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Pegasus Zorg PMS Evaluatie Handleiding 

 

PMS Evaluatie update bestand 

 

Doel 

Dit bestand is bedoeld ter informatie en als leidraad te gebruiken wanneer het PMS 

bestand een evaluatie krijgt. Gebruik dit bestand bij iedere interval om het PMS bestand bij 

te werken. 

Update historie 

Versie 1.1  19-07-2021 

Versie 2.1  19-07-2022 

*verplicht elke 2 jaar, wenst elk jaar. Enkel het jaar uitstellen wanneer er geen nieuwe bevindingen te 

melden zijn. 

Checklist/vragenlijst 

1. Gebruikershandleiding 

a. Zijn hier wijzigingen in geweest? 

2. Serienummers overzicht  

a. Bijwerken met nieuw geleverde rolstoelen 

b. Bestandslocatie: klik hier 

3. Incidenten rapportage  

a. Bijwerken met relevante incidenten 

b. Let op: bij de Rolstoelen alle claims samenvoegen welke vergelijkbare 

constructies hebben 

c. Bestandslocatie: klik hier 

4. Trends 

a. Trend analyse bijwerken met de meest actuele incidenten informatie 

b. Bestandslocatie: klik hier 

5. Dealerbezoek rapportage 

a. Bijwerken met relevante informatie 

b. Is er relevante informatie vanuit klanten gerapporteerd? 

mailto:info@pegasuszorg.com
file://///peg-dc01/data$/1.%20PegasusZorg/5.%20Operations/03%20serienummers%202013-heden
file://///peg-dc01/data$/1.%20PegasusZorg/7.%20Rapportages/Claims-Garantie
file://///peg-dc01/data$/1.%20PegasusZorg/8.%20Relaties/PEGASUS%20ZORG/MDR-2017-745/PMS/Trend%20Analyse
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c. Is er andere feedback verzameld vanuit verkoop, medewerkers, 

distributeurs of andere betrokkenen? 

6. Technische documentatie: 

a. Zijn er wijzigingen in de technische tekeningen aangebracht? 

b. Is er nieuwe technische literatuur, databases of registers? 

c. Is er nieuwe publieke informatie van vergelijkbare medische hulpmiddelen 

en/of technologieën in de markt? 

 

Documenten en informatie van bovenstaande checklist kunnen gedurende het jaar 

toegevoegd worden aan de map met te verwerken informatie, deze informatie kan bij de 

volgende interval toegevoegd worden aan het PMS bestand. 

Deze informatie kan opgeslagen worden op de volgende locatie: klik hier 

 

Auteur: D.A. Horn 
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