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Normen

- NEN 3134:1992

- IEC 60364-7-710:2002

- NEN 1010-7/A3:2005 (A3 aanvulling 3)
bestaat uit rubriek 710 en 8.710

- NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011

- NEN 1010:2015 rubriek 710



Onderwerp en toepassingsgebied 
Bepaling 710.11 volgens NEN 1010:2015

De speciale eisen van deze rubriek zijn van toepassing 
op elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten 
om de veiligheid van patiënten en medisch 
personeel te waarborgen. Deze eisen hebben in het 
algemeen betrekking op: ziekenhuizen, privéklinieken, 
medische en tandheelkundige praktijken, 
gezondheidscentra en bedrijfsgeneeskundige ruimten. 

bepaling 710.11 7



Termen en definities (1)
Bepalingen 710.2.1, 710.2.2 en 710.2.4 volgens NEN 1010:2015

patiëntdeel : deel van het medisch elektrisch materieel dat bij normaal
gebruik noodzakelijkerwijs in fysiek contact met de patiënt moet komen 
om medisch elektrisch materieel of een medisch elektrisch systeem te 
kunnen laten functioneren.
(Bron: NEN-EN-IEC 60601:2006, 3.8)  

medisch gebruikte ruimte: ruimte bedoeld voor de diagnose, 
behandeling (met inbegrip van cosmetische behandeling), 
bewaking en verpleging van patiënten,

patiënt : levend wezen (mens of dier) dat een medische,
chirurgische of tandheelkundige behandeling ondergaat.
(Bron: NEN-EN-IEC 60601:2006, 3.76)



Termen en definities (2)
Bepaling 710.2.3 volgens NEN 1010:2015

medisch elektrisch materieel : elektrisch materieel dat
bestaat uit een deel dat is aangebracht op de patiënt of 
dat energie toevoert of onttrekt aan de patiënt of een 
dergelijke energieoverdracht detecteert en
a) dat is voorzien van niet meer dan één aansluiting op
een bepaald voedingsnet en
b) dat door de fabrikant is bedoeld voor gebruik
- bij diagnose, behandeling of bewaking van een patiënt of
- bij compensatie of verlichting van ziekte, verwonding of
handicap. 
(Bron: NEN-EN-IEC 60601:2006 3.63)



Termen en definities (3)
Bepaling 710.2.9 volgens NEN 1010:2015

patiëntomgeving: elk gebied waarbinnen opzettelijk of
onopzettelijk contact kan plaatsvinden tussen een patiënt
en delen van het medisch elektrisch materieel of medisch
elektrisch systeem of tussen een patiënt en andere personen
die delen van het medisch elektrisch materieel of medisch
elektrisch systeem aanraken. (wat ontbreekt er?)
(Bron: NEN-EN-IEC 60601:2006 3.79)

Opmerking 1 Toepassing/positie/patiënt/vooraf/vastgelegd; niet/geval/alle 

/mogelijke posities/in aanmerking.

Opmerking a Gehele ruimte/voldoen aan de vastgelegde/Classificaties. 

Risicoanalyse/een (klein)/afgebakend deel/ruimte/patiëntenomgeving 

/Uitzondering worden gemaakt.

Opmerking b Ruimte/boven/verlaagd plafond/niet medisch gebruikte

Ruimte/bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen.



Termen en Definities (4) 
Patiëntengebied volgens NEN 1010:2011+C1/A1+C1

- Elk gebied begrensd door een horizontaal vlak 2,5 m
boven de vloer waarbinnen opzettelijk of onopzettelijk
contact kan plaatsvinden

a) tussen een patiënt en delen van medisch elektrische
toestellen of medische systemen of

b) tussen een patiënt en andere personen die delen van 
medisch elektrische toestellen of medische systemen
aanraken. 



Patiëntenomgeving de praktijk.



Patiëntenomgeving de praktijk.



Patiëntenomgeving de praktijk.



Termen en definities (5)
Bepaling 710.2.10 volgens NEN 1010:2015

medisch IT stelsel : elektrisch IT-stelsel dat speciale eisen invult voor
medische toepassingen. (isolé terre)

Opmerking a bij de term, dit was MES keten.

Opmerking b bij de term, een IT-stelsel wordt gevoed door een Medische

Beschermingstransformator.



Vaststellen van algemene kenmerken (1) 
Bepaling 710.3 volgens NEN 1010:2015

Het vaststellen van de groepsindeling en de bijbehorende
veiligheidsvoorzieningen van een medische gebruikte ruimte 
moet plaatsvinden in overeenstemming met het medisch
personeel en de persoon/personen die verantwoordelijk is/zijn
voor de medische veiligheid.  

Om de classificatie van een medisch gebruikte ruimte vast te kunnen 
stellen, moet het medisch personeel aangeven welke medische 
handelingen binnen deze ruimte plaatsvinden. Op basis van de beoogde 
toepassing moet de ruimte in de juiste groep worden ingedeeld. 



Vaststellen van algemene kenmerken (2) 
Bepaling 710.3 volgens NEN 1010:2015

Opmerking 1, De groepsindeling van een medisch gebruikte ruimte

behoort afhankelijk te zijn van de aard van het galvanisch contact tussen

de patiëntdelen en de patiënt, het gevaar voor de veiligheid voor de patiënt

dat is verbonden aan een onderbreking (verstoring) van de elektrische

netvoeding, en het gebruik waarvoor de ruimte is bestemd.

Opmerking 2, Om de bescherming van patiënten tegen mogelijke elektrische

gevaren te waarborgen behoren in medisch gebruikte ruimten aanvullende

beschermingsmaatregelen te worden toegepast. De soort en omschrijving van

deze gevaren kunnen verschillen afhankelijk van de behandeling die wordt

uitgevoerd.

Opmerking 3, Patiëntdelen worden gedefinieerd in de specifieke normen voor

medisch elektrisch materieel. 



Vaststellen van algemene kenmerken (3)
Bepaling 710.3 volgens NEN 1010:2015

Opmerking 4, De mogelijkheid dat een bepaalde medisch gebruikte ruimte zou

kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden die indeling in een hogere klasse

noodzakelijk maken, behoort tot onderdeel van het risicobeheer.

Opmerking, Het hoofd of de bestuurder van een inrichting voor gezondheidszorg

is verantwoordelijk voor het correct classificeren van de medisch gebruikte 

ruimten in die inrichting.



Classificatieproces (1) volgens NEN 3134:1992

SO: Geen galvanisch contact.                  

S1: Alleen uitwendig galvanisch contact. 

S2: Galvanisch contact tot in de lichaamsvloeistoffen, maar niet tot in 
of aan het hart.

S3: Galvanisch contact tot in of aan het hart.



Classificatieproces (2) volgens NEN 1010:2011+C1/A1+C1

- Klasse 0 : Medisch gebruikte ruimte niet bedoeld voor het gebruik van
patiëntdelen waarbij sprake is van galvanisch contact. 

- Klasse 1 : Medisch gebruikte ruimte bedoeld voor het gebruik van       
patiëntdelen waarbij sprake is van galvanisch contact : 
- uitwendig;
- inwendig in enig deel van het lichaam, tot in de 

lichaamsvloeistoffen waarbij deze geleider buiten de 
patiënt toegankelijk is, met uitzondering van gevallen 
waarin sprake is van klasse 2 of klasse 3.            



Classificatieproces (3) volgens NEN 1010:2011+C1/A1+C1

- Klasse 2 : Medisch gebruikte ruimte bedoeld voor:
- handelingen waarbij een netspanningonderbreking(uitval)
tot onaanvaardbare risico’s voor de patiënt kan
leiden en
- handelingen waarbij sprake is van een elektrische geleider 
(galvanisch contact) tot in de lichaamsvloeistoffen, maar niet
tot aan of in het hart, waarbij deze geleider buiten de patiënt 
toegankelijk is.

- Klasse 3 : Medisch gebruikte ruimte bedoeld voor:
- handelingen waarbij sprake is van een
elektrische geleider (galvanisch contact)
tot aan of in het hart, waarbij deze geleider
buiten de patiënt toegankelijk is.



Classificatieproces (4)
Bepaling 710.2.5 volgens rubriek 710 NEN 1010:2015

Groep 0

Medisch gebruikte ruimte niet bedoeld voor het gebruik van 

patiëntdelen, en waar onderbreking (verstoring) van de 

netvoeding geen levensbedreiging kan veroorzaken.



Classificatieproces (5)
Bepaling 710.2.6 volgens NEN 1010:2015

Groep 1

Medisch gebruikte ruimte waar een onderbreking (verstoring) van 

de netvoeding geen bedreiging vormt voor de veiligheid van de 

patiënt en die bedoeld is voor het volgende gebruik van 

patiëntdelen:

- uitwendig; (K1 bep. A)

- inwendig in enig deel van het lichaam, met uitzondering van 

gevallen waarin sprake is van groep 2.

(nagenoeg K1 bep. B)



Classificatieproces (6)
Bepaling 710.2.7 volgens NEN 1010:2015

Groep 2

Medisch gebruikte ruimte bedoeld voor het gebruik van patiëntdelen

bij toepassingen zoals:

- handelingen die reiken tot in of aan het hart of;

- vitale handelingen of operaties waarbij een onderbreking

(verstoring) van de netvoeding tot gevaar voor de patiënt kan leiden.

Opmerking 1: Een handeling die reikt tot in of aan het hart is een handeling 

waarbij een elektrische geleider in het hart van de patiënt wordt gebracht of

waarschijnlijk in aanraking komt met het hart, terwijl deze geleider buiten het 

lichaam van de patiënt toegankelijk is. Hiertoe behoren ook elektrische geleiders 

die bestaan uit geïsoleerde draden, zoals de elektrodes van pacemakers of 

binnen het hart geplaatste ECG-elektrodes, of geïsoleerde buisjes gevuld met 

geleidende vloeistoffen.



Maximale aanraakspanning (1)
Bepaling 710.414.2.1 NEN 1010:2015

In medisch gebruikte ruimten van groep 1 en groep 2 mag de 

aanraakspanning onder normale omstandigheden ten hoogste 100 mV 

zijn.

In medisch gebruikte ruimten waar handelingen reiken tot in of aan het 

hart mag de aanraakspanning zowel onder normale omstandigheden 

als bij een eerste fout ten hoogste 10 mV zijn.

Indien niet aan deze eis kan worden voldaan, moet een 

basisbescherming volgens het bepaalde in 41.A.1 en 41.A.2 zijn 

aangebracht.

Opmerking, realisatie via geïsoleerd opstellen of sterpuntstructuur aarding.



Maximale aanraakspanning (2)
Bepaling 710.414.2.1 NEN 1010:2015

Centrale aardrail 

PE-leiding

(sub)aardrail 1 (sub)aardrail 2

een eventuele 3
e

(sub)aardrail (rail moet geschikt zijn)
elektrische raam- en deurkozijnen
“niet medische” PC/ monitor

pendel(s)
wandcontactdozen
OK lamp
OK tafel
patiëntmonitor

radiator
wandgoot
gas- en waterleidingen

Kan zonder veel 
moeite/ kosten geïsoleerd 
worden opgesteld 



Bescherming door geïsoleerd opstellen
Bepaling 710.410.3.10 NEN 1010:2015

In medisch gebruikte ruimten waarin (een deel van) het materieel 
geïsoleerd wordt opgesteld, moeten vreemde geleidende en vast 
aanraakbare metalen delen van de installatie geïsoleerd zijn 
opgesteld ten opzicht van de gebouwconstructie. De impedantie 
van al deze delen tezamen moet ten minste 3 kΩ zijn. 



Aanvullende beschermende vereffening (1)
Bepaling 710.415.2.1volgens NEN 1010:2015

In elke medisch gebruikte ruimten van groep 1 en groep 2
moeten aanvullende beschermende vereffeningsleidingen zijn 
aangebracht en zijn aangesloten op de centrale aardrail voor de 
vereffening van potentiaalverschillen tussen de volgende delen 
die zich bevinden binnen de patiëntomgeving of daarbinnen 
kunnen worden geplaatst:
- beschermingsleidingen;
- vreemd geleidende delen;
- afscherming tegen elektrische stoorvelden, indien aangebracht;
- aansluitingen van geleidende vloerrasters, indien aangebracht.



Aanvullende beschermende vereffening (2)
Bepaling 710.415.2.1 volgens NEN 1010:2015

Opmerking 1, Er moeten voldoende aantallen aanvullende 

vereffeningspunten beschikbaar zijn voor het aansluiten van medisch 

elektrisch materieel in ruimten van groep 1 en groep 2. Het aantal 

vereffeningspunten moet in overleg worden bepaald.

Opmerking 2, Vast geleidende niet-elektrisch ondersteuningen voor 

patiënten, zoals operatietafels, fysiotherapeutische behandeltafels en 

tandartsstoelen, moeten worden verbonden met de 

potentiaalvereffeningsleiding, tenzij deze zijn bedoeld om geïsoleerd te 

worden opgesteld ten opzicht van aarde.

Opmerking 3, De bepaling geldt alleen voor geleidende delen die zo zijn 

opgesteld of aangebracht dat zij door een defect onder spanning kunnen 

komen. 



Aanvullende bescherming vereffening (3)
Bepaling 710.415.2.2 volgens NEN 1010:2015

- In medisch gebruikte ruimten van groep 1 en 2 mag de weerstand de 
weerstand van de ververeffening niet groter zijn dan 0,1 Ω. Hierin is
Inbegrepen de weerstand van de aansluitingen tussen:

- vreemde geleidende delen > 
- vast aangesloten materieel/metalen
gestellen >

- de beschermingscontacten > 
van contactdozen >
< en de centrale aardrail



Aanvullende bescherming vereffening (4)
Bepaling 710.415.2.2 volgens NEN 1010:2015



Aanvullende bescherming vereffening (4)
Bepaling 710.415.2.2 volgens NEN 1010:2015



Potentiaalvereffening klasse 1 volgens NPR 5310:2008

16 A - gG R ≤ 0,37 Ω

16 A - B    R ≤ 0,31 Ω

16 A - C    R ≤ 0,16 Ω

Beveiliging



Potentiaalvereffening klasse 1 volgens NPR 5310:2008

Maximale lengte van de vereffeningsleiding.



Potentiaalvereffening klasse 2

R < 0,1 Ω

vervallen



Potentiaalvereffening klasse 3

R < 0,1 Ω

vervallen



Klasse 3 fundatie

Ip = 10 mV / 1000 Ω = 10 µA
Ia = 10 mV /    0,1 Ω =  0,1 A
IRiso = 0,1 A
Riso = 230 V / 0,1 A = 2300 Ω

In de NORM 3 kΩ

1000 Ω



Netvoeding voor medisch gebruikte ruimte van groep 2
Bepaling 710.512.1.8 volgens NEN 1010:2015

In geval van een fout in de voeding moet zijn voorkomen dat er een
algeheel spanningsverlies optreedt in een medisch gebruikte ruimte van
Groep 2.

Opmerking onafhankelijk van de implementatie van een medisch IT-stelsel en de

afstemming van de algehele selectiviteit van de beveiligingstoestellen, kan dit

worden bereikt door:

- het voorzien in twee onafhankelijke voedingsleidingen (zie ook 710.536.6),

- het voorzien in een ringleiding die in staat is om als hoofdvoedingsleiding te

dienen,

- een aanvullende lokale netvoedingseenheid,

- een aanvullende netvoedingseenheid voor verschillende ruimten van groep 2

of ander gelijkwaardige effectieve technische maatregelen om de continuïteit

te waarborgen. 



Toestellen voor automatische omschakeling
Bepaling 710.536.6 volgens NEN 1010:2015

Toestellen voor automatische omschakeling moeten zo zijn opgesteld dat
een veilige scheiding tussen voedingsleidingen wordt gehandhaafd.

Opmerking 1 Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door te waarborgen dat de

maximale totale afschakeltijd (vanaf de eerste fout tot het doven van de

boogontlading van de schakelaar) kleiner is dan de minimale tijdvertraging in de

omschakeltijd van het automatische omschakelsysteem.

In dit geval horen de kabels tussen het automatische omschakelsysteem en het

daaropvolgende beveiligingstoestel tegen overstroom kortsluitvast en bestand

tegen aardfouten te zijn geïnstalleerd.

Opmerking 2 Toestellen voor automatische omschakeling behoren te voldoen aan

NEN-EN-IEC 60947-6-1. 







Wanneer zijn omschakelaars zinvol!
- Bij meerdere aansluitingen op het HS net. (een voordeel!)
- De middenspanningsring is zo sterk als de zwakste schakel.
- Is de opbouw vanaf de middenspanning tot aan de 
onderverdelers gescheiden. Dus een A en B feed.
- Voldoende schakelmogelijkheden bij de hoofdverdeler.
- Is er evenwicht in de installatie, dus tussen de A en B feed.
- Let op! Ook bij een omschakelaar ga je door het donker.
- Plaats je de ATS in de voorliggende verdeler of in TR kast?

Wanneer niet!
- Bij eenvoudige (kleine) installaties zonder preferenties.
- In bestaande installaties, uiteraard zonder gunstige eigenschappen.



Algemene eisen voor voedingsbronnen voor veiligheids-
voorzieningen van groep 1 en groep 2
Bepaling 710.560.6.1.1 volgens NEN 1010:2015

Niet-oplaadbare batterijen zijn niet toegelaten als voedingsbronnen voor
veiligheidsvoorzieningen.

Een extra inkomende voedingsleiding vanuit de algemene netvoeding
wordt niet gezien als een voedingsbron voor veiligheidsvoorzieningen.

Opmerking 1 Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door te waarborgen dat de

maximale totale afschakeltijd (vanaf de eerste fout tot het doven van de

boogontlading van de schakelaar) kleiner is dan de minimale tijdvertraging in de

omschakeltijd van het automatische omschakelsysteem.

Opmerking 2 Toestellen voor automatische omschakeling behoren te voldoen aan

NEN-EN-IEC 60947-6-1. 



Contactdozen in medische IT-stelsels voor

medisch gebruikte ruimten van groep 2 
Bepaling 710.550.8 volgens NEN 1010:2015

De indeling van contactdozen op elke patiënt behandelingsplaats,
bijvoorbeeld aan het hoofdeinde van het bed, moet als volgt zijn:
- elke contactdoos wordt gevoed door een afzonderlijk beveiligde
stroomketen of
- verschillende contactdozen worden gevoed door ten minste twee
afzonderlijke stroomketens.

Opmerking 2, Bij voorkeur zou elke stroomketen contactdozen moeten

voeden die behoren bij slechts één patiënt behandelingsplaats.

Opmerking, Het installeren van ten minste twee onafhankelijke

eindgroepen is de voorkeursuitvoering in Nederland.    



Codering van contactdozen (1)
Bepaling 710.550.6.2 volgens NEN 1010:2015

Opmerking, In verband met overzichtelijkheid van de installatie wordt

aangeraden de contactdozen te coderen.

Hierdoor wordt zichtbaar op welke eindgroep of medisch IT-stelsel een

contactdoos is aangesloten. 

Waar stroomketens worden gevoed vanuit andere stelsels
(TN-S of TT stelsels) in dezelfde medisch gebruikte ruimte, mogen de
contactdozen die op de medische IT-stelsel zijn aangesloten niet
schakelbaar zijn en moeten:
- zo zijn uitgevoerd dat zij niet in andere stelsels kunnen worden
gebruikt of
- duidelijk en permanent zijn gemarkeerd.  



Codering van contactdozen (2)
Bepaling 710.550.6.1 volgens NEN 1010:2015

Beschermingscontacten van contactdozen in medisch gebruikte 
ruimten, moeten een contactdruk van ten minste 10 N en ten hoogste 
20 N hebben.



Medisch IT-stelsel (1)

- Een medisch IT-stelsel bestemd voor de voeding van 
contactdozen voor algemeen gebruik mag een 

nominaal vermogen hebben van ten hoogste 3300 VA.

- Bij toepassing van een medisch IT-stelsel mag de lekstroom van de
secundaire onbel. stroomketen niet hoger zijn dan 500 µA.

- In medisch gebruikte ruimten van groep 2 moet een medisch
IT-stelsel zijn toegepast voor eindgroepen die de voeding
verzorgen van medisch elektrisch materieel en medische elektrische
systemen bestemd voor ondersteuning van levensfuncties, chirurgische
toepassingen en overig elektrisch materieel dat zich bevindt binnen het de
patiëntomgeving of dat binnen de patiëntomgeving kan worden geplaatst,
met uitzondering van het materiaal vermeld in bepaling 710.411.4.



Medisch IT-stelsel (2)

- Deze bepaling geldt niet voor stroomketens, uitsluitend
bestemd voor de voeding van vast aangesloten materieel.



Schakel- en verdeelinrichtingen
Bepaling 710.510.5 volgens NEN1010:2015

- Schakel- en verdeelinrichtingen moeten voldoen aan
de NEN-EN-IEC 61439 reeks.

Schakel- en verdeelinrichtingen voor ruimten van groep 2 moeten in de 
directe nabijheid van de medisch gebruikte ruimten van groep 2 worden
geïnstalleerd en moeten duidelijk kunnen worden geïdentificeerd.

Opmerking 1 Er behoort te worden voorzien in specifiek toegewezen

schakel- en verdeelinrichtingen voor de algemene voeding en de

veiligheidsvoeding.



Schakel- en verdeelinrichtingen
Bepaling 710.510.5 volgens NEN1010:2015

Opmerking 2 Schakel- en verdeelinrichtingen behoren bij voorkeur buiten

de medisch gebruikte ruimten te worden geïnstalleerd en behoren niet toegankelijk

te zijn voor ongeautoriseerde personen.

Opmerking 3 Een schakel- en verdeelinrichting voor een medisch gebruikte ruimte

is een inrichting die alle functies invult voor de daaraan toegewezen medisch

gebruikte omgeving die erdoor wordt gevoed, en waarvan de spanning wordt

bewaakt om de veiligheidsvoeding in te kunnen schakelen.   



Medische Beschermingstransformator (1)

- NEN-EN-IEC 61558-2.15

- Vermogen van 500 VA t/m 10000 VA

- Inschakelstroom ≤ 12 * In

- Rubriek 710 NEN 1010 vraagt een C karakteristiek

- Dus Inschakelstroom ≤ 8 * In

- Ingebouwde temperatuursensor

- Nullaststroom < 3% van de nominaal stroom



Medische Beschermingstransformator vermogen geschiedenis

52

NEN 3134 1e druk 1976, bepaling 9.3.3, Het nominale vermogen per 
secundaire wikkeling mag niet meer dan 1600 VA bedragen.

Bepaling 9.2.2, per secundaire wikkeling mogen maximaal 4
wandcontactdozen met randaarde worden gevoed.
(IC en REC minimaal 6 per bed, OK minimaal 12 totaal, verd. over 2 TR) 

Toelichting

De waarde van 1600 VA is gekozen op grond van de overweging

dat hiermee een redelijk aantal in de praktijk voorkomende toestellen

kan worden gevoed.

Een begrenzing van het vermogen is gewenst om te zorgen dat het 

aantal toestellen dat op één transformator is aangesloten niet te groot

wordt. 



Medische Beschermingstransformator vermogen geschiedenis

53

NEN 3134 3e druk 1992, bepaling 6.2.5, Een SM-keten die dient voor de 
voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik mag een nominaal 
vermogen hebben van ten hoogste 1600 VA.
(S2 min. 4, S3 min. 6 wandcontactdozen, verdeeld over 2 onafhankelijke TR)

NEN 1010-7:2000/A3:2005, bepaling 8.710.413.1.5.103 Een MES-keten 
bestemd voor de voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik 
mag een nominaal vermogen hebben van ten hoogste 1600 VA.
(K2 min. 6, K3 min. 8 wandcontactdozen, verdeeld over 2 transformatoren)

NEN 1010:2007+C1:2008, bepaling 710.413.1.4.3 Een MES-keten 
bestemd voor de voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik 
mag een nominaal vermogen hebben van ten hoogste 1600 VA.
(K2 min. 6, K3 min. 8 wandcontactdozen, verdeeld over 2 eindgroepen)



Medische Beschermingstransformator vermogen heden
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NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2001, bepaling, 710.413,101,3 
Een MES-keten bestemd voor de voeding van wandcontactdozen voor 
algemeen gebruik van ten hoogste 3300 VA.

Binnen één ruimte mogen alleen MES-ketens met hetzelfde nominale 
vermogen zijn toegepast.
(wandcontactdozen, verdeling over twee afzonderlijke eindgroepen)

Bepaling 710.55.6.1 In medisch gebruikte ruimten van klasse 1, klasse 2 
of klasse 3 moeten per opstelplaats voor een bed of per behandelplaats 
voldoende wandcontactdozen zijn aangebracht om op veilige en 
doelmatige wijze de noodzakelijke medische elektrische toestellen te 
kunnen gebruiken.



Medische Beschermingstransformator beschouwingen

Kan een arts of OK team ruiken welk vermogen 
het uit een wandcontactdoos kan halen? 
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Zou een arts dit willen weten?

Maar wij hebben toch helemaal geen uitval!

Toch hebben inmiddels al 5 Academische Ziekenhuizen ervoor gekozen 
om (in de meeste gevallen) standaard een 3300 VA transformator te gebruiken 
voor de voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik. 

Kans x risico!!!



Belangrijk waar zitten de gevaren? Waar moet ik op letten!
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Wat is de functie van de medisch gebruikte ruimte?

Wat is de vermogensdichtheid van de medisch gebruikte ruimte?
(Dit is serieus een ondergeschoven kindje, maar gaat belangrijk worden)

Liever minder wandcontactdozen met meer vermogen per wcd dan meer
wandcontactdozen met minder vermogen per wcd, hier zit je risico op uitval.  

Denk serieus na over de opbouw van je pendels en/of wandposities.
(zie volgende dia)



Belangrijk pendels
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Aardfoubewaking (Z) / Isolatiebewaking (R)



Isolatiebewaking (R)



Aardfoutbewaking (Z)



Aardfoutbewaking IZ 427 belangrijke eigenschappen

- Impedantiebewaking voor MES ketens.

- Belasting-, temperatuur- en spanningsbewaking voor MES transformator.

- Twee afzonderlijk instelbare aanspreekwaarden voor Z.

- Instelbare aanspreekvertraging en terugvalvertraging voor alarm.

- Instelbare aanspreekwaarde voor belastingstroom en onderspanning.

- Temperatuurbewaking middels “temperatuursensor”.

- Aansluitbewaking aarde.

- Programmeerbaar alarmrelais.
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Aardfoutbewaking IZ 427 adressering buslijn
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3 4 5 6 7
1

A

B



Aardfoutbewaking aankoppelweerstanden

Norm bepaling 710.413.101  Bescherming door medisch elektrische scheiding 
(MES)

Bij Mes – ketens moet een isolatiebewakingstoestel zijn toegepast dat voldoet 
aan de volgende specifieke eisen:
a) De inwendige impedantie moet ten minste 500 kΩ zijn.
b) De meetspanning moet wisselspanning zijn met een frequentie van ongeveer 

50 Hz en een spanning niet groter dan 25 V.
c) De piekwaarde van de toegevoerde stroom mag, óók onder foutcondities, 

niet groter zijn dan 500 µA.
d) De indicatie moet uiterlijk plaatsvinden wanneer de isolatie-impedantie tot 

50 kΩ is gedaald. Er moet een beproevingsapparaat beschikbaar zijn. 
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Aardfoutbewaking Filters

Visualisatie

Filter

Filter heeft een capaciteit naar aarde, dit veroorzaakt een lekstroom.

(Let op! Wandcontactdozen niet conform K2 regels.)

TR ≈ 35 µA

Bekabeling ≈ 6/7 µA/mtr.
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Aardfoutbewaking Filters

Conclusie

Lekstroom installatie onbelast < 500 µA.

Lekstroom filters, enkele (2 soms 3) mA.

Aanbevelingen

Conflict!

Misschien uitleg in een NPR blad! Vervolg is acceptatie door gebruikers.

Minder wandcontactdozen op de betreffende groep! (risicobeperking)
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Aardfoutbewaking Filters de praktijk

66



Aardfoutbewaking aankoppelweerstanden

Visualisatie Aankoppelweerstanden!

Ilek = U/Za
= 238 V / 700 kΩ
≈ 340 µA

Onbelast U verschil
≈ 238 Volt AC.

Interne impedantie
Za ≈ 700 kΩ
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Melding norm

Bepaling 710.411.6.3.5 Medische IT-stelsels

Bij ieder medisch IT-stelsel moet een akoestisch en visueel alarmsysteem zijn 
voorzien; dit alarmsysteem moet zijn aangebracht op een geschikte plaats 
waar het door het medisch en technisch personeel voortdurend kan 
worden geobserveerd (akoestische en visuele signalen). De volgende
componenten moeten van dit systeem deel uitmaken:
- een groen signaallampje om normaal bedrijf aan te geven;
- Een rood of geel signaallampje dat oplicht wanneer de ingestelde
minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt, of indien overbelasting
en temperatuurverhoging van de medische beschermingstransformatoren optreedt.
Dit lampje mag niet kunnen worden afgezet of uitgeschakeld;
- een akoestisch alarm dat klinkt wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de
Isolatieweerstand wordt bereikt. Dit akoestisch alarm mag kunnen worden 
onderdrukt;
- Het rode of gele signaallampje moet uitgaan wanneer de fout is verholpen en de
normale situatie is hersteld.    
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Melding norm

Bepaling 710.411.6.3.5 Medische IT-stelsels

Opmerking 1 In de medisch gebruikte ruimte behoort een goed leesbaar 

schriftelijke uitleg aanwezig te zijn, die de betekenis van elk signaal en alarm

behoort te bevatten, evenals de te volgen handelswijze bij het optreden van een 

eerste fout. 
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Melding MK 2430 meld- en testcombinatie eigenschappen

- Oplichtende tekst display (4 regels*20tekens).

- 200 vrij programmeerbare teksten via software.

- Conform NEN 1010-710.

- Alle meldingen via RS 485 BMS communicatie, tweedraads verbinding.

- Meerdere MK’s inzetbaar in de bus.

- Akoestische melding accepteerbaar via toets.

- Visuele melding met tekst instelbaar via rode of gele led.

- Geschiedenis is uitleesbaar voor 250 meldingen.
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Melding testen

Meetopstelling
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Melding de essentie!

Conclusie

Onze ervaring: tekst op het meldpaneel moet gelijk
zijn aan de tekst op de wandcontactdoos.

H5-1 WCD T1

H5-1 WCD T1
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Noodstroomvoorziening (1)

- Opzet geheel vanuit de IEC 60364-7-710

- Onderverdeling in twee criteria:

* de tijdsduur van het overnemen

* de omschakeltijd

- Het veiligheidssysteem moet de energievoorziening
automatisch overnemen indien de spanning van een
van de actieve geleiders van de hoofdschakel- en 
verdeelinrichting van het gebouw met de hoofdvoeding tot
minder dan 90% van de nominale spanning daalt gedurende
meer dan 0,5 seconde. 



Noodstroomvoorziening (2)

- Opmerking 1, Het verantwoordelijke management van de medisch gebruikte 

ruimte (met inbegrip van medisch personeel) behoort betrokken te zijn bij de

beslissing waar veiligheidsvoorzieningen nodig zijn.

- Opmerking 2, De noodgeneratoren en de elektrisch installatie voor het

veiligheidssysteem moeten zo zijn opgesteld dat periodieke inspectie en

noodzakelijk onderhoud kunnen worden uitgevoerd zonder dat de beschikbaarheid

van de elektrische energievoorzieningen wordt beperkt of de elektrische voeding

voor de veiligheidsvoorziening in gevaar wordt gebracht. 



Noodstroomvoorziening (2)

- Voedingsbronnen met een omschakeltijd 
kleiner dan of gelijk aan 0,5 seconden.

Wanneer er zich in een of meer faseleidingen van de schakel-
en verdeelinrichting een spanningsuitval voordoet, moet een 
elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen worden  
gebruikt die in staat is om gedurende ten minste
3 uur de voeding blijven verzorgen voor:
- operatielampen; 
- medisch elektrisch materieel dat lichtbronnen bevat die
essentieel zijn voor de toepassing van het materieel,
bijvoorbeeld endoscopen, met inbegrip van bijbehorend
materieel, zoals monitoren; 



Noodstroomvoorziening (2)

- kritisch levens ondersteunend medisch elektrisch materieel.

De elektrische voeding moet zijn hersteld binnen een
omschakelperiode van ten hoogste 0,5 seconde.

Opmerking 1, De tijdsduur van 3 uur mag worden verminderd tot 1 uur indien een

voedingsbron in overeenstemming met ….104.2. is geïnstalleerd.

Opmerking 2, Andere essentiële lichtbronnen kunnen ook lichtbronnen voor een 

endoscopische chirurgische omgeving zijn.



Noodstroomvoorziening (3)

- Voedingsbronnen met een omschakeltijd 
kleiner dan of gelijk aan 15 seconden.

Bij materieel wat aan bepaling 710.560.9 voldoet: moet de 
noodstroomvoorziening, wanneer de lijnspanning van één van de 
geleiders van de hoofdverdeelinrichting meer dan 3 seconden 
meer dan 10 % zakt, de voeding binnen 15 seconden overnemen. 
De noodstroomvoorziening moet deze taak minimaal 24 uur kunnen 
volhouden. 

Opmerking, De tijdsduur mag worden verminderd tot ten minste 3 uur

indien de medisch noodzakelijke handelingen en het gebruik van de

ruimte, inclusief de behandeling, dit toegestaan en indien het gebouw

ruimschoots binnen de 3 uur kan worden ontruimd.



Noodstroomvoorziening (4)

- Stroomketens voor noodevacuatieverlichting (710.560.9)

- vluchtroutes
- ruimten waar schakel- en regelapparatuur voor NSA en HKL   
staan 
- verlichting van uitgangen
- ruimten waar essentiële handelingen plaatsvinden
- ruimten groep 1, iedere ruimte 1 armatuur achter
de noodstroomvoorziening

- ruimten groep 2, iedere ruimte een minimum
van 50 % van de verlichtingsarmaturen achter de
noodstroomvoorziening



Apparatuur die qua omschakeltijd niet onder het 
voorgaande valt, moet worden verbonden met een 
noodvoorziening die de groep minimaal 24 uur van 
voeding kan voorzien.

- Voedingsbronnen met omschakeltijd groter
dan 15 seconden.

Noodstroomvoorziening (5)

- sterilisatie gereedschap
- gebouw technische installaties 
- airconditioning, koelsystemen
- verwarming en ventilatie
- kookapparatuur
- acculaders



Noodstroomvoorziening (6)

- Andere voorzieningen ( 710.556.8)

- geselecteerde liften voor brandweermensen
- ventilatiesystemen voor rookontwikkeling
- oproepsystemen
- medisch gebruikte toestellen die in medisch gebruikte 
ruimten klasse 2 of 3 worden gebruikt met als functie 
chirurgische of bepaalde metingen van levensbelang 
uit te voeren. 

- elektrische apparatuur t.b.v. medische gassen inclusief 
gecompresseerde lucht, vacuüm toevoer en narcose 
apparatuur.



UPS norm

710.560.6.18.1 Omschakelperiode van 0,5 seconde of minder.

710.560.6.18.2 Omschakelperiode van 15 seconde of minder.

710.560.6.18.3 Omschakelperiode van meer dan 15 seconden.

In medisch gebruikte ruimten is een elektrische installatie voor
veiligheidsdoeleinden vereist die, bij een storing van de normale
voedingsbron, actief wordt om het in 18.1,18.2 en 18.3 genoemde
materieel gedurende een bepaalde tijd en binnen een vooraf bepaalde
omschakelperiode te voeden.
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UPS 

Visualisatie UPS Decentraal of Centraal
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UPS 1 fase decentraal

- Hou de lekstroom aan de primaire zijde.

- Plaats de UPS nooit koud op de KAM rail.

- Altijd een externe Bypass gebruiken. Deze is met de eerste storing terugverdiend.

- Gebruik dubbele conversie machines, één die dieselbedrijf herkend.

- Maak een duidelijk onderscheid tussen het doorgangsvermogen en het 
autonomievermogen. 
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- Waar plaats je de UPS? Levensduur batterijen. 

- Valt de keuze decentraal, dan goed onderhouden, meestal 3-5 jaar batterijen.



UPS hoe belangrijk is de temperatuur?
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UPS 3 fasen centraal

- Altijd een externe Bypass gebruiken. Deze is met de eerste storing terugverdiend.

- Gebruik dubbele conversie machines, één die dieselbedrijf herkend.

- Maak een duidelijk onderscheid tussen het doorgangsvermogen en het 
autonomievermogen. 
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- Waar plaats je de UPS, levensduur batterijen. 

- Centraal zien we een langzame verschuiving naar 10 jaar batterijen.



UPS 3 fasen centraal
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Omschakelsystemen een trend?!

Dit kan zijn: tussen de netleverancier en generator of netleverancier en eigen 
opwekking. Dit laatste zien we veel bij academische ziekenhuizen.

Schakeling tussen twee preferenties.

Let op! Het omschakelen gebeurt mechanisch, dus duurt een aantal milliseconden.
Het is geen UPS. Er vind een onderbreking plaats.
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Het is uiteraard te combineren met een UPS. 

Voorkeurstand kan je instellen.

Handmatig terugschakelen is ook mogelijk.



Omschakelsystemen ATYS of ATICS
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- Automatische Omschakeling

- Productnormen EN 60947-3 en 60947-6.1

- Geschikt als scheider, schakelen onder last.

- Mechanische vergrendeling schakelen/scheiden.

- Handmatige noodbediening.

- Omschakeling mogelijk ≤ 180 ms.

- Communicatie RS 485.



Omschakelsystemen toepassingen
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Inspectie

- Visueel

- Meten

- Beproeven

We onderscheiden 3 inspectiemethoden:



Inspectie (visueel)

- Complete documentatie

- Tekeningen

- In de tekeningen de plaats van het CAR en SAR

- Toegepaste medisch IT - stelsel

- Afscherming van actieve delen

- SELV- en PELV - ketens

- Type beveiliging, en de plaats hiervan



- Nominale aanspreekwaarde

- Toegepaste medische beschermingstransformator

- Aantal vereffeningspunten

- Markering van de wandcontactdozen, aangesloten op 
de noodstroomvoorziening

Inspectie (visueel)



Inspectie (meten)

- Isolatieweerstand van actieve delen naar aarde

- veilige scheiding van stroomketens

- aanspreektijd aardlekautomaten bij IΔN

isolatietester (megger)

aardlekschakelaar testinstrument, afschakeltijd voor
TN – S stelsels maximaal 300 ms

SELV en PELV ketens, testspanning 250 Volt DC,
isolatieweerstand minimaal 250 kΩ.

Overige stroomketens tot 500 Volt AC, testspanning,
500 Volt DC, isolatieweerstand minimaal 500 kΩ.



- lekstroom SELV, PELV en IT – stelsels (1)

Kunstpatiënt, volgens rubriek 710.

Inspectie (meten)



- lekstroom SELV, PELV en IT – stelsels (2)

Meting zonder Medisch Elektrisch(e) Toestel(len).

Meting met vast aangesloten Medisch Elektrisch(e) 
toestel(len), zowel in- en uitgeschakeld.

Onbelaste toestand, lekstroom maximaal 500 µA.

Meting met Medisch Elektrisch(e) Toestel(len).

Belaste toestand, lekstroom maximaal 5 mA.

Lekstroom maximaal 5 mA.

Inspectie (meten)



- bescherming door niet geleidende ruimten bij groep 2 (1)

Voorwaarden meting doorgangsweerstand van vloeren:

de vloer moet droog zijn en;

er mogen geen brandbare gassen aanwezig zijn en;

de vloer moet schoon en/of gereinigd zijn.

Meetelektrode moet voldoen aan de volgende eisen:

aanraakoppervlak geleidende rubberen dop moet vlak zijn;

weerstand per geleidende dop mag ten hoogste 3 kΩ zijn;

tijdens de meting, aandrukkracht, min. 50 kg ≈ 500 N.

Inspectie (meten)



Inspectie (meten)



- bescherming door niet geleidende ruimten bij groep 2 (2)

maximale kortsluitstroom van 5 mA.

inwendige weerstand van 100 kΩ;

nominale meetstroom van 1 mA DC;

nominale meetspanning van 500 Volt DC;

Meting, eisen isolatieweerstandsmeter:

Inspectie (meten)



- impedantie (Z) vereffeningsleidingen (1)

Vereffeningsleidingen volgens rubriek 710.

Inspectie (meten)



- impedantie (Z) vereffeningsleidingen (2)

Meting volgens 4-puntsmethode met:

open klemspanning stroombron min. 4 Volt, max. 25 Volt; 

AC min. 200 mA, max. 2A, F = 50 Hz;

DC min 200 mA, max. 2 A;

Gebruikte voltmeter:

ingangsimpedantie min. 1 MΩ

frequentiebereik tot 1 MHz

Inspectie (meten)



- impedantie (Z) vereffeningsleidingen (3)

ieder aanraakbaar geleidend deel en de CAR
(potentiaalvereffeningsleiding)

alle aanraakbare geleidende delen onderling

Voor zowel klasse 2 en klasse 3 ruimten:

eindgroep beveiligd met In = 40A, Z kleiner dan 0,1 Ω.

eindgroep beveiligd met In > 40, 4/In, Z kleiner dan

Inspectie (meten)



- aanraakspanning over geleidende aanraakbare delen (1)

meetschakeling volgens figuur 710.1, kunstpatiënt!

Groep 1 en 2 medisch gebruikte ruimte: normale omstandigheden.

Groep 2 medisch gebruikte ruimte: normale
omstandigheden, en bij een eerste fout.

Alle aanraakbare geleidende delen onderling, en t.o.v. de
CAR bij normale omstandigheden, max. 100 mV.

Alle aanraakbare geleidende delen onderling, en t.o.v. de CAR bij normale 
omstandigheden en bij een eerste fout, max. 10 mV.

Inspectie (meten)



Inspectie (beproeven)

- Functioneren aardfoutmelding.

- Aantal verlichtingstoestellen op de noodstroomvoorziening.

- Functioneren normaal – nood omschakeling.



Periodieke inspectie

Onderstaande beproevingen moeten periodiek worden 
uitgevoerd met de volgende frequenties:

- Functionele beproeving omschakelvoorzieningen:
12 maanden

- Functionele beproeving isolatiebewakingstoestellen:
12 maanden

- Visuele controle van de instellingen van de 
beveiligingstoestellen: 12 maanden

- Meting te controle van de aanvullende potentiaalvereffening:
24 maanden



Periodieke inspectie

- Meting van lekstromen van medische
beschermingstransformator: 12 maanden

- Controle aanspreektijd van aardlekschakelaars bij IΔN: 
12 maanden

- Functionele beproeving  elektrische installaties voor
veiligheidsdoeleinden: maandelijks.



Data installaties

- Het voorkomen van aardlussen met de bouw(aarde)



Data installaties problemen!

- Tijdelijke wijzigingen in de (data) bekabeling

- Onzichtbare aardlussen door bijvoorbeeld
meekijkmonitoren.

- Aardlussen door verouderde protocollen



Data installaties belangrijk!

- Weet welk type kabel! (STP/FTP)



Data installaties centraal

- 1 Patchkast voor meerdere klasse 3 medisch 
gebruikte ruimten

- Liever geen STP/FTP kabel toepassen



Data installaties decentraal

- 1 Patchkast per klasse 3 medisch gebruikte ruimten

- STP/FTP/UTP binnen de ruimte houden

- Patchkast geïsoleerd ophangen



Mogelijkheden galvanische scheiding

- DVI en VGA signalen (bij meekijkmonitoren)

- RS 232 naar USB

- RS 485 naar USB

- USB via glasvezel

- LAN (10/100 Gbps)



Samenvatting

- Klasse 3

Voorkeur voor glasvezel en/of UTP/STP/FTP

Meest toegepast, glasvezel in combi. met UTP/STP/FTP

- Klasse 2

Voorkeur voor glasvezel en/of UTP/STP/FTP


