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BESCHERMING VAN STAGIAIR(E)S OP HET WERK 

RISICOANALYSE en DOCUMENT 

Conform het KB van 21 september 2004 en het KB van 3 mei 1999, gewijzigd door 
het KB van 3 mei 2003, het KB van 28 mei 2003 en het KB van 21 september 2004 

Stagiair(e): elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd 
door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, en dit met 
oog op het opdoen van beroepservaring 

STAGEPLAATS: naam en adres van de werkgever die de stagiair tewerkstelt 

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant VZW 
Staatsbaan 4A 
B-3210 Lubbeek 

EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK van de stageplaats 

Idewe 
Interleuvenlaan 58 
B-3001 Heverlee 
Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

ONDERWIJSINSTELLING of opleidingscentrum die de stagiair aanbrengt (facultatief in te vullen) 

Adres 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

Opleiding of studierichting stagiair 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  

Studiejaar 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 



 

 

Kijkstage zonder risicohoudende activiteiten neen 

Nachtarbeid neen 

BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Thuisverpleging 

Verzorgingssector: contact met zieken 
bejaarden 
gehandicapten 

Blootstelling aan RISICO’S die aanleiding geven tot VERPLICHT GEZONDHEIDSTOEZICHT 
zoals bedoeld in het KB van 28.05.03 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 

 welbepaalde risico’s 

o chemisch ~ agentia: zepen, ontsmettingsmiddelen, geneesmiddelen o.a. cytostatica 
  ~ risico op dermatologische en allergische aandoeningen 

o fysisch  geen 
o biologisch ~ sociaal contact nauw speeksel contact hepatitisrisico 

  ~ contact bloed spatten 
  ~ contact urine tuberculoserisico 

o fysieke werkbelasting (van ergonomische aard of door zwaarte van het werk) tillen van lasten 
   beeldschermwerk 

o mentale werkbelasting ploegenarbeid (kan een risico voor verhoging van de mentale 

belasting zijn.) 

o psychosociale werkbelasting agressie of emoties 

 contact met voeding geen 

SPECIFIEKE RISICO’S op de werkplaats te wijten aan 

o een gebrek aan ervaring 

o het niet bewust zijn van risico’s 

o de niet-voltooide ontwikkeling 

Zie de niet limitatieve lijst van agentia, procédés en werkzaamheden en plaatsen zoals 
bedoeld in artikel 3, §2 en in artikel 8 in bijlage 3. 

Wisselende werkposten 

PREVENTIEMAATREGELEN 

WERKKLEDIJ/PERSOONLIJKE EN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN 

o schort en zo nodig mondmasker 

o handschoenen bij verzorging, contact bloed, urine, stoelgang, contact zepen, water, 
detergenten (zie bijlage 4 - Richtlijn handhygiëne) 

o ontsmettingsmiddel 

o naaldcontainer (zie bijlage 5 - Procedure verwijderen van naalden) 

o gesloten schoenen met antislipzool 

o zie bijlage 2 - Hygiënische maatregelen ter preventie van infectieziekten in de 
verzorgingssector. 

VERBODEN WERKZAAMHEDEN 



 

 

alle verpleegkundige handelingen van de nomenclatuur, onder toezicht, zijn toegestaan. 



 

 

DOCUMENT 

Vereist GEZONDHEIDSTOEZICHT voor de stagiairs 

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling is vereist voor de eerste stage o.m.v. activiteiten die 
een passend gezondheidstoezicht vereisen. 

De stagiair moet beschikken over een “Formulier Gezondheidsbeoordeling” opgesteld 
door een geneesheer van de externe dienst van de onderwijsinstelling. 
Er zijn drie exemplaren vereist: 1 voor de stagegever, 1 voor de stagiair en 1 voor de 
onderwijsinstelling of het opleidingscentrum. 

VERPLICHTE INENTINGEN – VERPLICHTE TUBERCULINETEST 

o hepatitis B 

o tuberculinetest 

PREVENTIEMAATREGELEN BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING: zie bijlage 1 

Zwangerschappen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de werkgever van het bedrijf dat 
de stagiaire tewerkstelt en aan de stageverantwoordelijke van de school. 

o Medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer is noodzakelijk bij het begin van de 
zwangerschap. 

o Medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer is noodzakelijk bij lactatie. 

De algemene risico-evaluatie moederschapbescherming vindt u in bijlage 1. 
De arbeidsgeneesheer zal oordelen of er specifieke maatregelen moeten getroffen worden 
voor de zwangere. 

Datum, naam en handtekening Datum, naam en handtekening 

Werkgever van de stageplaats Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 

Lubbeek, 01 januari 2018 Heverlee, 01 januari 2018 

Els Mathues      Griet Van Rompuy  
Algemeen directeur     Preventieadviseur- arbeidsgeneesheer 

Nota: bijlagen  

 Bijlage 1 Risico-evaluatie moederschap bescherming 

 Bijlage 2 Hygiënische maatregelen ter preventie van infectieziekten in de 
verzorgingssector 

 Bijlage 3 Niet-limitatieve lijst van agentia, procédés en werkzaamheden en plaatsen 
zoals bedoeld in artikel 3, §2 en in artikel 8 

 Bijlage 4 Richtlijn handhygiëne 

 Bijlage 5 Procedure verwijderen van naalden



  Bijlage 1 

Moederschapsbescherming Wit Gele Kruis Vlaams-Brabant vzw 

De risico-evaluatie en gemaakte afspraken op het CVGV 

Wetgeving: wet van 3-4-95, KB van 2-5-95 

De wetgever vraagt aan de werkgever een risico-evaluatie te maken in samenwerking met 
de arbeidsgeneesheer en de veiligheidsdienst. Het KB bepaalt in bijlage 2 de risico’s 
waaraan een zwangere niet mag blootgesteld worden tijdens de zwangerschap en lactatie, 
en geeft een niet-limitatieve lijst op (bijlage1) van te evalueren risico’s. 

Zwangerschap 

Risico infectieziekten: geen blootstelling aan biologische agentia cfr. bepaald in het KB 
bijlage. 

Bijzondere patiënten met verhoogd besmettingsgevaar: 

 patiënten met incompetente immuniteit (bv. leukemie, antitumorale chemotherapie) o.w.v. 
opportunistische infecties (o.a. CMV infectie) 

 posttransplantatiepatiënten die koorts vertonen (o.w.v. hoge immuun depressieva 
hebben deze patiënten een verhoogde kans op allerlei infecties o.a. CMV infectie) 

 AIDS patiënten (HIV,CMV) 

Afspraak: 

o Hepatitis B negatieven worden verwijderd in het begin van de zwangerschap. 
Geen verzorging van patiënten met verhoogd besmettingsgevaar (cfr. supra) door 
zwangeren. 
Voorwaarden bij overige verzorgingen: dragen van handschoenen bij contact met 
lichaamsvochten. 

o Scheikundige agentia: normaal geen problemen, cytostatica worden niet toegediend in 
de thuisgezondheidszorg. Voorzichtigheid met toedienen van antivirale middelen (bv 
Cymevene, deze zijn vaak mutageen en teratogeen; bereiding is niet toegestaan. 

o Tillen van lasten gekend probleem: verhoogd risico, men is vaak alleen, minder goede 
infrastructuur als in het ziekenhuis: verwijdering gaat in op het einde van de 6de maand. 

o Lichamelijke en geestelijke belasting hoger als in het ziekenhuis. Onze studie bevestigt 
dit vermoeden, men valt vroeger uit. 

Afspraak: 

 Een goede wagen voor zwangeren, zware avonddienst, zware weekenden (= meerijden, 
zwaardere patiënten, minder zicht) en overuren vermijden. Aandacht voor een 
regelmatige recuperatie. 

 Geneeskundig onderzoek in het begin van de zwangerschap cfr. verplicht door de wet: 
Eventueel kan de arbeidsgeneesheer de zwangere direct verwijderen (bij een precaire 
zwangerschap). 
Indien de arbeidsgeneesheer het nodig acht kan hij een her evaluatie vragen (bij 
problemen, of voor 19 weken zwangerschap). 
Ook de zwangere zelf of de hoofdverpleegkundige kan altijd een nieuwe afspraak vragen. 

Agressie: indien agressieve patiënten: niet door zwangeren te verzorgen 

Trillingen: door het rijden met de wagen cfr. hoger: een goede wagen is belangrijk 

Lactatie 

Het WGK Nationaal in overleg met de directie van IDEWE opteert voor lactatieverlof tot 15 
weken postnataal. 

Ter informatie: lactatie is betaald door de mutualiteit voor werknemers met een 
arbeidscontract en kan bijgevolg niet worden toegekend aan stagiaires. 

Afspraak: 

Het WGK Vlaams-Brabant blijft opteren voor 5 maanden lactatie zolang de 
mutualiteiten geen problemen maken. Dus het blijft 5 maanden!
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Hygiënische maatregelen ter preventie van infectieziekten in de verzorgingssector 

Procedures opgelegd door de dienst Begeleiding & Ontwikkeling beschikbaar op de afdeling 
dienen gevolgd te worden. 
Elk rechtstreeks contact met bloed en lichaamsvochten vermijden. 
Bij accidenteel contact van de huid of handen met bloed of lichaamsvochten: wassen en 
ontsmetten. 
Kledij bevuild met bloed of lichaamsvochten vervangen. 
Prikongevallen vermijden. 

Elke stagiair(e) draagt wegwerphandschoenen bij de volgende handelingen: 

1. bij contact met stoelgang, urine, bloed of andere lichaamsvloeistoffen 

2. bij contact met materialen mogelijk bevuild met deze lichaamsvloeistoffen. 

Iedere stagiair(e) dient de handen te wassen: 

o na het uittrekken van de handschoenen 

o na gebruik van de toiletten 

o voor en na het eten 

o voor het manipuleren, bereiden en verdelen van voedingsmiddelen 

o na het manipuleren van bevuild en mogelijk besmet materiaal 

o na elke mogelijke besmetting van de handen. 

Hepatitis B vaccinatie 

In de afdelingen waar er rechtstreeks contact mogelijk is met bloed, of waar personen 
verblijven die mogelijk besmet zijn met het hepatitis B virus is hepatitis B vaccinatie 
noodzakelijk. 
De stagiairs die niet gevaccineerd zijn tegen hepatitis B nemen contact op met de 
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 

Tuberculinetest 

Bij blootstelling aan het tuberculoserisico verplicht voor de eerste stage en verder jaarlijks 
tijdens de volgende stages. 

Beroepsziekten 

Elke ziekte of aandoening die mogelijks verband houdt met het werk dient onmiddellijk 
gesignaleerd te worden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 
Een aangifte van beroepsziekte gebeurt best binnen de periode van de 
werkonbekwaamheid. 

Arbeidsongevallen 

Arbeidsongevallen worden onmiddellijk gemeld aan het diensthoofd en de personeelsdienst. 
Een prikongeval met een gebruikte injectienaald is een arbeidsongeval. 
Na een prikongeval onmiddellijk contact opnemen met de preventieadviseur-
arbeidsgeneesheer. 

Andere ziekten 

Stagiair(e)s die drager zijn van een ziekte, die tijdens de normale werkactiviteiten kunnen 
overgedragen worden op andere personen, moeten onmiddellijk de hoofdverpleegkundige 
en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op de hoogte brengen. 

Zwangerschappen 

Zwangerschappen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de werkgever. 
Indien nodig zal de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer oordelen of er 
preventiemaatregelen moeten getroffen worden ter bescherming van moeder en/of kind.
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Niet-limitatieve lijst van agentia, procédés en werkzaamheden en plaatsen 
(bedoeld in art. 3, §2 en in art. 8) waaraan stagiair(e)s niet mogen blootgesteld worden. 

A. Agentia 

1. Fysische agentia 

 ioniserende straling 

 werk in een omgeving met overdruk, vb. hoogdrukruimten/diepzeeduiken. 

2. Biologische agentia 

biologische agentia van de groep 3 (o.a. TBC, hepatitis B) en groep 4. 

3. Chemische agentia 

a) stoffen en bereidingen ingedeeld als vergiftig (T) 
zeer vergiftig (Tx) 
bijtend (C) of 
ontplofbaar (E) 

b) stoffen en bereidingen die zijn ingedeeld als schadelijk (Xn) en die zijn aangeduid 
met één of meer van de volgende R-standaardzinnen: 

o R 39 gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten 

o R 40 mogelijke gevaren voor onherstelbare effecten 

o R 42 kan overgevoeligheidsreacties bij inademing veroorzaken 

o R 43 kan overgevoeligheidsreacties bij aanraking met de huid veroorzaken 

o R 45 kan kanker veroorzaken 

o R 46 kan erfelijke, genetische schade veroorzaken 

o R 48 gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling 

o R 60 kan de vruchtbaarheid schaden 

o R 61 kan schade veroorzaken aan het ongeboren kind 

c) stoffen en bereidingen die zijn ingedeeld als irriterend (Xi) en die zijn aangeduid met 
één of meer van de volgende R-standaardzinnen: 

o R 12 zeer licht ontvlambaar 

o R 42 kan overgevoeligheidsreacties bij inademing veroorzaken 

o R 43 kan overgevoeligheidsreacties bij aanraking met de huid veroorzaken 

d) stoffen en bereidingen bedoeld in het KB van 2 december 1993 betreffende de 
bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 
kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk 

e) andere: 

o gesmolten lood en loodlegeringen, met uitzondering van soldeersel 

o stof van lood en van loodverbindingen aangewend in fabrieken en 

o reparatiewerkplaatsen voor loodaccumulatoren 

o loodhoudende verfstoffen aangebracht met het pistool of door middel van 
elektrostatische procédés 

o kwik of kwikverbindingen 

o koolstofdisulfide 

o arseenverbindingen 

o fluor en zijn verbindingen 

o benzeen 

o tetrachloorkoolstof, 1, 1, 2, 2-tetrachloorethaan en pentachloorethaan. 
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B. Procédés en werkzaamheden 

1. Vervaardiging, gebruik, distributie met het oog op het gebruik, opslag en vervoer van 
springstoffen of van projectielen, ontstekingsmiddelen of diverse voorwerpen die 
springstoffen bevatten. 

2. Arbeid in persluchtcaissons en onder overdruk. 

3. Werk waarbij gebruik gemaakt wordt van apparaten voor de vervaardiging, de opslag 
of het vullen van reservoirs met ontvlambare vloeistoffen en met samengeperste 
gassen, vloeibare of opgeloste gassen; werkzaamheden die een ernstige brand of 
zware ontploffingen kunnen veroorzaken. 

4. Grond- en stutwerk bij uitgravingen van meer dan 2 m diep waarvan de breedte op 
halve diepte kleiner is dan de diepte; werk dat instortingen kan veroorzaken. 

5. Besturen van graafwerktuigen en -machines. 

6. Besturen van machines voor het heien van palen. 

7. Besturen van hefwerktuigen en het geleiden van de bestuurders ervan met signalen. 

8. Slopen van gebouwen. 

9. Oprichten en afbreken van stellingen. 

10. Las- of snijwerk met de elektrische boog of met de brander in tanks. 

11. Gebruik van schiethamers. 

12. Onderhoud, reiniging en herstel van hoogspanningsinstallaties in transformatorhuisjes; 
arbeid met gevaren op het gebied van hoogspanningselektriciteit. 

13. Laden en lossen van schepen. 

14. Snoeien en vellen van hoogstammige bomen en behandelen van rondhout. 

15. Bedienen, in metaalbedrijven, van fabricage- en transportinrichtingen die grote risico’s 
kunnen vormen voor de veiligheid van het personeel, zoals hoogovens, smeltovens, 
convertoren en gietijzermengers, smeltpannen, warmwalsen; bedienen van coalcars, 
coke-cars en uithaalmachines in cokesfabrieken. 

16. Arbeid met gevaarlijke machines, behalve wanneer de machine vast is voorzien van 
afdoende beschermingsinrichtingen die onafhankelijk werken van de bediener. 

Als gevaarlijke machines worden beschouwd: 

 de volgende houtbewerkingsmachines: 
cirkelzagen, lintzagen, vlakbanken, vandiktebanken, frezen, pennenbanken, 
kettingfrezen, gecombineerde machines; 

 de volgende leerlooierijmachines: 
walsmachines, pers- en schaafmachines, machines voor het gladschuren, 
karrewalsen, stolmachines en vacuümdroogmachines; 

 de volgende metaalpersen: 
schroefpersen met wrijvingskoppeling, excenterpersen met mechanische, 
pneumatische of hydraulische koppeling, hydraulische persen; 

 de persen voor het vormen van plastische stoffen; 

 de mechanisch bewogen metaalscharen en snijmachines; 

 de valhamers. 

17. Procédés en werkzaamheden bedoeld in bijlage II van het KB van 2 december 1993 
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 
carcinogene agentia op het werk. 

18. Werkzaamheden met wilde of giftige dieren. 

19. Schilderwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van loodwit, loodsulfaat of enig product 
dat die pigmenten bevat, indien het loodgehalte groter is dan 2 gewichtsprocent 
berekend in metallische toestand. 

20. Werk aan of met kuipen, bassins, reservoirs, korfflessen of buikflessen die chemische 
agentia bevatten, bedoeld in punt A3. 

21. Arbeid met een door machines bepaald werktempo en met prestatiebeloning. 



  Bijlage 3 

 

C. Plaatsen 

1. Plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die ernstige branden of ontploffingen 
kunnen veroorzaken, zoals: 

 de vervaardiging van vloeibare zuurstof en waterstof 

 de vervaardiging van collodion, celluloïd, ontvlambare gassen en vloeistoffen 

 de destillatie en raffinage van koolwaterstoffen voortkomende uit petroleum en 
steenkool 

 het vullen van verplaatsbare recipiënten met samengeperste gassen, vloeibare 
of opgeloste gassen andere dan lucht, onder een druk van meer dan 1 kg/cm². 

2. Andere ruimten 

 de lokalen bestemd voor de autopsiediensten 

 de plaatsen in de vuilbeluiken waar kadavers en krengen behandeld en bewerkt 
worden 

 de lokalen waar dieren worden geslacht 

 de lokalen waar werkzaamheden worden verricht die een risico inhouden van 
contact met cyaanwaterstofzuur of met elke stof die dit zuur kan vrijmaken 

 de lokalen of bouwplaatsen waar door werkzaamheden of werken asbestvezels 
kunnen worden vrijgemaakt. 

Voorwaarden om stagiair(e)s toch bloot te stellen aan de hierboven vermelde agentia, 
procédés en werkzaamheden en plaatsen: 

o de arbeid, betrokkenheid of aanwezigheid is onontbeerlijk voor de beroepsopleiding 

o de werkgever vergewist zich ervan dat de nodige preventiemaatregelen effectief zijn 
en door een lid van de hiërarchische lijn, aangewezen door de werkgever, worden 
gecontroleerd 

o de werkgever ziet erop toe dat de voormelde arbeid wordt uitgevoerd in het bijzijn van 
een ervaren werknemer en dat de aanwezigheid op de voormelde plaatsen gebeurt in 
aanwezigheid van een werknemer.
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HANDHYGIENE 

OMSCHRIJVING / DOEL 

De meest voorkomende verspreidingsweg van bacteriën is via de handen van hulpverleners. 

De huidflora bestaat hoofdzakelijk uit bacteriën die voor het microbiologisch evenwicht 
zorgen: 

 De transiënte flora wordt een tijdelijke of oppervlakkige flora genoemd. Deze transiënte 
flora omvat eigen micro-organismen opgegroeid uit de residente flora: deze samenstelling 
is zeer wisselend afhankelijk van het contact dat de huid heeft met personen en 
voorwerpen.  

 De residente of blijvende flora bestaat uit niet-pathogene bacteriën welke zich 
ontwikkelen in de microscopische huidplooien en zich vermenigvuldigen op het 
huidoppervlak. Bij invasieve procedures kan de residente flora voor kruisinfecties zorgen. 

INDICATIE 

1. Wassen van de handen 

De transiënte flora wordt verwijderd door het wassen van de handen: 

 na het contact met lichaamseigen maar niet plaatsspecifieke micro-organismen dus 
na het gebruik van wc, snuiten van neus, kammen van haren 

 na intens fysiek contact met personen 

 na manipuleren van vuil materiaal 

 na gebruik van handschoenen worden de handen systematisch gewassen 

 voor verzorging van een verzwakt persoon of bij manipulatie van een toegangspoort 
voor micro-organismen (aseptisch verband, blaassonde). 

TECHNIEK 

o Gebruik stromend water en een vloeibare neutrale zeep. 

o Wrijf handen en polsen zorgvuldig in gedurende 15 seconden. 

o Spoel de handen goed af en gebruik wegwerphanddoek om te drogen. 

o Vermijd direct contact met kraan en vuilnisbak. 

2. Dragen van niet-steriele handschoenen 

Bescherming van de handen tegen vuil en besmetting, gebeurt bij:  

 contact met lichaamsvochten 

 bij contact met voorwerpen mogelijk bevuild met lichaamsvochten 

 bij contact met een besmette patiënt of met voorwerpen gebruikt tijdens deze 
verzorging. 

3. De hygiënische handontsmetting (Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant - Alcogel®) 

 De transiënte flora wordt gedood en de residente flora van de huid wordt verminderd. 
Na het reinigen en eventueel ontsmetten van de huid is deze kiemarm maar niet 
steriel! 

 In geval van accidentele besmetting worden pathogene kiemen verwijderd. 

4. Het dragen van steriele handschoenen 

 Het gebruik van steriele handschoenen is beperkt tot vermelding in de procedures.
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Procedure verwijderen van naalden 

Algemene verplichtingen inzake afvalstoffenbeheer. Beheer van medisch afval afkomstig van 
de thuisverpleging. 
Decreet 2 juli 1981 - Besluit Vlaamse Regering 17 december 1997. (VLAREA) - Belgisch 
Staatsblad 16 april 1998. 

DESKUNDIGHEID 

Verpleegkundigen 

DOELGROEP 

Patiënten waarbij scherp materiaal gebruikt wordt in de verzorging. 

DOEL 

 Vermijden van prikaccidenten ter preventie van AIDS, Hepatitis, … 

 Voldoen aan de wettelijke bepalingen. 

Opmerking: De container wordt gratis ter beschikking gesteld van de patiënt. 

PROCEDURE 

1. Materiaal 

o Naaldcontainer 0,7 l.: in verpleegtas. 

o Naaldcontainer 2,3 l.: bij de patiënt thuis en op de afdeling. 

o Hospidex doos: op de afdeling. 

2. Werkwijze - algemeen 

o Verzamelen van al het scherp materiaal: o.a. losse naald, spuit met vaste naald, 
lancet glucoseprikker. 

o Verzamelen van de naaldcontainers op afdelingsniveau. 

3. Afspraken m.b.t. het verwijderen van naalden 

De naalden 

o De naald wordt NOOIT terug in de huls gestoken. Dit geldt zowel voor de losse naald 
(aparte naald, naald insulinepen) als voor de spuit met vaste naald. 

o Verwijderen in  naaldcontainer: punt naar beneden! 

Containers 

o Bij verwijderen van scherpe voorwerpen wordt ALTIJD een container gebruikt 

o Naaldcontainer 0,7 l in de verpleegtas: bij korte reeks van verzorging. 

o Naaldcontainer 2,3 l : bij patiënt thuis voor langdurige verzorging of op de afdeling. 

o De containers worden voor maximaal 3/4de gevuld (IDEWE). 

Verzamelen 

De containers worden altijd via de afdeling verwijderd (Hospidex doos). 

Verwijderen 

Volle Hospidex dozen worden meegenomen door Biffa. 


