
   

 
 

AVGP HHZHL 
ALGEMEEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

LEVERINGEN 
 

 
 

Dit AVGP-Leveringen (Algemeen Veiligheids- en Gezondheidsplan Leveringen) is van toepassing op 
alle leveringen, in zoverre er geen aanvullende of afwijkende voorwaarden worden vastgelegd in een 
BVGP (Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan).   
 
Het AVGP bestaat uit verschillende delen: 
- het eerste deel van het AVGP omvat de bijzondere taken en verantwoordelijkheden van de verschil-

lende tussenkomende partijen; 
- het tweede deel omvat de algemene veiligheidsvoorschriften tijdens de leveringen die van toepas-

sing zijn binnen het HHZHL. Deze kunnen gezien worden als de minimumvoorschriften.   
 

 

DEEL 1 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  
 
 

HOOFDSTUK 1.1 Taken en verantwoordelijkheden HHZHL 

Naast de wettelijke verplichtingen zoals bepaald in de welzijnswet staat de aangeduide contactpersoon 
van het HHZHL bijkomend in voor de volgende taken en verplichtingen: 
 Tijdig doorgeven aan de IDPBW van alle vereisten en randvoorwaarden die gelden voor hoger ver-

melde leveringen; 
 Tijdig doorgeven aan de IDPBW van alle wijzigende risico’s eigen aan de exploitatie van het zie-

kenhuis en die, direct of indirect, een invloed hebben op hoger vermelde leveringen; 
 Het nemen of ondersteunen van acties die noodzakelijk zijn om de veiligheid op tijdens de leverin-

gen te garanderen ingeval van het uitblijven van corrigerende acties door de leveranciers (zie ook 
hoofdstuk 2.6).     

 

 

HOOFDSTUK 1.2  Taken en verantwoordelijkheden IDPBW 

 De IDPBW staat in voor het goedkeuren van de method statements, RIE’s en V&G-plannen van de 
leveranciers. De leveringen kunnen pas aanvatten na goedkeuring van deze documenten; 

 De IDPBW treedt onafhankelijk op en is gemachtigd om, ingeval van grote risico’s, de leveranciers  
directe maatregelen op te leggen of, in uitzonderlijk geval, de leveringen stil te leggen;   

 De IDPBW staat in voor de coördinatie van het onthaal en de toegangsmachtiging van alle werkne-
mers die ingezet worden op terreinen van HHZHL met een verhoogd risico;  

 De IDPBW staat mee in voor het toezicht en de opvolging van de ingezette werknemers wat betreft 
het naleven van de sociale wetgeving (o.a. Limosa) en het beschikken over de vereiste bevoegd-
heden tot het uitvoeren van bepaalde risicovolle werkzaamheden;    
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HOOFDSTUK 1.3  Taken en verantwoordelijkheden leverancier 

 
Naast de wettelijke verplichtingen zoals bepaald in de welzijnswet staat de leverancier bijkomend in 
voor de volgende taken en verplichtingen.  
 Door het indienen van zijn offerte verbindt de leverancier er zich toe om alle toepasselijke wettelijke 

bepalingen inzake veiligheid en gezondheid, welzijn en milieu na te leven en te doen naleven door 
zijn werknemers, subleveranciers en bezoekers. Het betreft hier onder meer de bepalingen van de 
Welzijnswet en zijn uitvoeringsbesluiten (Codex), het ARAB, het AREI, de sociale wetgeving, het 
VLAREM, VLAREMA, VLAREBO, ... 

 Door het indienen van zijn offerte verbindt de leverancier er zich toe de bepalingen van het AVGP 
en de bijlagen na te leven tijdens de volledige verwezenlijkingsduur van de leveringen. De bepa-
lingen van de documenten IDPBW betreffende interne procedures maken integraal deel uit van het 
AVGP.  Ingeval van eventuele tegenstrijdigheden wordt de strengste voorwaarde gehanteerd tenzij 
een andere afspraak met de opdrachtgever en IDPBW wordt gemaakt. Deze afspraak dient steeds 
schriftelijk vastgelegd te zijn.   

 Bij zijn offerte voegt de leverancier een intentieverklaring en document artikel 30 waarin hij naar het 
AVGP verwijst en beschrijft op welke wijze hij zal handelen om aan de bepalingen van het AVGP te 
voldoen.  

 Indien het werk van de leverancier zelf specifieke gevaren inhoudt, moet de leverancier deze geva-
ren en de gepaste bijhorende preventiemaatregelen, aan de opdrachtgever meedelen via zijn of-
ferte. 

 De leverancier draagt de verantwoordelijkheid voor: 
o Het veilig uitvoeren van het aan hem opgedragen werk; 
o Het identificeren en evalueren van de risico’s verbonden aan het werk en het vastleggen en 

toepassen van gepaste preventiemaatregelen; 
o Het instrueren van zijn werknemers en subleveranciers i.v.m. de veiligheid en gezondheid 

tijdens de leveringen; 
o Het toezicht op de veiligheid en gezondheid tijdens de leveringen; 

 De leverancier zal een positieve bijdrage leveren aan de coördinatie van de veiligheid en gezond-
heid op de terreinen van HHZHL.  Hij zal de IDPBW en de andere betrokken partijen bijstaan in hun 
streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle partijen op de terreinen van HHZHL. 

 De leverancier zal het AVGP strikt naleven en zal de naleving ervan opleggen aan zijn werknemers 
en subleveranciers. 

 Elke leverancier dient de ‘Invulfiche administratieve gegevens onderneming/zelfstandige” in te vul-

len en ondertekend terug te bezorgen aan de IDPBW vooraleer de activiteiten te mogen aanvatten. 
De leverancier zal dezelfde informatie opvragen bij zijn subleveranciers en ze bezorgen aan de 
IDPBW. 

 De leverancier heeft de plicht ongevallen of incidenten onverwijld te melden aan de contactpersoon 
van het HHZHL en de IDPBW of zijn gemandateerde.  
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DEEL 2 – ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HHZHL 
 
 

HOOFDSTUK 2.1 Procedures en afspraken bij leveringen 

 

2.1.1 Leiding van de werknemers 
 
De leverancier duidt, binnen zijn personeel tewerkgesteld op HHZHL, een verantwoordelijke aan die 
hem zal vertegenwoordigen. Deze hiërarchische verantwoordelijke van de leverancier is belast met de 
dagelijkse leiding van de leveringen en de inherente 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 werknemer duidt de werkgever een gelijkwaar-
dige vervanger aan. 
Voor bijzondere projecten waarbij beroep moet gedaan worden op bedrijven of personen met bijzondere 
specialismen, kan, mits voorafgaand akkoord van HHZHL, van deze eis afgeweken worden.  In dat 
geval dient de door de leverancier aangeduide persoon minstens het Engels of het Frans te beheersen.   
 
 

2.1.2 Taal tijdens de leveringen 
 
Alle gesprekken, rapportering, verslagen, ... gebeuren in de Nederlandse taal. Als de leverancier of zijn 
eventuele subleveranciers personeel tewerkstelt dat het Nederlands niet of onvoldoende machtig is, is 
het de plicht van de betrokken leverancier deze werknemers de nodige instructies in de aangepaste taal 
te bezorgen, zodat de werkzaamheden veilig kunnen verlopen. In ieder geval is er steeds één Neder-
landssprekend persoon aanwezig die eventuele instructies van HHZHL kan vertalen zodat alle werkne-
mers de instructies begrijpen en kunnen toepassen. De leverancier staat zelf in voor de eventuele ver-
taling van documenten of instructies indien hij beroep doet op personen die het Nederlands niet of on-
voldoende machtig zijn. Het onmachtig zijn van het Nederlands, kan nooit ingeroepen worden als ver-
ontschuldiging voor het uitvoeren van leveringen in onveilige omstandigheden. 
 
 

2.1.3 Informatie-uitwisseling 
 
Voor elk project stelt het HHZHL een contactpersoon aan, die instaat voor de opvolging en contacten 
met de leverancier. De contactpersoon kan een werknemer van het ziekenhuis zijn of een extern aan-
gestelde. 
De contactpersoon ziet erop toe dat de veiligheidscoördinator/IDPBW de gevraagde documenten ont-
vangt.   
Tenzij anders overeengekomen, is de projectleider van de leverancier het aanspreekpunt inzake de 
veiligheid en organisatie van de leveringen en dit zowel wat betreft de werkzaamheden uitgevoerd door 
het eigen bedrijf als deze uitgevoerd door aangestelde subleveranciers.  
Indien noodzakelijk zal er vóór aanvang van de leveringen een overlegvergadering plaats vinden. Hierbij 
wordt de planning besproken, het V&G-plan overlopen en de afspraken m.b.t. veiligheid vastgelegd.  
Op de overlegvergadering worden door de leverancier, indien van toepassing, de gevraagde documen-
ten overgemaakt aan de veiligheidscoördinator/IDPBW. 
 

2.1.4 Aanwezigheid documenten 
 
De leverancier voorziet een kopie van recente keuringsverslagen en nazichtsverslagen in een hiertoe 
voorziene map bij het arbeidsmiddel dat toegankelijk is voor de veiligheidscoördinator/IDPBW. 
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2.1.5 Bezoekers van leveranciers 
 
Het aantal bezoekers van leveranciers dient tot het strikte minimum beperkt te worden. De aanwezigheid 
van bezoekers dient vooraf gemeld te worden aan de contactpersoon van HHZHL. Evenals de werkne-
mers van de leverancier zullen ook de bezoekers en leveranciers van de leverancier zich moeten kun-
nen identificeren. 
Bezoekers en leveranciers dienen, indien nodig, gebruik te maken van passende beschermingsmidde-
len (PBM’s). De leverancier draagt de volle verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn bezoekers.  
 
 

HOOFDSTUK 2.2 Organisatie van leveringen 

 

2.2.1 Toegang tot lokalen  
 
Tijdens de werken mogen alleen de lokalen betreden worden die uitdrukkelijk zijn toegewezen door de 
contactpersoon van HHZHL (standpunt omtrent publiektoegankelijke ruimten). Indien buiten de normale 
werkuren geleverd wordt, dient men in het bezit te zijn van een schriftelijke toelating.  
Een aantal lokalen is alleen onder begeleiding of mits expliciete toelating toegankelijk en worden ook 
als dusdanig aangegeven door middel van vermeldingen of pictogrammen. 

 
 
2.2.2 Gebruik van sleutels en badges  

De sleutels of badges waarover de leverancier of zijn personeel kan 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 HHZHL. 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 frau-
duleus gebruik zal de leverancier er toe gehouden zijn onmiddellijk alle door HHZHL ter beschikking 
gestelde sleutels en badges in te leveren. Alle kosten voortvloeiend uit dit misbruik zullen verhaald wor-
den op de leverancier die de verantwoordelijkheid over sleutel of badge draagt. 

 
 
2.2.3 Verkeer op de terreinen 

Op de terreinen van het HHZHL gelden de regels van het algemeen verkeersreglement. De maximaal 
toegelaten snelheid bedraagt 20 km/u. Er geldt een absolute voorrang voor urgentiediensten. De directie 
van het HHZHL kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een verkeersongeval dat zich heeft 
voorgedaan op de terreinen van het HHZHL. Het binnenbrengen van omvangrijk of hinderend materiaal 
of materieel dient te gebeuren langs een vooraf afgesproken toegangsweg en op een geschikt tijdstip 
waarbij de hinder voor de normale circulatie op de terreinen van het HHZHL minimaal is. Het opstellen, 
verplaatsen of afbreken van materieel voorafgaand aan of gedurende de leveringen, gebeurt in nauw 
overleg met de contactpersoon. Het afsluiten van leverzones dient te gebeuren in overleg met de con-
tactpersoon, waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan het vrijhouden van de doorgangen voor de 
brandweer en hulpdiensten. 
 

 

2.2.4 Parking 

De 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 
of raamcontract. 
De brandweg omheen het gebouw moet steeds gevrijwaard blijven. Ingeval van het stallen van voertui-
gen op de doorgangen van brandweer en hulpdiensten of op andere plaatsen waar het stallen van 
voertuigen verboden is, worden deze op last van de leverancier afgesleept. 
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2.2.5  Transportvoorschriften, circulatiewegen en het gebruik van rollend materiaal 
 
De leverancier zal steeds voorrang geven aan het interne transport van het ziekenhuis. Indien de leve-
rancier 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 HHZHL (transpallet, 
container, kar, elektrotractor, …) is niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na schrifte-
lijke toestemming van de contactpersoon en de verantwoordelijke van de interne Logistiek, kan hiervan 
afgeweken worden. 
De aangevoerde materialen en de gebruikte transportmiddelen dienen steeds rein te zijn, zodat ver-
spreiding van vuil en stof wordt tegengegaan. 
De te gebruiken liften en gangen worden vooraf bepaald door de contactpersoon van HHZHL. De leve-
rancier zal zich strikt beperken tot deze circulatiewegen om de hinder van de werken te beperken. 
Indien de werken hinder kunnen veroorzaken in de evacuatiewegen, dient dit gemeld te worden aan de 
HHZHL-contactpersoon. Deze zal dit vooraf bespreken met de verantwoordelijke van de Interne Logis-
tiek en een preventieadviseur van de dienst IDPBW/ van HHZHL. 
 
 

2.2.6  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/leveringen 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 HHZHL, is het akkoord van de verantwoordelijke Interne Logistiek 
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 HHZHL-contactpersoon. 
 
 

2.2.7 Afbakenen van leveringszones 
 
Gezien het grote aantal interne verplaatsingen van zowel patiënten, zorgverleners, bezoekers, techni-
sche en ondersteunende diensten, is het noodzakelijk werk- en leveringszones af te bakenen. Wanneer 
het een levering betreft waarvan de werken meerdere dagen of weken in beslag nemen, wordt de afba-
kening bepaald door de HHZHL-contactpersoon. Wanneer er kortstondige leveringen worden uitge-
voerd buiten de afgebakende werfzones (bv. in gangen), dient door de leverancier een duidelijke, niet-
hinderende afbakening van de zone te worden voorzien. De oppervlakte en uitvoering van de afbake-
ning dienen bepaald te worden ifv de uit te voeren levering en de daaraan verbonden risico’s. 
In sommige gevallen zijn bijkomende maatregelen vereist (zie ziekenhuishygiëne en voorkomen van 
stofverspreiding).  

 
 
2.2.8  Signalisatie  
 
T.h.v. de toegangen tot bepaalde lokalen worden de van toepassing zijnde veiligheidsinstructies aan-
geduid. Lokalen met specifieke risico’s (bijv. asbest, ...) worden voorzien van de nodige specifieke ge-
varenpictogrammen. Leveringspunten die deels gelegen zijn op de wegenis omheen de gebouwen wor-
den voorzien van de nodige signalisatieverlichting.  
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2.2.9 Wijzigingen vluchtwegen t.g.v. leveringen 
 
Alle doorgangen waar evacuatiepictogrammen (en afgeleiden) zijn terug te vinden, dienen te worden 
vrijgehouden. Indien dergelijke gangen, omwille van bepaalde leveringen, volledig versperd zijn of ge-
durende de leveringen nog slechts beperkt bruikbaar zijn, dient de HHZHL-contactpersoon, in samen-
spraak met de IDPBW, hiervoor zijn expliciete toestemming te geven. Desgevallend dient een alterna-
tieve evacuatieroute bepaald te worden. 

 
 

2.2.10  Sociale voorzieningen en -lokalen 

 
De werknemers van de leveranciers kunnen gebruik maken van de publiek toegankelijke delen van de 
sociale voorzieningen van het HHZHL. Het betreft in het bijzonder eetruimtes en toiletten.  
 

2.2.11 Stofbeperkende maatregelen  
 
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. 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 verbouwd wordt; 
- via de zwaartekracht (naar lager gelegen verdiepingen); 
- via luchtstromingen in trappenhuizen en liftschachten (hier heerst meestal een opwaartse lucht-

stroom). 
 
Verbouwingszones en de bijhorende aan- en afvoerroutes worden hierom maximaal gescheiden van 
het ziekenhuis. Er worden, door HHZHL, aanwijzingen aangebracht voor patiënten, bezoekers en zie-
kenhuispersoneel ivm de te volgen looproutes om contact met verbouwingszones te vermijden. 
 
Indien nodig wordt, in het kader van de uit te voeren leveringen, 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 leveringen aan te vatten, dient dit met de HHZHL-contactpersoon besproken te worden. 
 
Op de grens van de werf- of leveringszone worden kleefmatten aangebracht zodat stof niet verder ge-
dragen wordt in het ziekenhuis. Bij elk transport dient de stofafgifte maximaal beperkt te worden door 
inkapselen van de materialen. Het ziekenhuis mag niet worden betreden met bevuilde werkkledij. 
 
Bij het verlaten van de lokalen dient men de lichten te doven. Naast de dagelijkse opruiming en eventu-
ele reiniging, dient bij het beëindigen van de levering nagegaan te worden of een (volledige) reiniging 
van de ruimte vereist is. De toe te passen techniek wordt voorafgaandelijk besproken met de HHZHL-
contactpersoon. 
 
 

2.2.12 Identificatie en herkenbaarheid 

 
Elke werknemer van een leverancier zal zich, op eenvoudige vraag van een personeelslid van HHZHL, 
identificeren. Bovendien dienen alle werknemers van de leverancier gepaste werkkledij te dragen, voor-
zien van de firmanaam en/of het logo van het bedrijf. 
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HOOFDSTUK 2.3 Beheersing algemene risico’s 

 
2.3.1 Manipulaties van bestaande installaties 
 
Op de diverse installaties mogen geen manipulaties worden uitgevoerd door niet-HHZHL-personeel, 
tenzij onder toezicht van een HHZHL-medewerker. Deze verantwoordelijke wordt door de Technische 
Dienst, in overleg met de HHZHL-contactpersoon aangeduid. 

 
 
2.3.2  Elektriciteit 
 
Zoals alle andere installaties mogen mbt de elektrische installaties enkel manipulaties worden uitge-
voerd door bevoegd HHZHL-personeel. Afwijken van deze regel kan enkel mits uitdrukkelijke toestem-
ming van de HHZHL-contactpersoon.  
 
 

2.3.3  Water en waterleidingen 
 
Bij onderbreking van het waterleidingssysteem moet dit steeds gespoeld worden om sediment te ver-
wijderen en groei van waterflora te voorkomen. Bij extreem sterke trillingen worden corrosiepartikels 
losgemaakt en is het zinvol deze partikels weg te spoelen voor ingebruikneming van dit waterleidings-
systeem.  
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 HHZHL-contactpersoon. 
 
 

2.3.4  Afval en lozingen 
 
Afval afkomstig van leveringen is de verantwoordelijkheid van de leverancier. Het geproduceerde (ver-
pakkings)afval dient onmiddellijk afgevoerd te worden door de leverancier. 
 
Geproduceerd afvalwater wordt afgevoerd via de riolering. 
Volgende stoffen mogen niet geloosd worden: 

- vaste delen groter dan 1 cm; 
- thinners, solventen, vetten en (minerale) oliën (ook niet gewoon verdund met water); 
- verf of kleurstoffen; 
- producten die gevaarlijke stoffen bevatten; 
- producten die zware metalen of andere milieugevaarlijke stoffen bevatten. 

Bij twijfel dient de HHZHL-contactpersoon en de IDPBW te worden gecontacteerd. 

 
 
2.3.5 Gereedschappen en arbeidsmiddelen 
 
Alle gebruikte gereedschappen en arbeidsmiddelen, inclusief de collectieve en persoonlijke bescher-
mingsmiddelen, dienen conform te zijn met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, in het bij-
zonder de welzijnswet (en uitvoeringsbesluiten), het ARAB, het AREI, … 
Keuringsplichtige arbeidsmiddelen zoals hefwerktuigen, heftoebehoren en aanslagmiddelen die nood-
zakelijk zijn om de levering uit te voeren, moeten steeds vergezeld zijn van het verslag voor indienst-
stelling en het meest recente keuringsverslag. Indien op het verslag melding wordt gemaakt van inbreu-
ken, mogen deze middelen niet langer gebruikt worden zolang er geen nieuwe controle door een Ex-
terne Dienst voor Technische Controles werd uitgevoerd. 
De leverancier zal op eenvoudige vraag hiervan het bewijs leveren. 
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2.3.6 Collectieve beschermingsmiddelen 
 
Indien er, in het kader van risicobeheersing, bijkomende maatregelen dienen getroffen te worden, dient 
de leverancier voorrang te geven aan het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen. Indien dit niet 
mogelijk is, dient de leverancier contact op te nemen met de HHZHL-contactpersoon en de IDPBW van 
HHZHL.  

 
 
2.3.7 Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals voorzien in de welzijnswet, dienen aanwezig te zijn op de 
werf en aangewend te worden. Beschermingsmiddelen noodzakelijk voor ziekenhuisgebonden risico’s, 
kunnen, via de contactpersoon, aan de IDPBW worden aangevraagd. Beschermingsmiddelen die ge-
bruikt worden in het kader van niet-ziekenhuisgebonden risico’s dienen te worden voorzien door de 
uitvoerende leverancier. Hierbij denken we o.a. aan helmen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, 
handschoenen, … 

 
 
2.3.8 Asbest 
 
De aanwezigheid van asbest is opgenomen in een asbestinventaris. In de projectspecifieke gegevens 
is terug te vinden of bij de leveringen rekening moet gehouden worden met het risico asbest. 
 
 

2.3.9  Openen en sluiten van plafonds 
 
Niet van toepassing gezien het manipuleren van plafondelementen verboden is voor leveranciers. 

 
 
2.3.10 Werken op hoogte 
 
Binnen het domein van het HHZHL wordt gesproken van werken op hoogte vanaf een hoogte van 1,80 
meter. Vanaf deze hoogte moeten bijkomende maatregelen genomen worden. De procedure ‘werken 
op hoogte’ beschrijft de regels omtrent werken op hoogte die gehanteerd moeten worden.  

 
 
2.3.11 Chemische producten 
 
Alle, door de leverancier gebruikte producten moeten reglementair geëtiketteerd en opgeslagen worden. 
De SDS-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 HHZHL-contactpersoon als de 
dienst IDPBW van HHZHL opgevraagd worden. 
Indien er dergelijke producten dienen te worden opgeslagen in een hoeveelheid die de dagelijkse ver-
bruikbare hoeveelheid overtreft, zal in overleg met zowel de HHZHL-contactpersoon als de dienst ID-
PBW de locatie bepaald worden alsook de voorwaarden waaronder de opslag kan gebeuren. 

 
 
2.3.12 Gas-, lucht- en stofemissies 
 
Indien er zich tijdens de leveringen onverwacht hinder van deze aard zou voordoen, dient men de 
HHZHL-contactpersoon hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. 
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2.3.13 Technische problemen 
 
Indien zich een dringend probleem stelt, neemt de leverancier contact op met de HHZHL-contactper-
soon. Indien hier geen reactie wordt verkregen, kan contact worden genomen met het nummer 
xxxxxxxxxx. 
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HOOFDSTUK 2.4 Beheersing risico’s ziekenhuisomgeving 

 
2.4.1 Telefonie 
 
In HHZHL geldt een gedifferentieerd verbod op het gebruik van gsm-toestellen. Het is toegelaten om 
mobiel te bellen in alle gebouwen van HHZHL, met uitzondering van welbepaalde afdelingen of locaties. 
In deze aangegeven zones is het absoluut verboden een gsm-toestel te gebruiken! De contactpersoon 
geeft een overzicht van de diensten en afdelingen waar een volledig gsm-verbod geldt.  

 
 
2.4.2 Patiëntenrust 
 
Om de rust van de patiënten te garanderen, is op diensten met patiënten, het gebruik van muziekinstal-
laties niet toegestaan. 
 
Leveringen dienen te gebeuren steeds tijdens de normale werkuren, d.i. op werkdagen van 7.00 u tot 
16.30 u. Indien er werken noodzakelijkerwijze buiten de diensturen of tijdens het weekeinde dienen te 
gebeuren, kan dit enkel gebeuren na akkoord van de HHZHL-contactpersoon. 

 
 
2.4.3 Ziekenhuishygiëne 
 
Tijdens bouw- en renovatiewerken is er een verhoogd risico op besmetting met stof- en watergeralteerde 
kiemen. 
 
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). Niet-bouw-gerelateerde 
leveringen binnen deze zones dienen ook te voldoen aan de vastgelegde RISICO-INDEX. 
 
Bij aanvang van elk project zal bij het opstellen van het preventiedossier in overleg met de dienst zie-
kenhuishygiëne een zogenaamde RISICO-INDEX berekend worden. De risico-index wordt berekend 
aan de hand van het door de ziekenhuishygiënist ter beschikking gesteld document i.v.m. de beheersing 
van infectierisico’s “Bouwwerken: Veilig bouwen en verbouwen”. Het berekend resultaat van de risico-
index bepaalt welke infectiepreventiemaatregelen van toepassing zijn in voorbereiding van, tij-
dens en na beëindiging van de werken. 
 
 

2.4.4 Gebruik van energievoorzieningen 
 
Binnen de patiëntenkamers mogen nooit nutsvoorzieningen (elektriciteit, perslucht, …) worden gebruikt. 
Voor een afgenomen elektrisch vermogen van meer dan 2 000 W is voorafgaandelijk toestemming van 
de HHZHL-contactpersoon vereist. 
 
 
 

2.4.4 Bijzondere gevaarsymbolen binnen HHZHL 
 
Indien de gevaarsymbolen niet begrepen zijn dient de leverancier de HHZHL-contactpersoon te contac-
teren voor aanvang van de werken. Eventueel noodzakelijk advies naar gebruik van beschermings- en 
beheersmaatregelen dient opgevraagd bij de IDPBW voor zover deze nog niet bepaald werden. De 
Leveringen kunnen pas aangevat worden zodra de beheersmaatregelen schriftelijk zijn vastgelegd. 
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HOOFDSTUK 2.5 Noodprocedures 

 
De procedures zijn afwijkend van deze van een gebruikelijke aangezien de werken/leveringen plaats-
vinden binnen een ziekenhuis. Wat betreft ongevallen bestaat de mogelijkheid tot verzorging binnen het 
ziekenhuis. Wat betreft de interventie bij brand gelden er specifieke regels vanwege de complexiteit van 
evacuatie.    
De algemene instructies zijn voorzien in de gangen.  
 
 

2.5.1 Kleine ongevallen of verzorgingen 

 
In het geval er zich een klein ongeval met verzorging voordoet tijdens een levering, begeeft het slacht-
offer zich naar de dienst Spoedgevallen van de betreffende campus van het HHZHL.  
 
De spoedarts stelt een rapport op van de verzorging. 
Elk ongeval of incident dat zich op het terrein van het HHZHL voordoet, dient onverwijld aan de HHZHL-
contactpersoon gemeld te worden. Deze laatste meldt het ongeval aan de IDPBW van het HHZHL. 
Een arbeidsongevallenonderzoek dient opgesteld door de werkgever van het slachtoffer en overge-
maakt aan de IDPBW van het HHZHL. Na bespreking van het ongeval zullen eventuele bijkomende 
preventiemaatregelen worden getroffen. 
 
 

2.5.2 Ernstige ongevallen 

 
Ingeval van een ernstig ongeval op de werf, wordt onmiddellijk de interne MUG opgeroepen. Dit gebeurt 
via het noodnummer 2344 . 
De leverancier staat er voor in dat het ongeval onmiddellijk door zijn bevoegde preventiedienst onder-
zocht wordt. De IDPBW van het HHZHL  worden door de leverancier betrokken bij het onderzoek. Ui-
terlijk binnen de 10 dagen volgend op het ongeval wordt een omstandig verslag aan de toezichthou-
dende ambtenaar overgemaakt. Een kopie van het finale omstandig verslag wordt bezorgd aan de ID-
PBW van het HHZHL. 
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2.5.3 Brand 

 

2.5.3.1 Brandpreventie 
 
Gezien de aanwezigheid van gehospitaliseerde patiënten, het grote aantal bezoekers en de grootte van 
de gebouwen, dient de leverancier steeds de grootste zorg te besteden aan de voorkoming van brand. 
 
Ter voorkoming van brand dienen de aanwezige werknemers steeds: 

- het algemeen rookverbod te respecteren; 
- de hoeveelheden brandbaar materiaal te beperken; 
- 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. 

 
Branddetectie 
Binnen het ziekenhuis is een branddetectiesysteem met branddetectoren geïnstalleerd. Deze detecto-
ren reageren op rook waarbij automatisch een alarm wordt doorgegeven. Ook stofconcentraties kunnen 
het systeem activeren. De werking van de detectoren mag nooit door de leverancier worden onderbro-
ken of verhinderd. Indien er zich hier problemen stellen, dient contact te worden opgenomen met de 
HHZHL-contactpersoon of met de IDPBW. 
 
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. Elk compartiment wordt ook afgesloten met 
deuren die een weerstand tegen brand hebben. 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 dmv spieën, haken, touwen, toestellen, meubilair, …  
 
Gebruik van (licht) ontvlambare stoffen 
Wanneer tijdens leveringen meer dan 50 liter van een gevaarlijk of ontvlambaar product wordt opgesla-
gen, dient men dit via de HHZHL-contactpersoon te melden. Deze zal, in overleg met de IDPBW, de 
toelating geven voor het al dan niet gebruiken van deze stoffen en/of zal haalbare alternatieven voor-
stellen. 
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2.5.3.2 Brandbestrijding 
 
De te gebruiken blusmiddelen zijn terug te vinden in muurkasten opgesteld in gangen en lokalen. In 
deze kasten is een haspel opgesteld en bevinden zich 2 draagbare snelblussers. 
De muurkasten zijn aangegeven dmv pictogrammen. 
 

Symbool Betekenis 

 
Brandhaspel (water) 

 
Snelblusser 

 
De gebruiksaanwijzingen van de draagbare blustoestellen zijn op de apparaten vermeld.  
De blusmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarde verplaatst, verwijderd of buiten dienst gesteld 
worden op initiatief van een leverancier of zijn werknemers. Indien dergelijke middelen, omwille van uit 
te voeren leveringen, verplaatst of verwijderd moeten worden, dient contact opgenomen te worden met 
de HHZHL-contactpersoon en de dienst IDPBW. 
 
Indien men getuige is van een ontwikkelende brand, onderneemt men de volgende actie: 

 
 

1. Bel het noodnummer 3333. 
 Geef plaats en naam van de locatie door. 
2. Onderneem 1 bluspoging met een brandblusapparaat. 
3. Sluit deuren en ramen. 
4. Evacueer de bedreigde zone via de (nood)uitgang. 
5. Blijf dan ter plaatse en volg de verdere instructies van de eerste & tweede inter-

ventieploeg of hulpdiensten. 
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2.5.3.3 Evacuatie 
 
De evacuatiewegen zijn aangegeven met volgende symbolen: 
 

Symbool Betekenis 

 

 

 
 
 
 

 
Uitgang 

  
 

 
 
 

Nooduitgang (indien uitgang 
versperd) 

 
 
 
 
 

 
 

 
Alle doorgangen waar bovenstaande pictogrammen (en afgeleiden) zijn terug te vinden, dienen te wor-
den vrijgehouden. Indien dergelijke gangen, omwille van leveringen, volledig versperd zijn of gedurende 
de levering nog slechts beperkt bruikbaar zijn, dient de HHZHL-contactpersoon, in samenspraak met 
de IDPBW, hiervoor zijn expliciete toestemming te geven. Desgevallend dient een alternatieve evacua-
tieroute bepaald te worden. 
 
Bij brand gelden afhankelijk van de situatie de volgende instructies: 
 
Ontstaan van brand op de plaats van de levering: 

- meld de brand door een brandmelder in te drukken of het noodnummer 3333 te bellen;  
- onderneem één bluspoging; 
- stel eigen machines en toestellen buiten werking;   
- sluit alle ramen en deuren;  
- verlaat kalm de gevarenzone; 
- gebruik geen liften; 
- begeef je naar de dichts bijgelegen verzamelplaats.  

 
Ontstaan van brand buiten de plaats van de levering: 

- stel eigen machines en toestellen buiten werking;   
- sluit alle ramen en deuren;  
- verlaat kalm de gevarenzone; 
- gebruik geen liften; 
- begeef je naar de dichts bijgelegen verzamelplaats.  
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HOOFDSTUK 2.6 Toezicht en interventie 

 
 
De leverancier ziet erop toe dat zijn personeel en/of zijn eventuele subleveranciers de veiligheidsvoor-
schriften correct en volledig naleven. De HHZHL-contactpersoon en de IDPBW van HHZHL voeren 
steekproefsgewijs toezicht uit op het naleven van de overeengekomen preventiemaatregelen.  
Bij het niet-respecteren van de veiligheidsvoorschriften en –maatregelen door de leverancier en/of zijn 
subleveranciers worden volgende interventies genomen door het HHZHL: 

1. mondelinge aanmaning;  
2. schriftelijke aanmaning; 
3. geldboete;  

i. herhaalde, kleine inbreuken  € xxx/inbreuk 
ii. herhaalde ernstige inbreuk  € yyy/inbreuk  

4. (tijdelijke) stopzetting van de levering;  
5. corrigerende tussenkomst door HHZHL. 

 
Inbreuken op de volgende veiligheidsvoorschriften leiden, zonder enig verhaal, tot een onmiddellijke 
verwijdering van de betrokken werknemer(s):  

- dronkenschap of gebruik van verboden middelen; 
- roken in niet als rookzone aangeduide locaties;  
- gebruik van mobiele arbeidsmiddelen en hefwerktuigen zonder bevoegdheidsverklaring.  

  
De kosten verbonden aan de stopzetting van leveringen, het nemen van corrigerende maatregelen door 
het HHZHL of de verwijdering van werknemers na vaststelling van ernstige inbreuken, zijn ten laste van 
de leverancier. De leverancier blijft, niettegenstaande deze verplichtingen en eventuele sancties, ver-
antwoordelijk voor de correcte afhandeling van zijn opdracht. Hij kan deze verplichtingen en sancties 
niet inroepen als overmacht of reden voor laattijdigheid of het niet voldoen aan zijn andere contractuele 
verplichtingen. 
 

 


