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KAM-regel 13, bijlage 5G Vragenlijst met betrekking tot inrichtingsvoorschriften 
op inperkingsniveau ML-III 
 

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. Deurmarkering     
Op de toegangsdeur tot het lab is een 
geschikte deurmarkering aanwezig. 

    

2. Informatie op de deurmarkering is 
juist: 

    

Op de deurmarkering is aangegeven dat 
het om een ML-III ruimte gaat. 

    

Op de deurmarkering staat een 
biorisicoteken. 

    

Op de deurmarkering is minimaal één 
naam aangegeven van een voor de 
ruimte verantwoordelijk persoon. 

    

Op de deurmarkering zijn naam en 
telefoonnummer van minimaal één BVF 
aangegeven. 

    

Op de deurmarkering zijn alle betrokken 
VM-ers zijn vermeld. 

    

Op de deurmarkering zijn in de ruimte 
in bewerking zijn GGO-projecten 
vermeld. 

    

3. De inrichting van de ruimte is in 
overeenstemming met het vereiste 
inperkingsniveau. 

    

De ruimte is toegankelijk via een 
afsluitbare sluis. 

    

De deuren van de ruimte kunnen niet 
gelijktijdig open. 

    

De ruimte bestaat uit een permanente 
structuur. 

    

De werkoppervlakken, vloeren, wanden 
en deuren zijn afgewerkt met niet-
absorberend materiaal. 

    

Het werkoppervlak is bestand tegen 
gebruikte middelen (water, zuren, 
basen, oplosmiddelen, 
desinfectiemiddelen en 
ontsmettingsreagentia). 

    

Het werkoppervlak, wanden en deuren 
zijn goed schoon te maken. 

    

Ramen in de werkruimte zijn afgekit en 
kunnen niet geopend worden. 

    

De vloer is vloeistofdicht.     
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Vragen 
 

In orde Niet in orde NVT Toelichting 

De laboratoriumruimte kan met behulp 
gas gedesinfecteerd worden. 

    

In de laboratoriumruimte heerst een 
onderdruk ten opzichte van de 
heersende atmosferische druk. 

    

De luchtafvoer is via een onafhankelijk 
kanaal. 

    

De luchtafvoer is via een HEPA-filter.     
Vacuümleidingen zijn voorzien van een 
hydrofoob absoluut filter. 

    

4. Sluisruimte     
In de sluis zijn kapstokken aanwezig 
voor beschermende kleding. 

    

In de sluis is een wasbak met 
zeepdispenser, beiden met 
elleboogbediening. 

    

Buiten de ruimte zijn kapstokken (of iets 
vergelijkbaars) aanwezig voor eigen 
kleding die niet onder de beschermende 
kleding wordt gedragen en persoonlijke 
bezittingen{niet verplicht) worden 
buiten de ruimte opgeslagen. 

    

De wastafel is dichtbij de uitgang van de 
laboratoriumruimte. 

    

5. Uitrusting     
Er zijn geen vaste schrijf- of 
bureauwerkplekken aanwezig. 

    

Een autoclaaf is en suite aanwezig.     
Een veiligheidskabinet klasse-II is in de 
werkruimte aanwezig. 

    

Apparatuur is in deugdelijke staat.     
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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:  ...........................................  

 
 


