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Formulier voor opgave/wijziging van gebruik van een risicodragende ruimte op het terrein 
 
• In te vullen voorafgaande aan opgave/wijziging van het gebruik van een laboratoriumruimte, 

(vaccin)productieruimte, proefdierruimte of opslagruimte. 
• Gebruik één formulier per ruimte. 
 
Betreft: 

Ruimte 
(Gebouw, verdieping en ruimtenummer) 

 
 

Huidig kleurkenmerk 
☐ Groen ☐ Geel  ☐ Rood   
☐ Geen 

Huidig inperkingsniveau 
(Bijv. ML-I, ML-II, BSL-2, C-lab) 

 
 

Naam Organisatie 
☐BBio  ☐InTraVacc ☐ RIVM 
☐Micreos ☐Cipla  ☐________________ 

Naam Centrum en/of Afdeling  
 

Naam melder met telefoonnummer en e-mail adres  
 

 
Opgave of wijziging in de volgende gegevens: 
Kleurkenmerk: 
☐ Groen ☐ Geel  ☐  Rood  ☐  Komt te vervallen  ☐ Niet gewijzigd 
 
Inperkingsniveau ruimte:       ☐ Geen 
☐ BSL-1 ☐ BSL-2 ☐  BSL-3 ☐ ML-I  ☐ ML-II  ☐ ML-III 
☐ MI-I  ☐ MI-II  ☐  MI-III 
☐ D-I  ☐ DM-I  ☐  DM-II ☐ DM-III 
☐ Bewaakte zone / C-lab ☐  Gecontroleerde zone / B-lab ☐  Chemisch:  ____________________ 
☐ Anders, namelijk: __________________________________________________________________ 
 
Vereiste vaccinaties en/of controles:      ☐ Niet van toepassing 
☐ DKTP  ☐ DTP  ☐ BMR  ☐ HEP-A ☐ HEP-B ☐ Influenza 
☐ TB-controle (mantoux/thorax)  ☐ Anders, namelijk: _____________________________ 
    
Informanten (rode/gele ruimte) / ruimtebeheerders (groene ruimte):  ☐ Niet gewijzigd 
☐ Wijzigen in: Naam:  ________________________________________  
  Tel:  ________________________________________  
 
Gewenste ingangsdatum:  ________________________________________  
 
Ondertekening door het lijnmanagement  
Naam:  _____________________________________    Datum: _________________________ 
Handtekening:  
 
 
(Doorsturen naar deskundige volgens procedure op de volgende pagina)  
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Verwerking: 

 Actiehouder 
(naam invullen) Datum Paraaf actiehouder 

Toets en doorsturen naar 
ruimtebeheerder PSP  

 
 
 

 (Deskundige) 

 
 
 

 

Gegevens verwerkt in 
ruimtebeheerssysteem 

 
 
 

 (ruimtebeheerder PSP) 

 
 
 

 

Opdracht tot het 
aanbrengen / wijzigen van 

het kleurkenmerk 

 
 
 
  

  
 
 
 

 

Kleurkenmerk aangebracht 

 
 
 
  

 
 
 

 

 
 
Procedure: 

1. Vul bovenstaande gegevens in. 
2. Onderteken het formulier (alleen door lijnmanagement). 
3. Stuur voor akkoord naar de deskundige voor CBRN-stoffen van uw organisatie (bijv. 

BVF/BSO, ACD, arbeidshygiënist, veiligheidskundige): 
• BBio:  EHbs-info@bbio.nl t.a.v. BVF / BSO 
• Intravacc: bso@intravacc.nl 
• RIVM:  <bvf@rivm.nl of email ACD, arbeidshygiënist van RIVM  
• Micreos: info@micreos.com 

4. Deskundige stuurt na akkoord het formulier door naar: 
• Ruimtebeheerder PSP: ruimten@stichting-alt.nl  

5. Ruimtebeheerder PSP geeft opdracht om een kleurkenmerk aan te brengen, dan wel te 
wijzigen. 

6. Ruimtebeheerder PSP verwerkt de gegevens in het ruimtebeheerssysteem Planon. 
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