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KAM-regel 13, bijlage 5F Vragenlijst met betrekking tot werkvoorschriften met 
GGO’s op inperkingsniveau ML-II 
 

Datum inspectie 
 

 

Doel inspectie   periodieke controle 
  controle voor ingebruikname 
  .............................................. 

Naam laboratorium /afdeling  
Verantwoordelijk Medewerker(s)  
Nummer(s) van project(en) in 
uitvoering 

 

Gebouwnummer(s)  
Ruimtenummer en inperkingniveau  
Opgesteld door  

 
 

Vragen 
 

In orde Niet in orde NVT Toelichting 

1. Algemeen     
De labruimte wordt schoon en netjes 
gehouden. 

    

De toegangsdeur is tijdens de 
werkzaamheden dicht. 

    

De toegangsdeur is op slot als er geen 
medewerkers in de labruimte aanwezig 
zijn. 

    

Na besmetting worden besmette 
oppervlakken direct gedesinfecteerd. 

    

Werkzaamheden met lager ingeschaalde 
of niet-GGO’s worden uitgevoerd 
conform het inperkingsniveau van de 
ruimte. 

    

Persoonlijke bezittingen worden buiten 
de werkruimte opgeborgen. 

    

Er is geen eet- of drinkgerei in de ruimte 
aanwezig. 

    

Er is geen ongedierte aanwezig.     
2. Mbt werkzaamheden     
De werkoppervlakken worden 
gedesinfecteerd aan het einde van 
werkzaamheden. 

    

De werkoppervlakken worden 
gedesinfecteerd aan het einde van de 
werkdag. 

    

Na besmetting worden besmette 
oppervlakken direct gedesinfecteerd. 

    

Werkzaamheden waarbij aërosolen 
ontstaan worden in een 
veiligheidskabinet klasse II uitgevoerd. 

    

Er wordt niet met de mond 
gepipetteerd. 

    

Er wordt in de ruimte niet gegeten, 
gedronken of cosmetica aangebracht  

    

Er wordt passende beschermende 
kleding tijdens het werk in het lab 
gedragen. 

    

Tijdens het werk worden geen 
polshorloges en/of sieraden gedragen 
aan armen en handen. 

    

Werkkleding blijft achter in de ruimte na     
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Vragen 
 

In orde Niet in orde NVT Toelichting 

afloop van werkzaamheden. 
Bij het verlaten van de ruimte worden 
de handen gewassen met zeep. 

    

3. Afval     
Afval wordt volgens KAM-regel 008 
verzameld en afgevoerd. 

    

Kleding wordt voor het wassen 
geautoclaveerd. 

    

4. Instructie/voorlichting     
Alle betrokken medewerkers zijn op de 
hoogte van de relevante KAM-regels. 

    

Incidenten of bijna-incidenten worden 
gemeld conform KAM-regel 015.  

    

Tijdelijke medewerkers en nieuwe 
medewerkers volgen een 
introductieprocedure. 

    

Schoonmaakpersoneel ontvangt 
instructies als zij schoonmaken in de 
labruimte waar met GGO’s gewerkt 
wordt. 

    

Er is toezicht door de VM op naleving 
van voorschriften door medewerkers 

    

 
5. In geval van werkzaamheden met 

een bioreactor. 
    

De effectieve inhoud van de bioreactor 
is maximaal 100 liter. 

    

In de luchtafvoerleiding van de 
bioreactor is een hydrofoob absoluut 
filter aanwezig. 

    

De bioreactor is zo gemaakt dat 
verspreiding van GGO’s wordt beperkt. 

    

Vorming en/of verspreiding van 
aërosolen bij handelingen met de 
bioreactor wordt vermeden. 

    

Besmetting van externe oppervlakken 
bij handelingen met de bioreactor wordt 
vermeden. 

    

Voor het inactiveren van de inhoud van 
de bioreactor wordt een gevalideerde 
methode gevolgd. 

    

Lozing van de inhoud van de bioreactor 
vindt plaats na inactivatie volgens die 
gevalideerde methode. 

    

In geval van niet-GGO werk gelijktijdig 
met GGO-werk geldt het GGO-regime. 

    

Alle werkzaamheden met dieren en 
planten worden uitgevoerd in een 
veiligheidskabinet klasse II. 

    

Tijdens werkzaamheden met dieren 
worden geschikte handschoenen 
gedragen. 

    

Planten en dieren die geen deel 
uitmaken van het experiment zijn niet 
aanwezig in de werkruimte. 
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Noteer aan de hand van bovenstaande lijst of aanpassingen nodig zijn en geef aan op welke termijn en 
door wie de actie uitgevoerd gaat worden. 
 
Benodigde aanpassingen Urgent, 

actie 
binnen 2 
werkdagen 

Belangrijk 
punt, actie 
binnen 10 
werkdagen 
regelen 

Minder 
belangrijk, 
verbetering 
plannen of 
combineren  

actiehouder 

     
     
     
     

 

 

 

 
Handtekening uitvoerder inspectie:  ................................  Datum:  ...........................................  

 
 


