is "medische software" 

precies gedefinieerd? Legt de CE-wetgwing (M DD) vrnir Medische Hulpmiddelen eisen 

op aan IT apparatuur zoals PC, videorecorder, printer en monitor wanneer deze aan 

medische apparatuur worden gekoppeld? En zijn er eisen v w r  de software in die 

ITapparatuur? En zijn er eisen voor de verbindingen? 

m Het antwoord op al deze magen is: ja zeh .  Bn. 
bovendien zijn er nieuwe normenain de pijp- 
lipi" - of u het nou Inik vindt of niet. En niet 
allcai de kbdmt heeft yerplich- ook 
m zidmhuis dat zeìf medide apparatuur 
koppeit aan TT-apparatuur, aan randappara- 
tuur en aan datmetwerken dient *de regelen 
der b;unst* in acht te te Omdat bij dit 
~ d e a ~ e n v a n ~ = c n  
het bedrijven ervran brpaaldt risico's ktaan, 

hadt men ex nomen voor gemaakt q. heeft 
mendiein.dema&Rit ~ ~ d e l t  de 
normen en hm wettdijlue basis die bij dit 

van systemen tepaiend zijn. h 
d draait het hierbij om de volgende 

w@= 
De d j z i n p i  die de hbdant van het 
mcdi9chappraaîindeàoamentaiiemoct 

in mbaud met het Inoppelen van zijn 
apparaat aan E-appmtuur; 

m De v o o ~  in de norm IBC óûóûl- 
k2û05 (W edition) [4] OW koppek 
Dein€ormatieve@heidvan -kenin 
zielad*, 
De Mteitsregeh vioor software. 

MTAN€iWERKEN IN ZIEKENHUIZEN 
Op dit moment wordt internationaal de h t -  
stc hand geiegd aan een norm IBC 
Wû11 [l11 over Q informatievie2ligheid van 

medische appairatrmr die aan datamwerkm 
is gekoppeld De verantwoordeiijlheid mor 

deze veíiigheid wordt in k norm verdeeld 
o m  meerdere partijen: d de medigche- 

als de ~ ~ c i e r  als het &ken- 
huts moeten m a a m e n  nemen bij aankg, 
onderhoud en geb.mikvan deze apparatuur in 
hun Knetwerken. Het is bijzonder dat d 
de A m h  overheid (mA) ais grote 
l e w r m h  van medidle appmmlw aan 

dezt norm Wbm bijgedragm. Naar ver- 

mchîhg mi deze norm niet g h o M  

worden onder de EAedical D& Directive 
MDD [Z]. 

HET KûPPEiEN VAN MEDISCHE EN 
NIET-MEDISCHE APPARATUUR 

De IEC 60601-1 is de nasisnorm* voor de 
veiligheidvanmedkheelews&appam- 
tuur. Hij bthandelt alle 
van die apparatuur en drijft  bijvoorbdi 
ook voor wat er in de handleiding moet staan. 
De derde editie [4] van deze nom bevat ook 
eisen ovw het mnendien van een*systeem*. 
Voorheen stonden die eisen in een aparte 
norm, de IEC 60601-1-1 [6], die toen werd 
aangeduid ais "de De eisen goi- 
denen~woriBdereendieeensysteem 
sammkk Dat im dus m k  een ziehhuk 
rijn. 

Definitie van '%pp&* 
Het begrip %ppekd wvrdt bdmvm door 
eenmedischqxkemtedefini&renJ:een 

Fwr + m een ''Mlisch kk l rkch  
Susmm": Wbwndooeonla 

s a m d  van. apparaten waarvan mhsiens 
& m e d i & E r i s s p r a k e v a n e m " ~ "  
ah de apparaten onderling functioneel zijn 

d o f  samen uit &n vwhgbiok 
(stopcontact) worden gewed "Punctiwied 
BtBnopptld" h bebah via *een Btabei$en m k  
gebeuren via een @ d e e d e  verbinding zo& 
bijvwrbdd een &sñh  of een h d l o z c  
whhdhg. De &hitie van m-" is zo 
g e k m ,  dat ook het g d  keepdere d- 
sche apparaten gevoed uit #n stopwntad? er 
on& vait Dat is gedaan omdat men de wi- 
ligheid wilde waarborgen van behandellar- 
renlfmlieys m veel appatuur er op, zie 

-4- 

Nietirifhsfcrpcontact? 

Elkrbij moet wordm opgemah dat de u-- 
duaxdmethode" om & apparaat &onderlijk 
uit de ktdhik te voeden in veel opzichten 
de voorkeur verdient bwen het voeden vxn 
een groep apparaten via ewi vwhgbIolL 
V d  bij niet verplarrtsh opstelhp is 
h e t g e ~ r a n ~ l e n g b I o ~ u i t d e n b o z e .  
Ah bij mobiele opstdhgen wel verlen&lok- 
k e n @ n i i k t ~ , d a n m o e t e n d i e Y a n  
%ctme W W  zijn (met potenliaakde- 
ning) en moetem de ~~ dus echt 
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worden aangehouden. De praktijk is dat syste- 
men worden samengesteld met het oog op 
verrijdbaarheid: het is gemakkelijk om een 

verrijdbare opstelling via 15% snoer aan te 
kunnen duiten of los te kunnen nemen. Om 
dat veilig mogelijk te maken heeft men de sys- 
teemeisen opgesteld. 

8 DE PRAKTIJK VAN HEï KOPPELEN 
Auereerst wordt geëist dat kast-, patiënt-, 
aard-, etc. lekstromen van medische appara- 
ten in het systeem aan dezelfde limieten blij- 
ven voldoen als wanneer ze aIs losse apparaten 
worden toegepast. De logica hierachter is dat 

de veiligheid van een medisch systeem niet 

minder mag zijn dan van een los medisch 
apparaat. Er worden in de norn een aantal 
gwallen aangewezen waarin spsnale maatre- 
gelen moeten worden genomen omdat anders 
de veiligheid h het geding komt. Enkele van 
deze g e d e n  worden in de voigende alinea 
besproken. Onder strikte voorwaarden is het 
dan toegestaan om niet-medische apparatuur 
in de directe omgeving van de patiënt op te 
stellen en te gebruiken. De voorwaarden waar 

het dan om gaat zijn toegespitst op bovenge- 
noemd doel om het veiligheidsnivau van het 
losse medisdie apparaat voiieáig te handha- 
ven. 

De belangrijkste eis betreft de kast- en 
patiEnti&trornen van elk apparaat zoais het 
zich h de samenstelling bevindt; dat wil zeg- 
gen gemeten ten opzichte van de centrale 

netaansluiting. Deze lekstromen moeten 
onder bepaalde limieten blijven; ook in 

bepaaide foutomstandigheden, mals bijvoor- 
beeld een onderbroken aardleiding. Dat is 

Mangrijk door het verlengblok is dit immers 
de enige aardleiding die het systeem heeft. Bij 
onderbroken aardeleidmg geldt voor I3/BF/CF 

I 
Fwur  2: Bij onderbroken aardleiding tellen de 
aardlekstromen op tot (te hoge?) patidntleksiroom. 

geclassîñceerde medische apparaten voor de 
kastlekstroom (= aanraakstroom = touch 

current) als limiet 0,510,5/0,05 mk 

Gebmken aardleiding 
Onder precies g e s p & d e  foutcondities, 
zoals onder andere het onderbroken zijn van 
de gemeenschappelijke veiligheidsaarde = 
randaarde = Protective Earth = PE moet aan 
bovenvermelde lekstroomeisen worden vol- 
daan. In figuur 2 is te zien hoe de foutcondi- 
tie "onderbroken aardleiding* kan leiden tot 
een te hoge aanraakstroom door patiënt of 
gebruiker, gesymboliseerd door een weer- 

stand van 2000 o h .  Het schaartje h de 
kuur symboliseert de gebroken aardleiding. 
De aardlekcstromen van alle apparaten tellen 
op en worden gezamenlijk "de" aanraak- 
stroom vanaf de kast door patient of gebrui- 
ker. De standaardmaatregel om dit opteleffect 
te voorkomen, is het voeden van het systeem 

via een scheid~ansforrnator .  Deze blok- 
keert nameiijk de lekstroom. De norm beveelt 
dit dan ook aan voor het ge& de somiek- 

stroom te hoog is. Soms lainnen ook nog 
andere maatregelen nodig zijn wals bijvoor- 
beeld impedantiebavaking. 

Scheidingstransformator 
Als men in een systeem een scheidingstrafo 
heeft ingebouwd (zie bmen), dan is het niet 
w dat die trafo dubbelop is ten opzichte van 

de beschermingstransforrnator die al in de 
elektrische installatie zit. De trafo in de instal- 
latie heeft namelijk tot doei de continuïteit 
van de stxoomvooniening te  garanderen: bij 
een edceivoudige sluiting naar aarde spreekt 
de isoInitiewachterIUnpedantie~ in de 
indiatie aan: er h "gewoon" worden door- 
gewerkt terwijl de isolatiefout wordt opge- 
spoord (meestal een fout in de applicatie). 

In de IEC 60601 1 wordt gesproken over een 
separating transformer = scheidingstransfor- 
mator; zie IEC 61558-2-1. Deze heeft alleen 
basisisolatie. De vraag kan gesteid worden of 
dit voldoende is. 
Beschermingstransformatoren (Isolating 
transformers; xie IEC 61558-2- 15) hebben 
een betere kwaliteit. 

De NEN 1010:2007+C1:2008 voor îndlaties 

laat de rnogeiijwieid open om - op basis van 

een risicoanalyse - af te wijken van de ruimte- 
Massificatie genoemd in rubriek 710 van deze 

instaiiatienorm. Een voorbeeld kan zijn om 
een "niet medische PC" te plaatsen in een 

(klein) afgebakend deel van de OK-ruimte. 
De wandcontactdozen in dat gebied mogen 
(buiten de automaat/&ring) aanvullend 
worden bweiligd door middel van een aard- 
lekschakelaar (dus zonder beschermings- 
transformator). De wandcontactdoos moet 
wel deel uitmaken van het vereífeningsys- 
teem. Dit biedt de mogelijkheid om een admi- 
nistratieve PC onder handbereik te hebben 
die niet gekoppeld is aan medische appara- 
tuur. 

Aanvullende maatregelen 
De IEC 60601-1 eist verder dat de niet-medi- 
sche apparatuur aan daarvoor geëigende 
norm(en) voldoet. Bijvoorbeeld moeten PC's 

, 

aan de digheidsnorm IEC 60950 [7] vol- 
doen. 

I 

l 
B/BF/CF type apparatuur kunnen verschid- i 
lende maatregelen vereisen als ze gemmbi- 4 
neerd worden met niet-medische apparatuur. 

Het kan nodig zijn om n ie t -med ie  appara- 
tuur v;ui een niet-geleidende kap te voonien 
om te voorkomen dat het apparaat aangeraakt 

kan worden door patiënt of bedienaar. Voor 
CF toepassing zal potentiaahereffening 
(EQP) binnen het systeem en met de mimte . 
(W) meestal nodig zijn. i 

SïSEJiMOPBOUW 
Deaardverbindjngnaaraüedekm 
t e m  moet blijven bestaan als au 
vanhetsyskemwwdenvtmijderd 
verbhding mag dus nietvia delen vaxi 

teem ioptn, die verwijderd humen 
De bcdociing hîwvan is duidelijk ais e 
van een symxu om welke reden 
wordt verwijderd, 
delen, die om veiügheiheden 
zijn niet van aardverbinding 
ven. 

Bij onderbreking 

-g %sen grvaar mor 
On-t dat er wel, dan moeten 
nhgm zijn dat de v d h p p  
wordt &ouden bhmen. het syswh 

De opstelling mag niet zo- 
(kunnen) worden. Bijwo 
niet onbedoeld apparaten ui 
ten de s&idhg&afo wn n& 



voedingmet worden aangesloten. Dan zouden 
er weer lekstromen kunnen gaan optelien. 
Omgekeerd mogen geen vreemde apparaten 
onbedodd aangesloten worden op het stek- 
kerblok van het systeem. Er bestaat dan risim 
op mbe ias thg  van dat stekkerblok. 

EMC 

"Elektromagnetische compatibiliteit" heeft te 

maken met stooreffeaen van en naar de appa- 
r a m  in een systeem. De aparte norm IEC 
60601-1-2 dekt dit onderwerp volledig af - 
ook voor systemen. Deze norm is erg belang- 
rijk wanneer er in verband met de beoogde 
medische toepassing van het op te bouwen 
systeem speciale medische modules ("kaar- 
ten") in een PC worden geplaatst. Het stoor- 

gedrag van deze kaarten is dan niet getest. In 
zo'n geval is een EMCtest van het systeem 

nodig. 

INFECT1 EPREVENTIE 
De onderwerpen "infectiepreventie en hygiii- 
ne" warden @edekt dbor de algemene eis, 
dat de reinigbaarheid mwt zijn afgestemd op 
het wilige gebruik van het systeem. h een 
algemene norm i s  het niet mogelijk om een 
universele eis te stellen voor bijvoorbeeld de 
dichtheid ('IPgraad') van de kast van een 
apparaat - bijvoorbeeld van een monitor. Bij 
sommige toepassingen kan stof- en water- 

dichtheid belangrijk zijn. In de praktijk ziet 
men d dat afwasbare toetsenborden en PC's 
zonder ventilatoren (stofproblematiek) wor- 
den geïntroduceerd 

VERLENGBLOKKEN 

Omdat de koppeling van apparaten op bij- 
voorbeeId een behandelkar vaak gebeurt door 
ze aliemaal uit hetzelfde verlengbIok (stekker- 
blok) te voeden, gelden er diverse eisen in m- 
band mei deze verlengblokken: Verlengblok 

I 

Flguiar 3: Verlengblok en scheidingstrafo geen 
stekhrs in of uR kunnen widir gereidschap te 

niet op de grond, want daar verzamelen zich 
stof, vocht en brandbare gassen; belasting 
ervan speciñceren; alIeen apparaten uit de 
samenstelling w op aansluiten. Het toevoegen 

of verwijderen van stekkers uit dit verleng- 
blok door gebruikers mag niet te makkelijk 
zijn: het verwijderen rnag niet kunnen gebeu- 
ren zonder gebruikmaking van gereedschap, 
zie +w 3. De nominale stroomsterkte waar- 

voor het stekkerblok geschikt is moet goed 
gekozen zijn en moet in de documentatie (van 
het systeem) worden vermeld. Het stekker- 
blok en de scheidingstrafo mogen worden 
gecombineerd. Er zijn diverse stekblokken 
- al of niet in combinatie met een scheidings- 
transformator - in de handel. De bweiliging 
met een beugeltje ontbreekt echter nog. 

DATA-ACINSLUITINGEN 
F m  data-aansluiting die de medisdie ruimte 
verlaat van een "separation device" voorzien. 
Dit device - meestal met optowuplersífiber- 
systemen er Ua - voorkomt, dat spannhgwer- 
schdien met de omgwhg doorwetken in het 
medische systeem. Het daice blokkeert alle 
galvankche verbindingen inclusief de rand- 
aarde. Zuike devices zijn in de IT-wereld te 
hijgen. De isolatie-eis is niet extreem hocg: 
1500 V a.c. diaektrische proefspanning 
gedurende 1 minuut moet kunnen worden 
uitgehouden. Ew systeem dat in meerdere 
ruimten is opgesteld moet per ruimte worden 
gevoed en in de datalijnen moeten separation 
devies &m. 

HANDLEID ING 
Symbool 10 uit de IEC 60601-1:2005 moet 
op de niet-medische apparatuur zijn 
gephtst, zie figuur 1. Dat symbool moei de 
gebniiker stimuleren om de handkidhg te 
raadplegen. Die handleiding moet d e  geno- 

Fgw 1: Een Verlengblok moet dit dram 
om aan t@ gaven bat het een veiligheidsfunetie 
heeft 

De MDD over koppelen 
In tegenstelling tot wat velen denken is het onder- 
werp "koppelen* slechts zeer summier in de MDD 
[l] behandeld. Velen denlien dat de tekst in Artikel 
12 van de MDD over samengestelde steriele behan- 
delingspakketten ook slaat op samengestelde medi- 
sche elektrische systemen, maar dat is onjuist. De 

enige opmerking over koppelen in de MDD is de 
tekst van de essentiéle eis 9.1 in Bijlage 1 van de 
MDD. Die tekst verlangt dat producten die bedoeld 
zijn om in combinatie met andere producten te war- 

den gebruikt, voeden worden van de noodzakelijh 
aanwijzingen, waarschuwingen en handleiding. De 
systeemeisen in IEC 60601-1 zijn praktische uit- 
werkingen van dit beginsel: welke gevaren zijn er; 
wat moet er gedaan worden; welke keuzen staan 
daarbij open. 

men veiligheidsmaatregelen toelichten en 
'onderhoud' en 'reiniging' beschrijven. 
Degene die het systeem samenstelt is verant- 
mordelijk deze hmdleiding, ZO stelt de 
IEC 60601-1. 

De fabrikant van het losse medische apparaat 

dient in de handeiding bij dat apparaat ook 
aan te geven of en ui ja hoe het gekoppeld 
rnag worden aan niet-medische apparatuur 
en aan netwerken en wat daarbij de risico's 
zijn. 

Als m de in norm genoemde voorwaarden is 
voldaan dan mag niet-medische apparatuur 
in de directe omgeving van de pa&nt worden 
toegepast. De mrwaardem liggen dus op het 
gebied van kbtromen, waterdichtheid, stof- 
dichtheid, h-ne, brandveiligheid, stoorpro- 
blematiek, temperatuur en mechanische 
gevaren. Zij dienen mede om orde te schep- 
pen door een ovenichteiijke beschrijving, zie 
figuur 5. 

0 KWALITEITSREGELS VOOR SOFMIARE 

Tot slot het onderwerp "software" Er zijn nor- 
men die aan softwareontwkklaars vertellen 
hoe zij te werk dienen te gaan: De IEC -1- 

1:2005 (third edition) beschjft dat voor het 
oníwikkelen van software in medische appa- 
raten een kwaliteitssysteem en een 'We-cyde 
model' moeten worden g e h a n t d  Het wel- 
bekende W-model" mag bijvoorbeeld als life- 

cycle model worden gebruikt. Tijdens de ont- 
wikkeling van de software moeten de risico's 

voor de patiënt zijn aigewogen en adequate 



f Figuur 5. De praktijk van - 

tests zijn uitgevoerd. De eisen stonden eerst 

ook al in de coiiateral standard IEC óûóû1-1- 
4 (S], toen aangeduid als de 'embedded soft- 
ware norm: Deze norm is thans geheel opge- 
gaan in de IEC 60601-1:2005 (third edition). 
Voor medische software in het algemeen zijn 
veel meer life-cycle modellen beschreven in de 
norm LEC 62304:2006 [g]. Deze norm is van 
wat latere datum, bevat een zeer complete 
tekst en i s  zowel voor software- als voor hard- 
wadeskundigen goed te volgen. De aigeme- 
ne norm voor risk management I S 0  
14971:2007 [S] noemt software slechts kort. 

In een nieuwe draft 1- 80002-1 [l01 
wordt het rishanagement volgens deze IS0 
14971 toegespitst op software. fierin wordt 
ook het onderwerp softwaredidatie in de 
gebruiksituatie behandeld. Dit onderwerp 
ontbrdct vreemd genoeg in IEC 62304. De 
in deze alinea besproken normen hebben of 
krijgen een serni-wettelijke status in het kader 
van respectiewlijk de Richtlijn wior Medische 
Hulpmiddelen MDD en de Richtlijn voor In 

Vitro Diagnostica IVD [l]. Er zijn geen aan- 

wijzingen dat deze normen ook zuilen gaan 
gelden voor het elektronisch patiknten dossier 
(EPD) omdat vooralsnog het EPD niet onder 

de MDD valt. In de toekomst zou het voor het 
EPD zo belangrijke onderwerp "interoperabi- 
liteit" geregeld kunnen gaan w o r h  n a  de 
%(u)-Health Directive" [3] waarover de poli- 
tiek zich thans buigt. 

BESLUIT 

Hierboven zijn de belangrijkste systeem& 
aangehaald. Ze zijn d e  van toepassing op het 
geval dat medische apparatuur gekoppeld 
wordt aan ïï-apparatuur en netwerken. De 

onderwerpen zijn in feite niet meer dan tedi- 

nische oplossingen die al Ianger bestonden, 
maar die nu dus een verplicht k a r h  heb- 
ben gekregen: wie deze mate van mrgvuìdig- 
heid niet in acht neemt handelt niet volgens 
de "algemeen erkende stand van de techniek" 
en &t k essentieie eis niunmer 2 in Bijiage 1 
van de MDD. 

Rqërentiex 
1. CE-Richtlijnen Medisdie Hulpmiddelen 
MDD en In-Vitro Diagnostica IVD: 
Google op: "MDD legislation Medid 
devices Entexprise" (Zorg dat u de gecon- 
solideerde edities gebruik!). 

2. Geharmoniseerde nomen wior MDI): m 

Google op "Medical devices - European 
standar&". 

3. %(u)-Health Dwctiw" ( d m  benaming 
is bedacht door de auteurs): Google op: 
"e-gezondheid st16005 2009". 

4. LEC 60601-1:2005 (third edition) 
Medicai electncal equiprnent - Part 1: 

General requirements for basic safety and 
esrential pexformarice. 

5. IEC 60601-1-4:1996 + A1:1999 Medical 
el&cal equipment - Part 1-4: Generd 
requirements for safety - Collateral stan- 

d& Progammable electrical medicd 
systems (verden norm). 

6. IEC óûóûl-1-k2000 Medical electrical 1 
equipment - Part 1-1: General require- 1 
mmis for safety - Coliateral standard 1 
Safety requirements for medical electricai r 
systerns ( v e d e n  norm). 

l 

7. IEC 60950- 1:200 1 Information technola-. 
gy quipment - Safety - Part 1: General 
requirements. > 

8. IS0 14971:2007 Medical devices - .! 
Application of risk management ta 

mediai devices. 
9. IEC 62304:2006 Medid device softwam 

- Software Iife-cyde procases. I 

10. IECITR 80002- 1:draft 62At639MDTR: . 
Medical dwice software - Guidance om! 
the application of IS0 14971 to medicai,' 
d& software. 

1 I. ISOIIEC 80001 - 1:draft 62A/668/CP 
Application of risk management for Tl 
networh incotporating medical devici 
- Part l :  Roles, responsibiuties and act 
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