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Uw e-mailadres:* ................................................................. 

 

Organisatie*  ☐BBio  ☐PSP  ☐Intravacc ☐RIVM  ☐Micreos 

   ☐Cipla  ☐Anders, nl: ................................................................. 
 

Risico betreft:*  ☐Chemisch       ☐Radiologisch ☐Biologisch  ☐GGO        ☐Geen 

  
Gebouw*  ................................................................. 
Ruimtenummer* ................................................................. 

 

Categorie*  ☐A. Overdracht van of werkzaamheden in een risicodragende ruimte 

(meerdere   ☐B. Werkzaamheden aan apparatuur of installatie    

 opties    ☐C. Werkzaamheden aan een afvoer- of afzuigsysteem (incl. killtank)iii  

 mogelijk)  ☐D. Afvoeren van apparatuur / installatie / afvoer-/afzuigsysteem  

 

Apparaat, installatie of systeem iii 
Omschrijving apparaat / installatie / systeem: *  .......................................................................... 
ID-nummer: *      .......................................................................... 

 

Opdracht* ☐Van de organisatie aan een externe partij (bijv. lab-apparatuur, pipetten, balansen) 

☐Aan PSP of via PSP aan een externe partij (bijv. gebouw gebonden installatie, opleveren ruimte) 
 

Kleur ruimte:  ☐Rood  ☐Geel  ☐Groen  ☐Geen 
 

Vereiste vaccinatie/ ☐N.v.t.  

 controle* ☐DKTP  ☐DTP  ☐BMR  ☐HEP-A  ☐HEP-B  

   ☐Influenza ☐TB (mantoux/thorax)  

☐Anders, nl: .................................................................................................. 
 

Inperkingsniveau* 

Chemisch ☐Toelichting: .................................................................             Ga naar 1. 
 _______________________________________________________________________________ 

Radiologisch ☐Bewaakte zone / C-lab  ☐Gecontroleerde zone / B-lab    Ga naar 2. 
_______________________________________________________________________________ 

Biologisch  ☐BSL-1  ☐BSL-2  ☐BSL-3     

GGO’s  ☐ML-I  ☐ML-II  ☐ML-III    Ga naar 3. 

   ☐MI-I  ☐MI-II  ☐MI-III     

 Dieren  ☐D-I  ☐DM-I  ☐DM-II  ☐DM-II I  
 _______________________________________________________________________________ 

 

Risicoverklaring 
1.Chemisch             

Schoongemaakt? ☐JA, door wie? ☐NEE, toelichting: ........................................................................... 

Bijzonderheden  ☐JA, namelijk: ☐NEE       ........................................................................... 
 

Het chemisch risicoiii,iv bij de werkzaamheden is: * ☐Verwaarloosbaar        ☐Niet-verwaarloosbaar 
                                                                                                                                     ga naar 4. 
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2.Radiologisch              
Meting uitgevoerd? (Na evt. schoonmaak) 

☐JA, voeg kopie of verwijzing meetrapport toe (als beschikbaar) 

☐NEE, toelichting:    ............................................................................... 
 

Het radiologische risicoii  bij de werkzaamheden is: *  ☐Verwaarloosbaar     ☐Niet-verwaarloosbaar 
                                                                                                                                      ga naar 4. 
 

3.Biologisch/GGO            
Ruimte of veiligheidskabinet(ten) of systeem uitgegast? * 

☐JA, voeg kopie of verwijzing meetrapport toe (als beschikbaar) 

☐NEE, toelichting:    ............................................................................... 
Apparaat schoongemaakt en gedesinfecteerd? 

☐JA, door wie en volgens welke procedure ............................................................................... 

☐NEE, toelichting:    ............................................................................... 

Bijzonderheden? ☐JA, namelijk: ☐NEE  .............................................................................. 
 

Het biologisch/GGO risicoi,iii bij de werkzaamheden is: *   ☐Verwaarloosbaar  ☐Niet-verwaarloosbaar 
                                                                                                                                       ga naar 4. 
 

4. Beschermende maatregelen           
Omschrijving van niet schoongemaakte delen:  ................................................................................ 
Verplichte maatregelen (meerdere keuzes mogelijk): 

☐Onbevoegden niet in de nabijheid laten komen 

☐Ruimte zo goed mogelijk ventileren 

☐Duur van de werkzaamheden beperken 

☐Extra afscherming plaatsen, namelijk:   ................................................................................ 

☐Dosismeter gebruiken, namelijk:   ................................................................................ 

☐Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, namelijk: 

☐Handschoenen, toelichting:  ................................................................................. 

☐Beschermende kleding, toelichting: ................................................................................. 

☐Adembescherming, toelichting: ................................................................................. 

☐Anders, namelijk:   ................................................................................. 

☐Overig (bijv. uit MSDS/VIB), namelijk:  ................................................................................. 
        

          ☐ Met inachtneming van de beschermende maatregelen is het risico Verwaarloosbaar   
 

Ondertekening lijnmanagement: 
Naam: * ................................................................. 
Functie: *  ................................................................. 
Afdeling: * ................................................................. 
Datum: * ................................................................. 
 
Handtekening: *  
 
 
 
 
Mede ondertekening noodzakelijk door: 

☐BVF/BSO^  ☐ACD  ☐Arbeidshygiënist ☐Veiligheidskundige 

☐Anders, namelijk: ................................................................. 
^ =Het lijnmanagement van het RIVM stemt met de BSO/BVF van het RIVM af of mede ondertekenen noodzakelijk is. 
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Voor mede ondertekening door de CBRN deskundige binnen u organisatie, verzend de verklaring naar:  

 ☐BBio: EHbs-info@bbio.nl    ☐Micreos: info@micreos.com 

☐PSP: QHSE@psp.nl    ☐Intravacc: bso@intravacc.nl en QESH@intravacc.nl 

☐RIVM: <vul in: e-mailadres deskundige (BSO/BVF, ACD, arbeidshygiënist)> @rivm.nl 
☐Cipla: <vul in: e-mailadres deskundige> @cipla.com 

☐Anders, nl: ................................................................. 
 
Ondertekening CBRN deskundige: 
 
Naam:   ................................................................. 
Functie: *  ................................................................. 
Afdeling:  ................................................................. 
Datum: * ................................................................. 
 
Handtekening: *  
 
 
 
 
 
Deze verklaring  moet geaccepteerd en gearchiveerd worden door de laboratorium- of ruimtebeheerder van de 
organisatie en deze verzendt indien noodzakelijk een kopie. 
 
 
Acceptatie en ondertekening laboratorium- of ruimtebeheerder organisatie: 
 
Naam:   ................................................................. 
Functie: *  ................................................................. 
Afdeling:  ................................................................. 
Datum: * ................................................................. 
 
Handtekening: *  
 
 
 
 
 

☐Een kopie van deze verklaring is verzonden aan: 

☐Lijnmanagement: ................................................................. 

☐Deskundige (BVF/BSO/AC/arbeidshygiënist/anders): ................................................................. 

 ☐PSP: ruimten@stichting-alt.nl   ALLEEN ALS DE OPDRACHT AAN OF VIA PSP VERSTREKT IS/WORDT  

               OF ALS EEN RUIMTE OVERGEDRAGEN/OPGELEVERD WORDT. 

 
 
Deze verklaring moet geaccepteerd worden door de ruimtebeheerder van PSP, als de opdracht voor 
(technische) werkzaamheden aan of via PSP verstrekt wordt of als een ruimte overgedragen of opgeleverd 
wordt. 
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Acceptatie en ondertekening door ruimtebeheerder PSP (ALLEEN ALS DE OPDRACHT AAN OF VIA PSP 
VERSTREKT IS/WORDT): 
 
Naam:   ................................................................. 
Functie: *  ................................................................. 
Afdeling:  ................................................................. 
Datum: * ................................................................. 
 
Handtekening: *  
 
 
 
 
 

 
 
Uitvoerder werkzaamheden verklaart deze risicoverklaring te hebben gelezen en begrepen: 
 
Bedrijf:* ................................................................. 
 
Naam: *  ................................................................. 
 
Datum: * ................................................................. 
 
Handtekening: *  
 
 
 
 
 
 
 
 

i.  (Micro-)biologisch / GGO Het (micro-)biologisch / GGO risico is ‘verwaarloosbaar’ wanneer desinfectie volledig is en eventuele 
residuen voldoende verwijderd zijn. Bij uitgassen mag de ruimte pas worden vrijgegeven (chemisch verwaarloosbaar risico) als uit de 
metingen blijkt dat de concentratie van het middel lager is dan ‘de publieke grenswaarde vanuit de Arbo-wet’ of vergelijkbare norm. 
Grenswaarden (tijdgewogen gemiddelde over 8 uur): 
H2O2 (VHP, vaporized hydrogen peroxide): 1,4 mg/m3 = 1 ppm   ;   - Formaldehyde: 0,15 mg/m3 = 0,12 ppm 
ii.  Radiologisch Het radiologisch risico wordt vastgesteld met een controlemeting. 
- α-straler: bij een besmettingsniveau lager dan 0,4 Bq/cm2 is het risico ‘verwaarloosbaar’. 
- β- -straler: bij een besmettingsniveau lager dan 4 Bq/cm2 is het risico ‘verwaarloosbaar’. 
iii.  LET OP bij C. Syseem (Afvoer- / afzuigsysteem / -kanalen / zuurkasten / etc.) 
- Een (potentieel) chemisch, radiologisch en/of (micro-)bilogisch of GGO verontreinigd afvoer- / afzuigsysteem, bijvoorbeeld 
afzuigkanaal van een zuur- of chemicaliënkast mag niet worden verhuisd; 
- Als de bijbehorende voorziening (kast) wordt verwijderd, wordt het afvoer-/ afzuigsysteem (kanaal) bij voorkeur ook verwijderd, 
ingepakt en afgevoerd als gevaarlijk afval (zie KAM-regel 07 Gevaarlijk afval); 
- Het afvoer-/afzuigsysteem mag alleen blijven zitten, wanneer zeker is dat het volgend gebruik van de ruimte voor hetzelfde doel in 
gebruik wordt genomen. In de tussentijd moet het syteem  afgedopt worden. 
iv. Chemisch Alleen wanneer alle onderdelen die besmet kunnen zijn met gevaarlijke stoffen EN waarmee men tijdens de technische 
werkzaamheden mee in contact kan komen, schoon(gemaakt) zijn, mag op de risicoverklaring ‘verwaarloosbaar risico’ worden 
ingevuld. Vul anders ‘niet verwaarloosbaar’ in. Geef zo nodig verschillende gebieden aan. 
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