Omgaan met gevaarlijke stoffen
op risicoafdelingen
In Meander wordt gewerkt met chemische, biologische,
radiologische en nucleaire kennis en stoffen die potentieel
gevaarlijk zijn, en waar kwaadwillende personen mogelijk in
combinatie iets mee kunnen doen wat niet hoort. Denk daarbij aan mensen die zich
bezighouden met terrorisme, criminaliteit, vandalisme en extremisme. Zij zouden hun
slag kunnen slaan met behulp van de middelen uit ons ziekenhuis.
Jij werkt nu op een afdeling waar met deze stoffen iedere dag intensief wordt gewerkt.
Er zijn veel verschillende momenten in het proces waarbij er sprake is van een extra
risico in het omgaan met deze gevaarlijke stoffen:
 tijdens het transport;
 als het is opgeslagen;
 tijdens het daadwerkelijke gebruik;
 bij het afvoeren van de stoffen of tijdens het vernietigingsproces.
Binnen de laboratoria en apotheek zijn in protocollen de verschillende processen
beschreven. Neem daar goed kennis van en vraag erna bij je leidinggevende.
Security awareness, anders gezegd het creëren van bewustzijn voor deze risico’s bij de
medewerkers, helpt voorkomen dat er met onze middelen op een ongewenste wijze
wordt omgegaan. Jouw alerte gedrag en bewust en zorgvuldig handelen is een heel
waardevolle aanvulling op de fysieke beveiliging zoals die wordt toegepast. Bij fysieke
beveiliging moet je denken aan de elektrische sloten op de deuren en de vriezers,
camera’s en beveiligers voor de bewaking.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917
www.meandermc.nl

Wees Alert




Bel als je iets verdachts ziet 8008.
Meld het altijd als je afwijkingen signaleert!
Zorg dat er geen ongenode gasten meelopen naar de risicovolle ruimten
waar jij toe bent geautoriseerd.

Wees Bewust




Lees deze folder regelmatig opnieuw door.
Doe de deuren achter je op slot als je als laatste de ruimte verlaat.
Fysieke beveiliging is altijd onvoldoende, jouw gedrag is bepalend!

Wees Zorgvuldig




Handel volgens protocol en instructies.
Let op aan wie je informatie verstrekt.
Laat de gevaarlijke stoffen niet onbeheerd staan.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Wees zorgvuldig met de informatie over de gevaarlijke stoffen




Deel informatie uitsluitend met diegenen die hier toe bevoegd zijn.
Wees nauwlettend met wat je zegt, waar en tegen wie.
Laat vertrouwelijke informatie nooit onbeheerd achter.

Voorkom ongeautoriseerde toegang tot onze gebouwen en werkplekken






Sluit je werkplek altijd af als je deze verlaat.
Draag je personeelspas altijd goed zichtbaar.
Leen je personeelspas of sleutel van je werkplek nooit uit.
Meldt verlies van je personeelspas of sleutel direct bij de afdeling Service (8008).
Spreek onbekenden op je afdeling uit voorzorg aan en vraag wie of wat zij zoeken.

Wees uiterst zorgvuldig bij gebruik van ICT middelen




Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk; leen deze nooit uit.
Kies een veilig wachtwoord (min. 8 tekens) én wijzig het minimaal 4 x per jaar.
Maak gebruik van een automatische screensaver of log uit als je de PC verlaat.

Wees continu bewust, zorgvuldig en alert




Meld incidenten en onveilige situaties direct bij uw leidinggevende en de Security Officer (tel 2987) of
de afdeling Service (8008).
Help collega’s door ze te attenderen op onveilig gedrag.
Draag verbeterpunten aan om verlies of misbruik te voorkomen.
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Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

