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Contactgegevens 

INTERNE NOODNUMMERS 

 ALGEMEEN NOODNUMMER :     66 
 

 MELDPUNT:    (03 821) 3456 

 

ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 

 Algemeen nummer Technische Dienst  (03 821) 5286 

 Algemeen nummer UZA    (03 821) 3000 

 Erik Van De Wauwer     (03 821) 3133 
Hoofd Technische Dienst 

 Tom Van Malderen     (03 821) 3123 
Adj. Hoofd Technische Dienst 

 Stefan Vanautryve     (03 821) 4417 
Projectcoördinator interne verbouwingen  

 Laurent Van Hoorickx     (03 436) 8099 
Annelies Albertijn     (03 821) 4646 
Projectcoördinators nieuwbouw 

 Dirk Gestels      (03 821) 4228 
Projectcoördinator technieken nieuwbouw 

 Kobe Deckers      (03 821) 3116    
Coördinator technisch onderhoud 

 Emilie Verstraeten     (03 821) 3135 
Preventiedienst    

 Lander Overlaet-Michiels    (03 821) 3425 
Milieucoördinator 

 Dr. Hilde Jansens     (03 821) 3933 
Ziekenhuishygiëne      
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1. Inleiding 

Dit reglement bepaalt de regels en basisprincipes die binnen het UZA gelden met betrekking tot 
werken die door aannemers, dienstverleners in opdracht van het UZA, worden uitgevoerd. Het 
kadert ook binnen de toepassing van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming 
(A.R.A.B), het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.), diverse 
uitvoeringsbesluiten waaronder het KB met betrekking tot de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, 
alsook binnen de regelgeving m.b.t. ziekenhuishygiëne. 

Voor leveranciers geldt in het bijzonder het KB van 10 juli 2008 (“de gecoördineerde wet op de 
ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen”), het artikel  VI “Arbeidsmiddelen” van de Codex 
over het welzijn bij het werk en het KB van 12/08/1993 (BS 28/09/1993) betreffende het gebruik van 
arbeidsmiddelen op de werkplaats. 

Dit reglement maakt integraal deel uit van elke overeenkomst tussen UZA en een aannemer, 
dienstverlener of leveranciers die een opdracht of levering  uitvoert of zal uitvoeren binnen of voor 
het  UZA.  

Het begrip aannemers omvat ook leveranciers die installaties van medische 
apparatuur, onderhoudswerken of andere uitvoeren. 

Elke aannemer, dienstverlener is ertoe gehouden, vooraleer de werken, dienstverlening  aan te 
vatten, dit reglement af te halen, door te nemen, te dateren en voor akkoord te ondertekenen op de 
Technische Dienst. Alle personeelsleden en eventuele onderaannemers die de aannemer binnen het 
UZA werken laat uitvoeren, dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van onderhavig reglement, 
zodat bij werken of dienstverlening de veiligheid prioriteit krijgt. Zij dienen dit reglement strikt toe te 
passen. In alle niet beschreven gevallen dient de aannemer, bij onduidelijkheid, de UZA-
projectcoördinator te contacteren. Deze zal dan uitsluitsel geven. 

Kosten uit de niet-naleving van dit reglement kunnen op de aannemer worden verhaald. 

Wanneer personeelsleden van UZA zijn moeten tussenkomen of zich hebben moeten verplaatsen 
wegens een voorval dat door iemand, die door de aannemer in kennis diende te worden gesteld van 
dit reglement, had kunnen vermeden worden en dat in verband kan worden gebracht met het niet 
of op niet passende wijze naleven van dit reglement (zoals het niet bezitten of naleven van een 
vuurvergunning van UZA), dan zal hiervoor een forfaitaire kostenvergoeding van 250 EUR worden 
aangerekend, onverminderd  de mogelijkheid van UZA om ook andere kosten in rekening te 
brengen. 

Deze forfaitaire kostenvergoeding is verschuldigd op grond van het enkele feit van betrokken 
tussenkomst of verplaatsing, zonder dat nog enige ingebrekestelling of om het even welke 
formaliteit door UZA dient te worden verricht. 

De UZA-projectcoördinator gaat voor de aanvang van de werken na of de externe werknemers door 
hun werkgever op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van onderhavig document. Indien deze 
vaststelt dat het reglement onvoldoende gekend is, of niet wordt gerespecteerd kan hij de werken 
ogenblikkelijk onderbreken. De vertraging of kosten die eventueel het gevolg hiervan zijn worden op 
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geen enkele wijze aanvaard, noch vergoed door UZA. Vooraleer, in dergelijk geval, de werken 
kunnen worden gezet, dient de aannemer of zijn hiërarchische verantwoordelijke op de werf, zijn  

 

werknemers de nodige instructies te geven of maatregelen te treffen om het reglement toe te 
passen en het bewijs hiervan tegenover UZA te leveren. Hiertoe brengt hij de UZA-
projectcoördinator op de hoogte van de gegeven instructies en/of getroffen maatregelen. 

Wij dulden geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie, intimidatie of pesterijen omwille van het 
verschil in leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, gezondheid op de 
bouwplaats. 

Dit reglement dient aanwezig te zijn op of in de buurt van de werf zodat het, indien nodig, kan 
geraadpleegd worden. Kosten voortvloeiend uit de niet-naleving van dit reglement kunnen op de 
aannemer, dienstverlener of leveranciers worden verhaald. 
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2. Algemene bepalingen 

2.1  Verplichtingen van de aannemer/dienstverlener - werkgever 

De bouwdirectie, de UZA-projectcoördinator, de veiligheidscoördinator of de UZA-preventieadviseur 
hebben steeds het recht de werkzaamheden te controleren, onveilig materieel, werktuigen en/of 
werkmethodes te verbieden en indien nodig de werken te stoppen, indien het werk zelf, of de 
manier van uitvoeren gevaarlijk is. 

Personen die deze richtlijnen niet naleven en/of zich niet kunnen identificeren, zullen van de 
bouwplaats gezonden worden zonder dat de onderneming hiervoor op enige schadevergoeding 
aanspraak kan maken ten opzichte van de opdrachtgever, ontwerpers en andere leidinggevende 
werknemers van het UZA. 

 

2.2  Controle van kwalificaties en training extern personeel 

Voor elke externe persoon/medewerker die noodzakelijk aanwezig is en waarbij zijn uitvoerende taak 
effect heeft op de patiëntveiligheid in het UZA worden de kwalificaties geverifieerd door de firma die 
de externe persoon/medewerker aanlevert. Deze kwalificaties omvatten ten minste het diploma en 
eventuele bijkomende training. Diploma’s van artsen, paramedici en verpleegkundigen worden 
geverifieerd bij de bron. De bronverificatie kan ten allen tijde ter controle opgevraagd worden.  

 

2.3  Aanmeldingsplicht 

Elke werknemer van een firma dient  voor werken, herstellingen, levering of ophaling met 
betrekking tot infrastructuur en/of medische-of niet medische apparatuur zijn aanwezigheid 
voorafgaandelijk te melden bij de projectverantwoordelijke, technische dienst of het meldpunt. 

 Meldpunt gelegen in gebouw M (route 100) - Technische dienst 

  
Bij het aanmeldingspunt dient de externe werknemer zich aan te loggen op de kiosk. 
De ID-kaart wordt in gescand ter aanwezigheidsregistratie. De technieker krijgt de 

veiligheidsinstructies te lezen die hij voor akkoord moet “tekenen” (vinkje zetten) voordat hij verder 

kan in het systeem. De lijst met uit te voeren jobs wordt getoond.  

In een volgende fase “rolt” er een badge uit de kiosk die geëncodeerd is met toegangsrechten. De 

technieker voert de werken uit. Na de werken meldt de technieker zich opnieuw aan bij de kiosk . Er 

wordt gevraagd om af te melden en de badge in een gleuf van de kiosk te gooien voor recuperatie. 

 

2.4  Identificatie en herkenbaarheid 
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Elke werknemer van een firma zal, op eenvoudige vraag van een personeelslid van het UZA, zich 
identificeren. Bovendien dienen alle werknemers van de aannemer passende werkkledij te dragen, 
voorzien van de firmanaam en/of het logo van het bedrijf. 

 

2.5  Vertrouwelijkheid 

Tijdens de duur van de overeenkomst en erna garandeert de externe aannemer/dienstverlener, 
leverancier strikte geheimhouding van alle confidentiële gegevens waar zijn personeelsleden of 
mensen onder zijn opdracht direct of indirect mee in aanraking komen, zowel betreffende het 
ziekenhuis als betreffende haar patiënten. Hetzelfde geldt voor personeel of mensen in opdracht van 
een eventuele onderaannemer. 
 

2.6  Arbeidsmiddelen registratie 

Alle arbeidsmiddelen binnen het UZA dienen geregistreerd te worden binnen het asset 
managementsysteem ULTIMO van het UZA en de bijhorende indienststellingsprocedure te volgen. 

Arbeidsmiddelen zijn alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen, 
installaties e.a. zowel medisch- als niet medisch. 

De minimum documenten die aanwezig dienen te zijn bij het indienen van een offerte zijn: 

 CE attest 

 Nederlandstalige gebruikershandleiding 

 Technische handleiding in Nederlands, Frans, Engels of Duits 

In bijlage 11 is de volledige procedure voor arbeidsmiddelen registratie bijgevoegd. 

De leverancier wordt er op attent gemaakt dat het niet voldoen aan de hiervoor gestelde 
minimumeisen voor registratie en indienststelling, het UZA in de mogelijkheid stelt om de 
oplevering te weigeren en de betaling te staken. 
 

2.7  Leiding van de werknemers 

De aannemer/dienstverlener duidt, binnen zijn personeel tewerkgesteld op het UZA, een 
verantwoordelijke aan die hem zal vertegenwoordigen. Deze hiërarchische verantwoordelijke van de 
aannemer is belast met de dagelijkse leiding van de werf en de uit te voeren werken. Deze 
verantwoordelijke dient de Nederlandse taal machtig te zijn en zal als contactpersoon optreden in 
geval van afwezigheid van de werkgever zelf. Bij langdurige afwezigheid van deze werknemers duidt 
de werkgever een gelijkwaardige vervanger aan. 

 

2.8  Risicoanalyse, veiligheid- & gezondheidsplan 

Elke aannemer/dienstverlener  is er toe gehouden, voor de werken/diensten die hij binnen het UZA 
zal uitvoeren een risicoanalyse uit te voeren. Op basis van deze risicoanalyse dient een veiligheid- en 
gezondheidsplan opgesteld te worden. Dit V&G-plan dient overgemaakt te worden aan de UZA-
projectcoördinator en aan de dienst Preventie & Bescherming.  Indien het werken  betreft waarbij 
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een veiligheidsprojectcoördinator werd aangesteld dient het V&G-plan eveneens aan deze te 
worden overgemaakt. 

2.9  Veiligheidscoördinatie 

In het geval voor een werf een veiligheidscoördinator is aangesteld, dient de aannemer de door de 
veiligheidscoördinator gevraagde documenten steeds zo snel mogelijk ter beschikking te stellen. 

 

2.10  Bezoekers en leveranciers van aannemers 

Het aantal bezoekers en leveranciers van aannemers/dienstverleners dient tot het strikte minimum 
beperkt te worden. De aanwezigheid van bezoekers dient vooraf gemeld te worden aan de UZA-
projectcoördinator. Evenals de werknemers van de aannemer/dienstverlener  zullen ook de 
bezoekers en leveranciers van de aannemer zich moeten kunnen identificeren. Bezoekers en 
leveranciers moeten, indien nodig gebruik maken van passende beschermingsmiddelen (PBM’s). De 
aannemer/leverancier draagt de volle verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn bezoekers en 
leveranciers. 

 

2.11  Gebruik van sleutels en badges 

Indien een aannemer/leverancier, in het kader van de uit te voeren werken/diensten over sleutels 
en/of badges dient te beschikken, dient een borgsom betaald te worden van 50 EUR per exemplaar. 
De sleutels of badges waarvoor de aannemers/dienstverleners of hun personeel kunnen beschikken, 
zijn strikt persoonlijk. Zij mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, overgedragen of ter 
beschikking gesteld aan derden, andere firma’s en personeelsleden van het UZA. De partij aan wie 
het gebruik van de sleutel(s) en/of badge(s) wordt toegestaan, is ten volle aansprakelijk voor het 
gebruik en misbruik ervan. Bij frauduleus gebruik zal de aannemer/dienstverlener er toe gehouden 
zijn onmiddellijk alle door UZA ter beschikking gestelde sleutels en badges in te leveren. Alle kosten 
voortvloeiend uit dit misbruik zullen verhaald worden op de aannemer/dienstverlener  die de 
verantwoordelijkheid over de sleutel of badge draagt. 

 

2.12  Parkeren 

De aannemer/dienstverlener/leverancier dient zich te houden aan de hem toegewezen 
toegangswegen, los- en laadplaatsen, stockage- en parkeerplaatsen. De toewijzing, zowel de plaats 
als de omvang ervan, gebeurt per project.  
Ter hoogte van de transfersas heeft de aannemer de toelating van te laden en te lossen en 
vervolgens zijn voertuigen te parkeren ter hoogte van de technische dienst. 

 

 

2.13  Verkeer op het UZA-terrein   

Op het terrein van het UZA is het verkeer onderhevig aan het Belgische  Verkeersreglement en geldt 
er een algemene snelheidsbeperking van 30 km.  
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2.14  Gebruik van verbrandingsmotoren en pneumatisch materieel. 

Binnen de gebouwen van het UZA is het verboden gebruik de maken van verbrandingsmotoren 
en/of pneumatisch materieel. Indien hier toch de noodzaak voor is, dient dit voorafgaandelijk 
aangevraagd te worden via de UZA-projectcoördinator. 

 

2.15  Foto’s en video’s    

Het maken van foto’s  en/of video’s op het terrein en/of binnen de gebouwen van het UZA is 
verboden, tenzij er toestemming is verleend door de UZA-projectcoördinator. 

Het fotograferen en/of filmen van patiënten is ten strengste verboden. 

 

2.16  Drugs & alcohol 

Het bezit, binnenbrengen, gebruik en onder invloed zijn van alcoholische dranken en alle niet 
gelegaliseerde stimulantia op het UZA is ten strengste verboden. Een persoon die tekenen van 
dronkenschap vertoont of onder invloed is, mag het werk niet aanvatten. 

 

2.17  Rookverbod   

 
Binnen het UZA geldt  een algemeen rookverbod. Roken is enkel toegestaan aan de voorziene 
rookpaviljoentjes ter hoogte van de uitgangen aan de R- & T-toren. Dit geldt ook voor e-sigaretten. 
 

2.18  Zwangerschap   
 
De aannemer/dienstverlener dient te melden aan de UZA-projectcoördinator of één van zijn 
medewerkers zwanger is. Dit is noodzakelijk om te kunnen nagaan of er geen gevaar is voor de 
zwangerschap in de zone waar gewerkt wordt. De UZA-projectcoördinator zal dit overleggen met de 
Preventiedienst. 
 

2.19  Brandpreventie 

Gezien de aanwezigheid van gehospitaliseerde patiënten, het grote aantal bezoekers en de grootte 
van de gebouwen, dient de aannemer steeds de grootste zorg te besteden aan de voorkoming van 
brand. 

Ter voorkoming van brand dienen de aanwezige werknemers steeds : 

 De hoeveelheid brandbaar materiaal te beperken 
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 Verpakkingsmateriaal dagelijks te verwijderen 

 Afstand te houden tussen warmtebronnen en brandbare materialen 

 Bij het verlaten van het lokaal alle eigen elektrische toestellen uit te schakelen en de 
stekkers uit de contactdozen te verwijderen. 

 De ramen en deuren te sluiten en de lichten te doven bij het verlaten van de lokalen 

 Alle noodzakelijke energiebronnen ingeschakeld te laten 

 

2.19.1  Vuurvergunning 

Wanneer binnen het ziekenhuis werken uitgevoerd worden waarbij een open vuur noodzakelijk is of 
waarbij zich rook of externe stofontwikkeling voordoet (lassen, branden, slijpen…), dient de 
aannemer/dienstverlener een actuele vuurvergunning van UZA te bezitten. Deze vergunning is aan 
te vragen via de UZA-projectcoördinator. 

Deze vergunning vermeldt de plaats, de aard en de duur van de werken en laat toe de 
branddetectiecentrale bij te sturen, de veiligheid te garanderen en een controle op de werken toe te 
laten (blanco vuurvergunning in bijlage). 

Binnen het ziekenhuis is een branddetectiecentrale met branddetectoren geïnstalleerd. Deze 
detectoren reageren op rook waarbij automatisch een alarm wordt doorgegeven. Ook 
stofconcentraties kunnen het systeem activeren. De werking van de detectoren mag nooit door de 
aannemer worden onderbroken of verhinderd. Indien er zich hier problemen rond stellen dient 
contact te worden opgenomen met de UZA-projectcoördinator of het meldpunt (tel. 3456). 

2.19.2  Compartimentering van de gebouwen 

Binnen het gebouwencomplex is een zgn. brandcompartimentering aangebracht. Het doel van deze 
compartimentering is verspreiding van vuur en rook maximaal te beperken. De compartimentering 
wordt opgebouwd uit materialen met een weerstand tegen brand (minimaal RF 1h). Elk 
compartiment wordt ook afgesloten met deuren die een weerstand tegen brand hebben van 
minimaal RF ½ h. Zo zijn er deuren die steeds gesloten dienen te zijn maar zijn er ook deuren die 
enkel zullen sluiten bij brand. Geen van deze deuren mogen in “open stand” geblokkeerd worden 
d.m.v. spieën, haken, touwen, toestellen, meubilair… 

Indien de aannemer/dienstverlener  werken uitvoert waarbij een muur doorboord, afgebroken of 
gebouwd moet worden is hij ertoe gehouden na te gaan of het hier om een compartimenteringmuur 
gaat. Indien dit het geval is zal de aannemer er verantwoordelijk voor zijn, de brandwerendheid van 
de muur of zijn componenten te garanderen en desgevallend te herstellen. 

2.19.3  Gebruik van (licht) ontvlambare stoffen 

Wanneer tijdens de werken meer dan 50 liter van een gevaarlijk of ontvlambaar product wordt 
gebruikt, dient men dit via de UZA-projectcoördinator te melden. 
Deze zal, in overleg met de Preventiedienst, de toelating geven voor het al dan niet gebruiken van 
deze stoffen en/of zal haalbare alternatieven voorstellen. 
 

2.19.4 checklist voor werken met open vuur of hittepunt 

Voor het werk 
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 Verwijder (tenminste tot op 10 m), bescherm of bedek met een aangepast scherm de 
brandbare stoffen en materialen. Besproei eventueel de werkruimte met water om ze 
vochtig te houden. 

 Verwijder (tenminste tot op 10 m) elke brandbare stof van leidingen of behandelde 
voorwerpen. 

 Dicht openingen, spleten en scheuren af in de wanden dichtbij de werkplaats (tenminste tot 
op 10 m) met zand, plaaster, metalen platen, zeilen, enz. 

 Plaats in de nabijheid gebruiksklare en aangepaste blusmiddelen (blustoestellen met poeder 
of verstoven water, straalpijp van een muurhaspel of van een hydrant onder druk, enz.) 

 Stel een permanente bewaker aan die op de hoogte is van de veiligheidsmaatregelen (deze 
kan de helper van de uitvoerder zijn) 

 Afsluiten van leidingen. 

 Ledig, reinig met warm water, verlucht overvloedig of vul met water de recipiënten en 
leidingen die ontvlambare stoffen en vooral vloeistoffen of gassen bevat hebben. Verzeker 
u, met explosiemeter, dat de “ontgassing” totaal is. 

 Verzekeren dat leidingen niet door onbevoegden kunnen worden geopend. 

 Kijk na of de apparaten in perfecte staat van werking zijn (spanning, slangen, koppelstukken, 
enz.). Kies de beste plaats om de toevoer van gas of stroom gemakkelijk te onderbreken. 

 Laat nooit aangesloten soldeerlampen zonder toezicht; vul ze in de vrije lucht nadat ze 
uitgedoofd en afgekoeld zijn. 

 Vul het formulier “vuurvergunning” in en onderteken. 

Tijdens het werk 

 Let op de gloeiende vonken en de plaats waar ze vallen alsook op de verhitte metalen delen 

 Leg de hete voorwerpen enkel op de draagstukken die aan de warmte weerstaan en deze 
niet doorgeven. 

 Werp de elektroderesten in een aangepaste bak (gevuld met water of zand). 

Na het werk 

 Onderzoek zorgvuldig de werkplaatsen, de aangrenzende lokalen en de punten die door de 
wegspattende vonken of door de warmteoverdracht kunnen bereikt worden. 

 Houd toezicht op deze plaatsen gedurende tenminste twee uren na het beëindigen van het 
werk.  Indien dit toezicht niet kan gehouden worden, moet elk werk met open vuur of 
blanke vlam geschorst worden twee uur voor het algemeen stilleggen van het werk binnen 
het UZA. 

 Breng slechts 24 uren later de verplaatste voorwerpen op hun plaats. 

 Verwittig bij het einde van het werk de UZA-projectcoördinator, bij zijn/haar afwezigheid het 
meldpunt op het nummer 3456. 
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2.20  Brandbestrijding 

De te gebruiken blusmiddelen zijn terug te vinden in gangen nabij de muurhaspels en in lokalen waar 
een specifiek verhoogd brandgevaar aanwezig is. Bij deze muurhaspels bevinden zich twee 
draagbare snelblussers. 

De blusmiddelen zijn aangegeven door middel van pictogrammen. 

Symbool betekenis 

 

Brandhaspel (water) 

 Snelblussers 

 

De gebruiksaanwijzingen van de draagbare blustoestellen zijn op de apparaten vermeld. Lees vooraf 
aandachtig zodat men ze in geval van nood juist kan gebruiken.  In bijlage is een overzicht te vinden 
van welk draagbaar blusmiddel men in welke situatie kan gebruiken. 

De blusmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarde, verwijderd of buiten dienst gesteld worden 
op initiatief van een aannemer/dienstverlener  of zijn werknemers. Indien dergelijke middelen, 
omwille van uit te voeren werken, verplaatst of verwijderd moeten worden dient contact 
opgenomen te worden met de UZA-projectcoördinator. 

Indien men getuige is van een ontwikkelende brand onderneemt men de volgende actie: 

1. Druk de nabijgelegen brandmeldingknop 
2. Waarschuw via een interne telefoon 66 en geef: 

 De naam van de eenheid of dienst 

 Lokaalnummer 

 Naam, firmanaam en functie 

 Naam UZA-projectcoördinator 
 

3. Onderneem één bluspoging 
4. Sluit deuren en vermijd rookverspreiding 
5. Wacht op eerste interventieploeg en volg de gegeven onderrichtingen 
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2.21  Evacuatie 

De evacuatiewegen zijn aangegeven met de volgende symbolen: 

Symbool betekenis 

 

Uitgang 

 

Nooduitgang 

 

 

Verzamelplaats 

Alle doorgangen waar bovenstaande pictogrammen (en afgeleiden) zijn terug te vinden, dienen te 
worden vrijgehouden. Indien dergelijke gangen, omwille van werkzaamheden volledig versperd zijn 
of gedurende de werken nog slechts beperkt bruikbaar zijn, dient de UZA-projectcoördinator, in 
samenspraak met de dienst Preventie, hiervoor zijn expliciete toestemming te geven. Desgevallend 
dient een alternatieve evacuatieroute bepaald te worden. 

 

2.22  Manipulaties van bestaande installaties 

Op diverse installaties mogen geen manipulaties worden uitgevoerd door niet UZA-personeel tenzij 
onder toezicht van een UZA-medewerker. Deze verantwoordelijke wordt door de technische Dienst, 
in overleg met de UZA-projectcoördinator aangeduid. 

 

2.23  Elektriciteit    

Zoals alle andere installaties mogen m.b.t. de elektrische installaties enkel manipulaties worden 
uitgevoerd door bevoegd UZA-personeel. Afwijken van deze regel kan enkel mits uitdrukkelijke 
toestemming van de UZA-projectcoördinator. De werkgever van het personeel, dat in voorkomend 
geval de schakelingen uitvoert, mag die werken enkel laten uitvoeren door werknemers waarvan hij 
het bewijs kan leveren dat ze de nodige bekwaamheid bezitten om dergelijke werken te kunnen 
uitvoeren. 
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2.24  Gereedschappen en arbeidsmiddelen 

Alle gebruikte gereedschappen en arbeidsmiddelen, inclusief de collectieve en persoonlijke 
beschermingsmiddelen dienen conform te zijn met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, 
in het bijzonder de welzijnswet (en uitvoeringsbesluiten), het A.R.A.B, het A.R.E.I. … 

Indien er gebruik gemaakt wordt van stellingen die ter plaatse worden opgebouwd en waarbij een 
val van 2 meter of meer mogelijk is, dient de stelling te worden opgebouwd door een persoon die 
hiertoe een passende opleiding gekregen heeft. De aannemer/dienstverlener zal op eenvoudige 
vraag hiervan het bewijs leveren. 

 

2.25   Collectieve beschermingsmiddelen 

Indien er, in het kader van risicobeheersing, bijkomende maatregelen dienen getroffen te worden, 
dient de aannemer/dienstverlener voorrang te geven aan het gebruik van collectieve 
beschermingsmiddelen. Indien zulks niet mogelijk is dient de uitvoerder contact op te nemen met de 
UZA-projectcoördinator 

 

2.26  Persoonlijke beschermingsmiddelen    

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals voorzien in de welzijnswet, dienen aanwezig te zijn op de 
werf/werkvloer en aangewend te worden. Beschermingsmiddelen noodzakelijk voor 
ziekenhuisgebonden risico’s kunnen, via de UZA-projectcoördinator aangevraagd worden. 
Beschermingsmiddelen die gebruikt worden in het kader van niet ziekenhuisgebonden risico’s 
dienen te worden voorzien door de uitvoerende aannemer/dienstverlener. Hierbij denken we o.a. 
aan helmen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, handschoenen… 

Op de plaatsen waar een antival-beveiliging voorzien is, zijn de uitvoerders verplicht deze te 
gebruiken. Hiertoe dient de betrokken aannemer/dienstverlener de nodige harnassen te voorzien en 
vooraf na te gaan of de te gebruiken systemen compatibel zijn. 

 

2.27  afval en lozingen 

Afval afkomstig van werfwerken/ dienstverlening zijn de verantwoordelijkheid van de 
aannemer/dienstverlener. De werf moet schoon en opgeruimd gehouden worden. Het 
geproduceerde afval dient afgevoerd te worden via de afvoerkanalen voorzien op de werf. 
Geproduceerd afvalwater wordt afgevoerd via de riolering. 

Volgende stoffen mogen niet geloosd worden: 

 Vaste delen groter dan 1cm 

 Thinners, solventen, vetten en (minerale) oliën (ook niet verdund met water) 

 Verf of kleurstoffen 

 Producten die gevaarlijke stoffen bevatten 

 Producten die zware metalen of ander milieugevaarlijke stoffen bevatten 
Bij twijfel dient de UZA-projectcoördinator te worden gecontacteerd 
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2.28  Water en waterleidingen 
 
Bij onderbreking van het waterleidingssysteem moet dit steeds gespoeld worden om sedimenten te 
verwijderen en groei van biofilm te voorkomen. Bij extreem sterke trillingen worden 
corrosiepartikels losgemaakt en is het zinvol deze partikels weg te spoelen voor ingebruikname van 
dit waterleidingssysteem. 
Indien tijdens de werken langdurige stilstand van water te voorzien is, worden deze waterleidingen 
van het net afgesloten. Dit gebeurt steeds in overleg met de UZA-projectcoördinator. 
 

2.29  Asbest    

De zichtbare aanwezigheid van asbest is opgenomen in een inventaris. De asbestinventaris is via de  
UZA-projectcoördinator te raadplegen. Wanneer de aannemer/dienstverlener tijdens zijn 
activiteiten aan systemen of plafonds niet-vermelde asbest of vermoeden van asbest vaststelt dient 
de UZA-projectcoördinator hiervan ogenblikkelijk op de hoogte te worden gebracht. Deze laatste zal 
verdere stappen ondernemen. 

 

2.30  Technische problemen 

Indien zich een dringend probleem stelt, neemt de aannemer/dienstverlener contact op met de                               
UZA-projectcoördinator; Indien hier geen reactie wordt verkregen kan contact worden genomen 

met het meldpunt op het telnr. (03 821) 3456 

 

2.31  Arbeidsongevallen 

De aannemer stelt bij een ongeval de projectcoördinator en de preventiedienst van het UZA 
onmiddellijk in kennis. Hij start het arbeidsongevallenonderzoek op (incl. de bewarende 
maatregelen). In geval van een ernstig arbeidsongeval volgt hij tevens de verplichtingen vanuit de 
welzijnswet en coördineert hij het ongevalsonderzoek in samenwerking met het UZA. 

 

2.32  Onveilige toestanden 

Indien tijdens de werken/activiteiten onveilige toestanden worden vastgesteld, ook al is dit geen 
gevolg van de eigen aannemingswerken/ dienstverlening dient men onmiddellijk de UZA-
projectcoördinator te verwittigen. 

 

2.33  Meldingsplicht voor tewerkstelling van buitenlandse werknemers,   
stagiairs en zelfstandigen 
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De werkgevers die opdrachten uitvoeren voor rekening of in opdracht van het UZA dienen, indien 
van toepassing, te voldoen aan, de van kracht zijnde “Limosameldingsplicht”, in verband met de 
tewerkstelling, stagiairs, zelfstandigen en stagiairs-zelfstandigen. 

Er dient tevens rekening te worden gehouden met de wet van 8 december 2013 tot wijziging van 
artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van 
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk die betrekking hebben op de voorafgaande aangifte en op de registratie van aanwezigheden 
voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft.  

 

3. Werken in de ziekenhuisomgeving 

 

3.1  Telefonie   

In het UZA geldt een gedifferentieerd verbod op het gebruik van gsm-toestellen. Het is toegelaten 
om mobiel te bellen in het ziekenhuis, met uitzondering van welbepaalde afdelingen of locaties. In 
deze aangegeven zones is het absoluut verboden een gsm-toestel te gebruiken. 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de diensten en afdelingen waar een volledig gsm-verbod geldt. 

 

3.2  Patiëntenrust   

Om de rust van de patiënten te garanderen is, op diensten met patiënten, het gebruik van 
muziekinstallaties niet toegestaan. 

Op andere plaatsen kan muziek toegestaan worden op voorwaarde dat de rust binnen het 
ziekenhuis gegarandeerd blijft. Het geluidsniveau dient onder alle omstandigheden van een 
aanvaardbaar niveau te zijn. De installatie zal op eenvoudige vraag van de UZA-projectcoördinator 
uitgezet worden. 

Werken dienen te gebeuren steeds tijdens de normale werkuren, d.i. op werkdagen van 7.00u tot 
17.00u. Indien er werken noodzakelijkerwijze buiten de diensturen of tijdens het weekeinde dienen 
te gebeuren, kan dit enkel gebeuren na akkoord van de UZA-projectcoördinator. 
Onnodig lawaai moet vermeden worden! 

 

3.3  Ziekenhuishygiëne   

Tijdens bouw- en renovatiewerken is er een verhoogd risico op besmetting met stof- en 
watergerelateerde kiemen; het vermijden van onnodig stof is de boodschap! 

Stofproductie zorgt voor verspreiding van schimmelsporen (oa. Aspergillus, Penicillium, Rhizopus). 
Sporen van bijvoorbeeld Aspergillus vormen voor verzwakte patiënten een infectierisico. 
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Stilstaand water doet de groei van bacteriën toenemen. Water kan na werken aan het 
leidingsysteem besmet zijn met legionella, losgekomen uit de biofilm. Bij aërosolisatie kan Legionella 
via de longen in de bloedbaan terechtkomen en legionellose (veteranenziekte) veroorzaken. 

De Infectiepreventiemaatregelen bij bouwen en verbouwen worden bepaald aan de hand van de 
aard van de werken en de aard van de betrokken patiëntenpopulatie (risico-index) 

Bij aanvang van elk project zal bij het opstellen van het preventiedossier in overleg met de dienst 
ziekenhuishygiëne een zogenaamde RISICO-INDEX berekend worden. Deze risico-index bepaalt 
welke infectiepreventie maatregelen van toepassing zijn in voorbereiding van, tijdens en na 
beëindiging van de werken. 

 

3.4 Afbakenen van werkzones  

Gezien het grote aantal interne verplaatsingen van zowel patiënten, medisch- & verplegend 
personeel, bezoekers, technische en ondersteunende diensten is het noodzakelijk werk- en 
werfzones af te bakenen. Wanneer het een werf betreft waarvan de werken meerdere dagen of 
weken in beslag nemen wordt de werfafbakening bepaald door de UZA-projectcoördinator. 
Wanneer er kortstondige werken worden uitgevoerd buiten de afgebakende werfzone (vb. in 
gangen) dient door de aannemer een duidelijke, niet hinderende afbakening van de werkzone te 
worden voorzien. De oppervlakte en uitvoering van de afbakening dienen bepaald te worden i.f.v. de 
uit te voeren werken en de daaraan verbonden risico’s. 

 

3.5 Openen en sluiten van plafonds 

Het aanvragen van een plafondvergunning is verplicht bij alle werken die aanleiding geven tot het 
openen van plafonds in ruimtes toegankelijk voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het 
UZA.  
De vergunning is niet van toepassing voor: 

 Werken in afgesloten werfzones, niet toegankelijk voor onbevoegde personen 

 Werken korter dan 1 werkdag, waarbij permanent de werklieden aanwezig zijn, en de 
plafonds onmiddellijk na de werken weer gesloten worden. 

De plafondvergunning is aan te vragen via de UZA-projectcoördinator. 

Eén of meerdere kopieën worden aangebracht ter hoogte van de geopende plafonds, wat 
noodzakelijk is voor een goede zichtbaarheid. De vergunning wordt opgehangen met kleefband die 
geen lijmresten nalaat. Na de werken wordt de vergunning weer afgegeven aan de opdrachtgever, 
ter afmelding van de werken. 

Procedure voor verlenging: 

Eventuele verlengingen worden steeds aangevraagd via de UZA-projectcoördinator. Het is geenszins 
toegestaan zelf de gegevens op de vergunning te wijzigen. 

Richtlijnen bij het openen en sluiten van plafonds: 
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De aannemer/dienstverlener is verantwoordelijk voor het openen van de plafonds in functie van de 
werken/diensten die aan hem werden toegewezen. De aannemer/dienstverlener contacteert zelf de 
opdrachtgever voor praktische afspraken, ten minste 1 week voor de aanvang van de werken. 

Plafonds worden steeds gesloten volgens de regels van de kunst, en met de aandacht voor de 
propere staat van de plafondelementen. Eventuele onvrijwillige bevuiling of schade wordt vrijwillig 
en onmiddellijk na de werken gemeld aan de opdrachtgever. 

Volgende richtlijnen gelden voor de opslag van plafondpanelen: 

 Enkele panelen kunnen opgeslagen worden boven op de valse plafonds, op voorwaarde dat 
valgevaar uitgesloten is. 

 Voor opslag van grotere hoeveelheden panelen stelt het UZA-ruimte ter beschikking. De 
aannemer contacteert zelf de UZA-projectcoördinator voor praktische afspraken, ten minste 
één week voor de aanvang van de werken. Een kopie van de plafondvergunning wordt 
steeds aangebracht op de tijdelijk opgeslagen panelen. 

 Het is onder geen enkele voorwaarde toegelaten om plafondpanelen op te slaan in gangen, 
hallen, of andere zones toegankelijk voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het 
UZA. 

 

3.6 Beperking van  bouwstof en de verspreiding er van  

Bij graaf- en afbraakwerken, verbouwingen, reparatiewerkzaamheden en 
onderhoudswerkzaamheden kan, voornamelijk door het breken of boren in muren, het openen van 
vloeren en verlaagde plafonds, veel stof vrijkomen. Ook bij grondwerkzaamheden en 
werkzaamheden aan naburige panden is dit het geval. 
Met stof kunnen micro-organismen worden meegevoerd, in het bijzonder sporen van schimmels 
(zoals Aspergillus) 

De verspreiding van het vrijgekomen stof kan op verschillende manieren plaatsvinden: 

 Via schoenen en kleding van mensen die door of langs de plaats lopen waar gewerkt wordt 

 Via de zwaartekracht ( naar lager gelegen verdiepingen) 

 Via luchtstromingen. In trappenhuizen en liftschachten heerst meestal een opwaartse 
luchtstroom. 

Verbouwingszones en de bijhorende aan- en afvoerroutes worden hierom maximaal gescheiden van 
het ziekenhuis. Er worden, door het UZA aanwijzingen aangebracht voor patiënten, bezoek en 
ziekenhuismedewerkers in verband met de te volgen looproutes om contact met de 
verbouwingszones te vermijden. 

Indien nodig wordt in het kader van de uit te voeren werken, een lift of trappenhuis gereserveerd of 
wordt er via een raam of een speciaal gemaakte opening in de muur, materiaal aan- en afgevoerd. 
Vooraleer de werken aan te vatten dient dit met de UZA-projectcoördinator besproken te worden. 

Elke verbouwingszone dient maximaal stofdicht te worden afgeschermd. De afscherming wordt 
opgetrokken op een wijze die een zeer hoge dichtingsgraad garandeert. Enkel bij kortdurende 
verbouwingen (<48uur) kan dit een plastieken wand zijn. Bij langdurige verbouwing is dit een wand 
uit duurzaam materiaal (conform de reglementering op het gebied van brandveiligheid). De 
integriteit van de afscherming zal tijdens de werkzaamheden strikt worden opgevolgd. Indien deze 
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afscherming onvoldoende blijkt te zijn kunnen de werken door de UZA-projectcoördinator in overleg 
met de verantwoordelijke van ziekenhuishygiëne worden stilgelegd. Vooraleer het werk verder te 
zetten zullen dan in overleg bijkomende maatregelen getroffen worden. 

Enkele voorbeelden van werkzaamheden waarbij afscherming dient aangebracht te worden zijn: 

 Afbraak van muren, pleisterwerken, tegels, plafonds,… 

 Verwijdering van vloeren, vast tapijt, ramen en deuren 

 Werken aan lavabo’s, waterleidingen (met kans op aerosolvorming) op eenheden met 
risicopatiënten 

 Openen van plafondruimten voor plaatsen van bekabeling 

 Opbouw van gipswanden 

Op de grens van de werfzone worden veegmatten of kleefmatten aangebracht zodat stof niet verder 
gedragen wordt in het ziekenhuis. Bij elk transport dient de stofafgifte maximaal beperkt te worden 
door inkapselen van de materialen. In bepaalde gevallen (o.a. kritieke diensten) wordt een sas 
voorzien, waarbinnen van werkkleding kan gewisseld worden. 

Het ziekenhuis mag niet worden betreden met bevuilde werkkledij. 

De eindschoonmaak van de zone gebeurt voor het verwijderen van de afscherming. De ruimten 
boven de systeemplafonds moeten eveneens stofvrij gehouden worden. 

De werf dient dagelijks te worden opgeruimd zodat het vuil zich niet kan opstapelen. Naast de 
dagelijkse opruiming en eventuele reiniging dient bij het beëindigen van de werken nagegaan te 
worden of een (volledige) reiniging van de ruimte of de installatie vereist is. De toe te passen 
techniek wordt voorafgaandelijk besproken met de UZA-projectcoördinator. 

 

3.7 transportvoorschriften, circulatiewegen en het gebruik van   
rollend materieel 

Indien de aannemer/dienstverlener  materiaal met rollend materieel ter plaatse wenst te krijgen, 
dient hij hierin zelf te voorzien. Het gebruik van rollend materieel, eigendom van het ziekenhuis of 
leveranciers van het UZA (transpallet, container, linnenkar, heftruck,…) is niet toegestaan. In 
uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na het verlenen van een vergunning door de UZA-
projectcoördinator kan hiervan afgeweken worden. 

De aangevoerde materialen en de gebruikte transportmiddelen dienen steeds rein te zijn zodat 
verspreiding van vuil en stof wordt tegengegaan. Het rollend materieel moet in goede staat zijn en 
gekeurd indien nodig. 

De gebruikers moeten voldoen aan de wettelijke vereisten (veiligheidsfunctie indien van toepassing) 

De te gebruiken liften en gangen worden vooraf bepaald door de UZA-projectcoördinator. De 
aannemer zal zich strikt beperken tot deze circulatiewegen om de hinder van de werken te 
beperken. 

Indien de werken/diensten  hinder kunnen veroorzaken in de evacuatiewegen dient dit gemeld te 
worden aan de UZA-projectcoördinator. Deze zal dit voorafgaandelijk bespreken met de betrokken 
interne diensten en de preventieadviseur. 
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3.8 Opslag van materialen 

Opslag van materialen kan enkel op vooraf bepaalde plaatsen en in beperkte hoeveelheden. 

Er mogen geen materialen, groter dan de dagelijkse verbruikbare hoeveelheid worden opgeslagen in 
gangen. Niet verwerkte materialen dienen bij het einde van de werkdag uit de gangen verwijderd te 
worden. 

Indien materialen worden opgeslagen op plaatsen en locaties waar hun opslag invloed kan hebben 
op het interne transport van het UZA, patiënten- en medewerkerstromen, is het akkoord van de 
UZA-projectcoördinator noodzakelijk. 

Materialen en gereedschap worden ordelijk gestapeld zonder hinder te veroorzaken in doorgangen 
en vluchtwegen. Wanneer gewerkt wordt op in dienst zijnde afdelingen, wordt de plaatsing van 
materialen bepaald in samenspraak met de UZA-projectcoördinator. 

In de bezoekersgangen mogen geen materialen worden gestapeld. 

 

3.9 Gebruik van energievoorzieningen   

Binnen patiëntenkamers mogen nooit de stopcontacten in de patiëntenbalken worden gebruikt. Het 
gebruik van de groene (no-break) stopcontacten en de oranje(vitale) stopcontacten is in geen enkele 
situatie toegelaten. Binnen de patiëntenkamers is enkel het gebruik van het stopcontact naast de 
toegangsdeur toegelaten voor gebruik. 

Voor een afgenomen elektrisch vermogen van meer dan 2000 W is voorafgaandelijk toestemming 
van de UZA-projectcoördinator vereist. 

 

3.10 Hefwerktuigen, elektrogeen groepen en keuringsplichtige  
arbeidsmiddelen 

Alle hefwerktuigen, heftoebehoren en aanslagmiddelen die op de werf/werkplaats aanwezig zijn, 
moeten steeds vergezeld zijn van het verslag voor indienststelling en het meest recente 
keuringsverslag. Indien op het verslag melding wordt gemaakt van inbreuken mogen deze middelen 
niet langer gebruikt worden zolang er geen nieuwe controle door een Externe Dienst voor 
Technische Controles werd uitgevoerd. 

Elektrogeengroepen dienen eveneens vergezeld te zijn van een recent keuringsattest. 

 

3.11 Toegankelijkheid lokalen  

Tijdens de werken/diensten  mogen alleen de lokalen betreden worden die uitdrukkelijk zijn 
toegewezen door de UZA-projectcoördinator. Indien buiten de normale werkuren gewerkt wordt, 
dient men in het bezit te zijn van een schriftelijke toelating. 
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Een aantal lokalen is, alleen onder begeleiding of mits expliciete toelating toegankelijk en worden 
ook als dusdanig aangegeven door middel van vermelding of pictogrammen. 

Toegangsdeur van werf moet voorzien zijn van volgende: 

 Projectfiche :  
De projectfiche bevat de basisinformatie betreffende de uit te voeren werken, de duur van 
de werken met weergave van de verschillende fazen en de te nemen 
preventiemaatregelen om de werken met minimale hinder voor patiënt en UZA-
medewerkers te laten verlopen.  

 Layout van de werken  

 De veiligheidsinstructie: 
Voor het opstarten van werken binnen een project zal de UZA-projectcoördinator de 
veiligheidsinstructie toelichten aan de uitvoerders.  

 De risico-index : 
Voorafgaande aan het opstarten van bouw- verbouwingswerken zal een risicoanalyse 
gemaakt worden naar patiëntenveiligheid en de te nemen preventieve maatregelen. Dit 
gebeurt in overleg met ziekenhuishygiëne en de betrokken afdeling.  
Het resultaat van deze risicoanalyse geeft aan welk risico-index er geldt voor de 
betreffende werken. Deze index kan in de loop van de werken worden aangepast, zowel 
verlaagd als verhoogd.  

 Checklist patiëntenveiligheid- ICRA: 
Checklist patiëntenveiligheid wordt  door de UZA-projectcoördinator ingevuld en 
gekoppeld aan het werfverslag. Dit document zal per mail worden gestuurd naar 
ziekenhuishygiëne en diegene die betrokken zijn bij het overleg en/of dit ter info krijgen 
toegestuurd. Tijdens de duur van de werken wordt er door de UZA-projectcoördinator nog 
één of meerdere werfcontroles ingeplant tezamen met ziekenhuishygiëne en 
verantwoordelijke verpleegkundige. 

 Risicoanalyse bij bouw- en verbouwingswerken – PCRA 
Deze pre-constructie risicobeoordeling wordt ook gebruikt om risico’s uitvoerig te 
evalueren met het oog om de impact op kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg tot 
een minimum te beperken 

 Verbodsteken:  verboden toegang voor onbevoegden 
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3.12 Chemische producten 

Alle door de aannemer/dienstverlener  gebruikte producten moeten reglementair geëtiketteerd en 
opgeslagen worden. De MSDS-kaarten  van producten moeten, op het ogenblik van het gebruik, ter 
plaatse ter beschikking worden gehouden. Deze kaarten kunnen op elk ogenblik door zowel de UZA-
projectcoördinator of de preventieadviseur opgevraagd worden. 

Indien er dergelijke producten dienen te worden opgeslagen in een hoeveelheid die de dagelijkse 
verbruikbare hoeveelheid overtreft, zal in overleg met zowel de UZA-projectcoördinator als de 
preventieadviseur de locatie bepaald worden alsook de voorwaarden waaronder de opslag kan 
gebeuren. 

 

3.13 Gas-, lucht- en stofemissie 

Bij aanvang van de werken geeft de UZA-projectcoördinator aan waar eventueel gassen kunnen 
ontsnappen of waar mogelijke geur- en stofhinder kan ontstaan. Hij zal de nodige maatregelen 
aangeven die nodig zijn om de hinder voor de patiënten en de diensten tot een minimum te 
beperken. Hierbij mogen MAC-waarden ( maximale arbeidsconcentraties zoals voorzien in het ARAB) 
niet overschreden worden. 

Indien tijdens de werken er zich onverwacht hinder van deze aard zou voorkomen, dient men de 
UZA-projectcoördinator hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. 

 

3.14 Werken op hoogte 

Als men spreekt over werken op hoogte, dan gaat het om werk dat uitgevoerd wordt op 2 meter en 
hoger. Vanaf die hoogte moeten er specifieke maatregelen genomen worden, deze hangen af van de 
gebruikte hulpmiddelen: vb leuningen, loopplanken, steigers,… 

 
Een goede randbeveiliging 
bestaat uit een leuning, 
tussenleuning en plint-of 
een constructie die een 
evenwaardige beveiliging 
biedt. Deze 
randbeveiligingen zijn 
verplicht bij vaste 
stellingen, bij het werken 
in de buurt van openingen, 
bij hoogwerkers en bij 
werkplatformen. 
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3.14.1 Ladders 
 

Ladders kunnen enkel gebruikt worden indien er geen andere praktische manier is om de taak te 
vervullen.   

 Omschrijving van begrip ladder en trapladder: 

Ladder : Een klimgereedschap bestaande 

 uit twee bomen met daartussen 

 een aantal dwarsregels (sporten).  

 

 

 

 

Trapladder : Een klimgereedschap in de vorm van een trap, 

d.w.z met platte treden en steunende tweepoot,  

of dubbele ladder met treden met bij voorkeur 

 een werkplatform. 

 

Alle ladders en trapladders moeten minimaal  jaarlijks geïnspecteerd worden op hun deugdelijkheid 
en volledigheid. Hiervoor zal op het desbetreffend klimgereedschap de laatste datum van inspectie 
worden aangebracht tezamen met de vermelding van wie eigenaar is van het klimgereedschap. 

De ladders en trapladders zullen steeds voor gebruik visueel worden gecontroleerd door de 
gebruiker. Elk defect moet hierbij worden gemeld en het desbetreffende klimgereedschap moet 
worden gelabeld met “defect, verboden te gebruiken” en worden verwijderd van de werkplek. 

Het gebruik van ladders dient maximaal te worden vermeden en te worden vervangen 
door gebruik te maken van trapladders met eventueel een werkplatform. Indien trapladders 
zonder werkplatform worden gebruikt mag de gebruiker nooit op de bovenste drie treden staan. 

De ruimte rond het klimgereedschap  moet worden afgebakend, wanneer deze wordt geplaatst in 
gangen. 
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Indien er toch gebruik gemaakt wordt van een rechte ladder, moet 
deze worden vastgebonden telkens wanneer dit mogelijk is of 
gesteund worden door een bevoegd persoon tegen het wegglijden. 

Eens het werk is uitgevoerd dient de ladder terug naar zijn 
opbergplaats te worden gebracht. 

Indien gebruik wordt gemaakt van een rechte ladder controleer 
dan dat : 

 De ladder onder een hoek is geplaatst (+/- 75°) zodat het 
risico van wegglijden van de ladder wordt beperkt. Een 
vuistregel is de tenen tegen de onderkant van de ladder te 
plaatsen en de ladder met gestrekte arm recht vooruit te 
pakken.  

 De bovenzijde van de ladder rust tegen een stevig en veilig 
oppervlak 

 Beide ladderpoten zich op stevige ladderschoenen 
bevinden en niet kunnen wegglijden 

 Het werk kan worden bereikt zonder dat het 
lichaamszwaartepunt buiten de verticale laddersteunen komt 

 Een goede handgreep mogelijk is 

 Slechts één persoon tegelijk op de ladder staat 

 Indien gebruikt voor toegang, dient de ladder zich minstens één meter boven het 
toegangsvlak te bevinden tenzij één of andere vorm van goede leuning aanwezig is. 

Indien trapladders worden gebruikt, controleer dan dat : 

 Deze is vastgeklikt in zijn positie en rust op een stevige en egale ondergrond 

 Hij gepositioneerd is recht tegenover het werk. Niet zijdelings werken. 
 

3.14.2  Steigers 

Alleen specialisten mogen de steigers opbouwen, zij zorgen ervoor dat de steiger op een veilige 
manier staat opgesteld: 

 Steigers moeten stabiel zijn 

 Steigers moeten vangrails hebben op een hoogte van 2 meter  

 Leuning: Leuning in 1 m, - knierand in ½ m en plinten 15 cm hoogte 

  Bij mobiele steigers moeten alle wielen worden vergrendeld 

 Gereedschappen, materialen en afval  moeten zo worden geplaatst, zodat ze niet naar 
beneden kunnen vallen  

 Wijzigingen aan de steiger moeten worden uitgevoerd door mensen die daarvoor opgeleid 
zijn 

 Spring niet op een steiger platform 

 Gebruik geen ladders, schragen,… op de steiger 
 

3.14.3  Hoogwerkers 
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 Een hoogwerker moet gekeurd worden, een geldig keuringsbewijs is nodig 

 Alleen opgeleid personeel mag een hoogwerker bedienen 

 Draag steeds een harnasgordel die aan een verankeringspunt in de bak is vastgemaakt 
 

3.14.4  Gebruik van kranen 
 
Al het materieel (hijskranen, hijswerktuigen, hijsmiddelen etc.) dat bestemd is voor het verticaal 
verplaatsen van lasten, dient gekeurd te zijn.  
Wanneer de kraanman of een andere bedienaar van heftoestellen de machine, de last of de 
losplaats niet in zijn geheel kan zien, moet een bevoegd seingever hem helpen bij het 
manoeuvreren! 

 De seingever moet begeleiding bieden bij de manoeuvres met behulp van een 
communicatiesysteem (bijvoorbeeld: radiofonisch, gebaren, andere).  

 Hij moet alle manoeuvres met zijn ogen kunnen volgen zonder dat hij daarbij gevaar loopt. 
Als één seingever niet alleen aan deze voorwaarde kan voldoen, zijn er dus twee of meer 
seingevers nodig.  

 Hij moet zorgen voor de veiligheid van de andere werknemers in de buurt, voor zijn eigen 
veiligheid en voor de veiligheid van de bedienaar. Daarvoor moet hij:  

 onbevoegden weghalen uit de actieradius van het heftoestel; 

 de last zo begeleiden dat ze nooit boven een werknemer komt;  

 de verplaatsingen van het heftoestel zo begeleiden dat elk contact met een luchtlijn 
vermeden wordt. 

 De bedienaar moet weten wie de seingever is.  

 De manier van communiceren en de gebarencodes moeten perfect gekend zijn bij de 
seingever en de bedienaar. 

 Naast radiocommunicatie bevat de norm NBN E 52-009 ook een "gestandaardiseerde" 
gebarencode. 

 De bedienaar moet op zijn beurt beschikken over een antwoordmiddel (radio, claxon, ...).  
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Akkoordverklaring reglement voor externe aannemers, dienstverleners en leveranciers 

Onderneming  …………………………………………………….. 

Adres  ……………………………………………………… 

Postnummer ……………………………………………………… Gemeente …………………………………………… 

Telefoon …………………………………………………….. Fax  …………………………………………… 

Ondernemingshoofd of afgevaardigde 

Naam  ……………………………………………………… 

Functie  ……………………………………………………… 

Telefoon …………………………………………………….. e-mail 
 …………………………………………….. 

Ondergetekende verklaart het UZA Reglement voor externe aannemers, dienstverleners en 
leveranciers versie januari 2023, ontvangen, gelezen en begrepen te hebben en te zullen laten 
toepassen. 

Alle werknemers en eventuele onderaannemers die op het terrein of de gebouwen van het UZA  
aanwezig kunnen zijn zullen over dit reglement geïnformeerd worden en zijn  verplicht  dit 
reglement na te leven. 

Deze akkoordverklaring moet ondertekend  worden bijgevoegd bij de inschrijving op een 
offertevraag uitgaande van het UZA. Bij werken of dienstverlening zal dit tevens gebeuren door de 
firmaverantwoordelijke in overleg met en na toelichting van de UZA-projectcoördinator vooraleer 
met de werken of dienstverlening te beginnen. 

De aannemer, dienstverlener en leverancier  zal niettegenstaande deze verplichtingen en sancties 
toch instaan voor een correcte afhandeling van zijn opdracht en kan deze verplichtingen en de er 
aan verbonden sancties niet inroepen als overmacht of reden voor laattijdigheid of voor niet 
voldoen aan zijn andere contractuele verplichtingen. 

Opgemaakt te ………………………………………………… op  …………………………………………………………………. 

Voor de aannemer, dienstverlener,  leverancier 

   Naam  ……………………………………………………………………………. 

 

   Handtekening ………………………………………………………………………….. 

Dit document dient volledig ingevuld bijgevoegd te worden bij de inschrijving en/of teruggestuurd of 
afgegeven te worden aan : 

Erik Van De Wauwer / Hoofd Technische Dienst / Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem 

 
Dit document dient door de UZA-projectcoördinator te worden toegevoegd aan het dossier en/of 
gekoppeld aan het arbeidsmiddel binnen ULTIMO. 
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4.1 Bijlage 1 : Verklaring gebruik van pictogrammen 

Pictogram Betekenis Risico’s Acties 

 

 radioactiviteit 

 Bestralingsgevaar 

 Inwendige radioactieve 
besmetting 

 Verspreiding van 
radioactiviteit in 
ziekenhuis 

 Bij reële blootstelling contact 
opnemen met de dienst 
Preventie(tel 3135) 

 

 laserstraling  oogbeschadiging 

 geen toegang  

 afschermen laserbundel 

 dragen specifieke laserbril 

 

 (zeer) giftig  intoxicatie 

 raadplegen van deskundige ter 
zake 

 individuele 
beschermingsmaatregelen 

 

 corrosief  verbranding 

 raadplegen van deskundige 

 individuele 
beschermingsmaatregelen 

 voorzien van 
opvangmogelijkheid bij lek 

 

 explosiegevaar  risico op verwonding 

 vermijden van hitte- of 
vuurbronnen 

 vermijden van 
ontstekingsbronnen 

 

 biologisch 
besmettingsgevaar 

 biohazard 

 eigen besmetting door 
microbiële kiemen 

 besmettingsgevaar 
voor zieken 

 nagaan of labo operatief is 

 vaccinatiestatus controleren 

 contacteren van 
arbeidsgeneesheer bij prik- of 
steekwonden 

 minimaal contact, strikte 
hygiëne en desinfectie 

 

 ontvlambare 
stoffen 

 ontvlambare stoffen 
 vermijden van hitte- en 

vuurbronnen 

 aanvragen van vuurvergunning 

 

 sterk magnetisch 
veld 

 demagnetisering  

 

 gevaarlijke 
elektrische 
spanning 

 elektrocutie 

 onderbreking werking 
van vitale toestellen 

 schakelen enkel door bevoegd 
personeel 

 individuele 
beschermingsmaatregelen 
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Pictogram Betekenis Acties 

 

 rookverbod 
 In het UZA geldt een algemeen rookverbod. Er mag 

enkel gerookt worden op de locaties ter hoogte van 
achteruitgang R- & T-toren. 

 

 Gsm verbod 
 In het UZA geldt een gsm verbod in de zone die vermeld 

staan in bijlage 3 

 

 Verboden toegang 
 Wanneer toegang tot deze zone nodig is dient de UZA-

projectcoördinator te worden geraadpleegd. 

 

 Verboden toegang voor 
dragers van een 
pacemaker 

 Personen die een pacemaker hebben mogen deze zone 
niet betreden vanwege het magnetisch veld. 

 

 Verboden vuur te maken 
 Indien in deze omgeving toch dient gebruik te worden 

gemaakt van vuur, eerst de UZA-projectcoördinator te 
contacteren. 

 

 Geen drinkwater 
 Het water hier aanwezig is behandeld (labowater) en is 

bijgevolg niet drinkbaar. 
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Pictogram Betekenis 

 

 Verplichte helmdracht 

 

 Verplicht oogbescherming te dragen 

 

 Verplicht handschoenen te dragen 

 

 Verplicht veiligheidsschoeisel te dragen 

 

 Verplicht gehoorbescherming te dragen 

 

 Verplicht gelaatsbescherming te dragen 

 

 Verplicht stofmasker te dragen 

 

 Verplicht ademhalingsbescherming te dragen 
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Pictogram Betekenis 

 

 Corrosief 

 

 Explosief 

 

 Ontvlambaar 

 

 oxiderend 

 

 Irriterend, sensibiliserend, schadelijk 

 

 Giftig 

 

 Gevaarlijk voor het  aquatisch milieu 

 

 Gassen onder druk 

 

 Lange termijn gezondheidsgevaarlijk 
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4.2 Bijlage 2 : kleurencodes leidingen  

4.2.1 Energie – en Aanvoerleidingen 

Omschrijving Kleurencombinatie 

Koud water    Groen - Wit 

Warm water    Groen - Okergeel  

Retour  warm water    Groen - Okergeel - Blauw 

Koud water labo    Groen - Wit - Bruin 

Warm water labo    Groen - Okergeel - Zwart 

Retour  warm water labo    Groen - Okergeel - Bruin 

Warm water keuken    Groen - Okergeel - Rood 

Retour  warm water keuken    Groen  - Okergeel - Geel 

Brandleiding oud    Groen - Rood 

Brandleiding nieuw    Rood 

Behandeld water    Groen - Wit - Grijs 

CV water    Groen  - Geel - Rood 

Retour CV water    Groen - Geel - Blauw 

IJswater    Groen- Blauw -Rood 

Retour ijswater    Groen - Blauw - Blauw 

Stoom lage druk    Zilvergrijs - Okergeel 

Condensaat    Groen - Rood 

koeltorenwater    Groen  - Bruin - Rood 

Retour koeltorenwater    Groen - Bruin - Blauw 

Gas    Okergeel - Bruin 

 

Sinds 2000 zijn  de kleurcoderingen vervangen door opschriften met de inhoud van de leiding en 
aanduiding van de vloeirichting. 

4.2.4 Medische gassen 

Omschrijving Kleurencombinatie 

Zuurstof    Wit 

Perslucht  5 kg    Wit - Zwart 

Perslucht 10 kg    Wit - Zwart - Wit 

Vacuüm    Violet 

CO2    Licht Blauw  
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Sinds 2000 zijn  de kleurcoderingen vervangen door opschriften met de inhoud van de leiding en 
aanduiding van de vloeirichting. 

 

4.2.2 Afvoerleidingen 

Omschrijving Kleurencombinatie 

Gewone waterafvoerleiding    Groen - Zwart 

Verluchting gewone waterafvoerleiding    Groen - Zwart - Rood 

Fecaliën afvoerleiding     Groen - Zwart - Bruin 

Verluchting fecaliënafvoerleiding    Groen - Zwart - Blauw 

Persleiding    Groen - Zwart - Grijs 

Regenwater    Groen - Zwart - Wit 

Scheikundige stoffen    Groen - Zwart - Geel 

Sinds 2000 zijn  de kleurcoderingen vervangen door opschriften met de inhoud van de leiding en 
aanduiding van de vloeirichting. 

 

4.2.3 Luchtbehandeling 

Omschrijving Kleurencombinatie 

Buitenluchtname    Licht Blauw - Rood 

Behandelde lucht pulsie warm    Licht Blauw - Okergeel - Rood 

Behandelde lucht aanvoer koud    Licht Blauw - Wit - Rood 

Behandelde lucht gemengd    Licht Blauw - Bruin - Rood 

Afzuiging omgevingslucht    Licht Blauw - Zwart - Blauw 

Afzuiging recyclage    Licht Blauw- Grijs - Blauw 

Sinds 2000 zijn  de kleurcoderingen vervangen door opschriften met de inhoud van de 
luchtkanalen en aanduiding van de luchtstroming. 
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4.3 Bijlage 3 : Locaties en diensten waar GSM-gebruik verboden is 

 

 

  

Afdeling Zone Medisch 
Technisch Blok 

Hospitaalblok 
Verdieping 

NMR  C -1 

Spoed 1  +0 

Nierdialyse  E +0 

Cardiochirurgie  A +2 

Cardio  B +2 

Cardio  C +2 

Cathlab   +2 

Angio   +2 

IZ 1,2,3,4,5 1  +3 

OK 2 & 3  +3 

Medium care  B +4 

Neonatologie  E +3 

Bevallingskwartier  E +4 
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4.4 Bijlage 4 : Procedures voor het afschermen van branddetectie 

 



   
 
 

Reglement voor externe Aannemers, Dienstverleners en Leveranciers-  januari 2023    p. 36 van 59 

  

 

  



   
 
 

Reglement voor externe Aannemers, Dienstverleners en Leveranciers-  januari 2023    p. 37 van 59 

  

4.5 Bijlage 5 : Procedure voor het buiten dienst zetten van branddetectie 
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4.6 Bijlage 6 : Procedure voor verwijderen van asbest
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4.7 Bijlage 7 : Vuurvergunning 
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4.8 Bijlage 8 : Gebruik van blusmiddelen 

 Het vuur moet in de windrichting worden aangepakt 

 

 Uitgestelde branden moet men vooraan beginnen te blussen 

 

 Er moet tegelijkertijd voldoende brandblussers worden ingezet, niet na elkaar 

 

 Men moet oppassen dat de brand niet opnieuw begint 

 

 Gebruikte brandblusapparaten mogen niet terug worden opgehangen. Meldt dit aan de  
UZA-projectcoördinator, welke de preventiedienst zal verwittigen voor het hervullen ervan. 
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4.9 Bijlage 9 : Werkvergunning 
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4.10 Bijlage 10: Veiligheidsinstructies
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4.11 Bijlage 11 : Procedure Arbeidsmiddelenregistratie  
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4.13   Bijlage 13 : overzichtsplan UZA 
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