Expertgroepen medische gassen van groot belang!
Sinds 2012 zijn twee expertgroepen over medische gassen actief. De experts hebben invloed
op internationale normontwikkelingen en stellen nationale (norm)documenten op. Tevens zijn
de expertgroepen hét kennisnetwerk als het gaat om medische gassen. Doelstelling van de
expertgroepen: verhogen van veiligheid en kwaliteit op het gebied van medische gassen.
Expertgroepen medische gassen
Werken met medische gassen brengt risico's met zich mee. Om een bijdrage te leveren aan de
veiligheid en kwaliteit zijn twee expertgroepen op het gebied van medische gassen opgericht. De
ene groep richt zich op medische gas- en vacuüm distributiesystemen, de andere met name op
vacuüm meters, flowmeters, slangen en ventielen. In beide groepen hebben zeer gedreven en
betrokken experts zitting en zij wisselen kennis en ervaring uit. NEN beheert het secretariaat en
begeleidt deze partijen.
Hét kennisnetwerk
De expertgroepen vormen het Nederlandse kennisplatform voor het beoordelen, bijstellen en
opstellen van normen voor producten op het gebied van medische gassen en informeren het veld
hierover. Tevens biedt het een platform voor het netwerk om kennis en ervaring uit te wisselen. De
groepen bestaan uit bedrijven, maar ook uit experts uit de zorg en streven naar vertegenwoordiging
van alle belanghebbende partijen op het gebied van medische gassen, van fabrikanten/leveranciers
tot installatietechnici en gebruikers. Daarnaast beantwoordt de expertgroep vragen uit het veld. Bent
u ook expert op het gebied van medische gassen en bent u benieuwd naar één van deze groepen?
U bent van harte welkom om kennis te komen maken!
Samenstelling in 2017
Leden Expertgroep Medische gas- en vacuüm distributiesystemen:
Academisch Medisch Centrum; Air Products Nederland B.V.; BAM Bouw en Techniek B.V.; Berko
Wijchen B.V.; Combigas B.V.; Croonwolter & Dros B.V.; Dräger Nederland B.V.; Entermed B.V.;
Gelre Ziekenhuizen; HTR B.V.; Lamers High Tech Systems B.V.; Lamit B.V.; Linde Healthcare
Benelux; Demcon Macawi respiratory systems B.V.; Medicare Uitgeest B.V.; Microlife WatchBP
Solutions B.V.; NVZA; Phortman Medical B.V.; Stichting Maxima Medisch Centrum; Sweco
Nederland B.V.; Universitair Medisch Centrum Groningen.
Leden Expertgroep Vacuüm meters, flowmeters, slangen en ventielen:
Air Products Nederland B.V.; Entermed B.V.; Gelre Ziekenhuizen; Hovmed B.V.; Demcon
Macawi respiratory systems B.V.; Medicare Uitgeest B.V.; Microlife WatchBP Solutions B.V.;
NVZA; VacO2med B.V.
Website
De expertgroepen hebben een eigen webpagina:
https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Expertgroepen-Medische-gassen.htm
Deelname of meer informatie?
Voor meer informatie over de expertgroepen kunt u contact opnemen met
NEN Zorg & Welzijn, 015-2690318 of advies.medisch@nen.nl.
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