
Patiëntveiligheid 
tijdens bouwwerken

Richtlijnen voor interne en externe medewerkers 

Risico-index 1

Belangrijke telefoonnummers

2580 algemeen noodnummer  

1000 medisch noodnummer 

(016 33 22) 11 telefooncentrale (24 uur per dag)

technische dienst

(016 3) 4 4104 secretariaat 

(016 3) 4 4100 algemeen nummer

(016 3) 4 5678 PReventie en milieu

(016 3) 4 6260   ziekenhuishygiëne

(016 3) 4 0404 Bewaking
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inleiding

Voor UZ Leuven zijn veiligheid van patiënten, bezoekers, 
medewerkers en studenten, samen met zorg voor het mi-
lieu belangrijke aandachtspunten.

Tijdens bouw- en renovatiewerken is er een verhoogd 
risico op besmetting met stof- en watergerelateerde kie-
men. 

Stofproductie zorgt voor verspreiding van schimmelspo-
ren (Aspergillus). Sporen van Aspergillus kunnen de oor-
zaak zijn van ernstige luchtweginfecties met mogelijk de 
dood tot gevolg.

Stilstaand water doet de groei van bacteriën toenemen. 
Water kan na werken aan het leidingsysteem besmet zijn 
met Legionella, losgekomen uit de biofilm. Bij aerosolisa-
tie kan Legionella via de longen in de bloedbaan terecht-
komen en legionellosa veroorzaken. 

de beschreven richtlijnen zijn van toepassing indien 
gewerkt wordt in een zone met Risico-index 1.

De risico-index werd vooraf berekend in functie van de 
aard van de werken en de aard van de betrokken patiën-
tenpopulatie.

De richtlijnen zijn gedragsregels die worden nageleefd 
door alle medewerkers betrokken bij deze bouw- en/of 
renovatiewerken. 

Richtlijnen

vooR de Patiënt

•  Beperk maximaal hinder door stof, geluid, 
 geur, trillingen, …
•  Respecteer de patiëntenrust.
 •  Gebruik geen muziekinstallatie in de 
  patiëntenomgeving.
 •  Voer de werken uit tussen 7 en 16.30 uur.

vooR uw PeRsoonlijke hygiëne

•  Toegang tot gemeenschappelijke lokalen (bijvoor-
beeld winkel, cafetaria, …) van UZ Leuven kan enkel 
met zuivere werkkledij en propere handen.

vooR de weRken

•  Ruim stof en afval dagelijks op.
 •  Maak vóór het sluiten van verlaagde plafonds het  

 plafond eerst stof- en afvalvrij.
 •  Maak maximaal gebruik van een geïntegreerde 
  stofzuiger.
 •  Gebruik kleefmatten.
•  Baken de werkzone af met duidelijk zichtbare sig-

nalisatie.


