Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

‘Integraal certificeren
past bij onze cultuur’
Het Prinses Máxima Centrum bestaat pas sinds 2018. Een jonge organisatie waar de bevlogenheid
van de medewerkers er vanaf spat. Het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem én de certificerings
instelling moesten daarbij passen. De samenwerking met DNV bleek een goede match.
Door Eveline van Herwaarden
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Van Inzen had ook een sterke wens om de
audits en certificatie van alle normen integraal aan te pakken. NEN 8009, de norm voor
veiligheidsmanagement in de ziekenhuiszorg
en afgeleid van NTA 8009, had prioriteit. Alle
ziekenhuizen moeten eind 2023 aan deze
norm voldoen. Ook NEN 7510, de norm voor
informatieveiligheid, diende snel opgepakt te
worden. ‘In mĳn zoektocht naar een geschikte
certificeringspartner stuitte ik op DNV. Ik had
enige twĳfel of zĳ voldoende ervaring in de zorg
hadden, maar zĳ wisten me al snel te overtuigen. Bovendien vonden zĳ integrale certificatie
ook een goed idee.’ Afgesproken werd om eerst
de nulmeting voor NEN 8009 uit te voeren.
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