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Beste
Deze informatiebrochure is gericht aan alle onafhankelijke entiteiten en
hun werknemers die, voor de uitvoering van hun toegestane activiteiten,
gebruikmaken van de faciliteiten van AZ Maria Middelares.
Een overzicht van de belangrijkste telefoonnummers vind je bij de
contactgegevens op p.31.
De meest actuele versie van deze brochure kan je steeds vinden op
mariamiddelares.be (professionals/leveranciers).
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1

Toegankelijkheid

1.1

Inritten en uitritten

Het ziekenhuisdomein is voor auto’s, fietsers,
bromfietsen en motors toegankelijk voor patiënten,
bezoekers en personeel via drie ingangen:
↗ De hoofdingang tot de site van het ziekenhuis
bevindt zich langs de R4.
↗ De tweede inrit is die langs de
Kortrijksesteenweg. Dit is ook de ingang voor
voetgangers.
↗ De inrit ‘spoed’ is voorbehouden voor
leveranciers (laden en lossen) en geeft ook
toegang tot de parking voor artsen en de dienst
spoedgevallen.

1.2

Circulatie op terrein

De regels van het algemene verkeersreglement
zijn van toepassing op het terrein van AZ Maria
Middelares. De maximale snelheid bedraagt
15 km/u.
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AZ Maria Middelares kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor een verkeersongeval dat zich
heeft voorgedaan op het terrein van het ziekenhuis.
Het binnenrijden met voertuigen is enkel toegelaten
voor levering. Levering en afhaling van materiaal
of toestellen moet gebeuren langs de dienst
distributie (gate Z1) tijdens de openingsuren
(van 6 tot 18.15 uur tijdens weekdagen), tenzij
een andere regeling overeen werd gekomen.
Als de levering zal worden uitgevoerd door een
transport- of koerierdienst, moet steeds de
naam en het telefoonnummer van een aanwezige
contactpersoon op het leveringsdocument vermeld
worden.
Als de onafhankelijke entiteit grote of hinderende
materialen binnenbrengt op het terrein van het
ziekenhuis, moet dit na afspraak met het technisch
departement gebeuren zodat dit via een vooraf
vastgelegde weg en tijdstip kan gebeuren. Het is
van belang dat de normale circulatie op het terrein
zo weinig mogelijk gehinderd wordt.
De onafhankelijke entiteit moet zich houden aan de
toegewezen toegangswegen, los- en laadplaatsen,

stockage- en parkeerplaatsen. De toewijzing, zowel
de plaats als de omvang ervan, gebeurt per project.
Het is verboden om ingangen, doorgangen en
brandwegen te blokkeren.

3.3

Parkeren

PARKEERBELEID VOOR AUTO’S
Onze patiënt staat centraal, de parking voor
patiënten en hun bezoekers bevindt zich dan ook
het dichtst bij de ingang van het ziekenhuis. Uit
respect voor onze patiënten en bezoekers zijn
parking 1 (met uitzondering van niveau +3), parking 2
en parking 3 (de parkeerplaatsen onder het
ziekenhuis) uitsluitend voor hen voorbehouden.
Algemene regeling:
Neem bij het binnenrijden van het ziekenhuisterrein
een parkeerticket aan de slagboom. Laat je
parkeerticket niet in de wagen achter. Je hebt het
nodig om af te rekenen aan de betaalautomaat.
Verlaat je binnen het halfuur de parking, dan kun
je met ditzelfde ticket de parking gratis uitrijden.
Duurt je bezoek langer, dan betaal je met het

ticket aan de automaten aan de ingang van het
ziekenhuis. Nadat je het parkeerticket hebt betaald,
heb je nog 15 minuten om de parking te verlaten.
Onze slagbomen zijn uitgerust met een
vertragingsmechanisme om sluipverkeer
te vermijden. Wie de parking meteen na het
binnenrijden weer wil uitrijden, moet enkele
minuten geduld oefenen vooraleer de slagbomen
opengaan.
Afwijkingen:
Als je na goedkeuring van de directie beschikt
over een aangepaste parkeerregeling, dan moet je
parkeren in de zones voorzien voor de medewerkers
van AZ Maria Middelares.
De toegang tot de personeelsparking gebeurt
via nummerplaatherkenning. Je moet hiervoor
maximaal twee nummerplaten doorgeven aan de
personeelsdienst (blok West, +3). Enkel wagens met
door ons systeem herkende nummerplaten zullen
toegang hebben tot de personeelsparking.
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PARKEERZONES OP HET ZIEKENHUISDOMEIN

Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent

Parkeerzone voor artsen
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↗ de parking voor artsen bevindt zich onder
het ziekenhuis en is voorbehouden voor
artsen, directieleden, revalidatiepatiënten en
begrafenisondernemers.

ZIE

ENW

↗ vanop deze parking kun je het ziekenhuis enkel
betreden via de dienstingang niveau -1 in blok
Noord.

P3

EG

↗ deze parking wordt afgesloten door middel van
een bareel en is bereikbaar via de inrit ‘spoed’.

l
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P2

PA

INRIT

Parkeerzone voor personeel

P1

R4

Voor medewerkers van AZ Maria Middelares worden
verschillende parkeerzones voorzien:

INRIT

Fietsen
↗ voor bezoekers: op parking 3 (onder het
ziekenhuis) bij de glazen buitenlift / buitentrap
die uitkomt aan de hoofdingang
↗ voor personeel: in de afgesloten fietsenstalling
op parking 3 (onder het ziekenhuis). Deze
stalling is enkel toegankelijk met een
ziekenhuisbadge.
Bromfietsen en moto’s
↗ op parking 3 is een aparte parking voor
bromfietsen en moto’s voorzien. Deze zone
is voor zowel personeelsleden, bezoekers als
patiënten.

↗ parkeerplaatsen bij kinderdagverblijf Witje Wiebel
↗ parking 4 (aan de Poolse-Winglaan)

R4
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PARKEERZONES VOOR FIETSEN, BROMFIETSEN EN MOTO’S

P1

Torenparking

P3

Overdekte parking

PA

P2

Grindparking

P4

Parking Poolse-Winglaan

P

Parking apotheek

Halte shuttlebus

↗ parking 1 (niveau +3 van de torenparking)
↗ parking Meetingcenter (aan het klooster)
↗ parkeerplaatsen bij de kapel aan het klooster
(behalve bij evenementen)
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1.4

Ziekenhuisbadge

Indien nodig voor de uitoefening van de toegelaten activiteiten, kan een
ziekenhuisbadge worden aangevraagd. Na goedkeuring van de aanvraag
ontvang je tegen een waarborgsom één of meerdere ziekenhuisbadges.
Deze moet je steeds op een zichtbare plaats bevestigen.
Afhankelijk van de aan jou toegekende rechten heeft de ziekenhuisbadge
meerdere functies:

2

Indeling en belangrijke plaatsen

2.1

Indeling van het ziekenhuis

Het ziekenhuis is opgedeeld in 3 blokken:
blok Oost - blok West - blok Noord.
Centraal tussen deze drie blokken
ligt het atrium.

st
e
W
lok

↗ aan- en afmelden via de prikklok
↗ toegang tot de kleedkamers
↗ gebruik van de KUA (Kleding - Uitgifte - Automaat)
↗ toegang tot het gebouw en tot ruimtes met deuren voorzien van een
badgelezer

Toegang tot het ziekenhuis via één van de dienstingangen (blok Noord
en blok West, niveau -1, zie ook p. 9) of deuren voorzien van een
badgelezer openen, is slechts mogelijk als:
1. je badge opgeladen werd aan een oplaadpunt.

A
G

C
B

D

atrium

rd

↗ bediening van het Televic Beloproepsysteem

b

blok Noo

↗ toegang tot de parking

E

F

t

s
o
O
k
o
l
b

2. je de juiste toegangsrechten hebt.
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2.2

In- en uitgangen met oplaadpunt

HOOFDINGANG NIVEAU 0: zie

op plattegrond p.11

Tussen 6 en 21.15 uur (ook in het weekend en
op feestdagen) kunnen bezoekers, patiënten,
personeelsleden en artsen het ziekenhuis betreden
via het atrium, de hoofdingang van het ziekenhuis.
Aan de hoofdingang is een oplaadpunt voor je
badge voorzien.

ZIEKENHUISINGANG NIVEAU -1 (BLOK NOORD):
zie op plattegrond p.11
Een tweede ziekenhuisingang bevindt zich op
niveau -1 (blok Noord). Deze is enkel toegankelijk
voor personeelsleden, artsen en revalidatiepatiënten
en is 24 uur per dag voorzien van toegangscontrole.

Net buiten deze dienstingang bevinden zich
meerdere oplaadpunten voor je badge.

2.3

Het atrium

Het atrium is de centrale hal die zich op niveau 0
bevindt waar het patiëntenonthaal en de
patiëntenadministratie gebeurt. Er is ook een
infobalie waar zowel patiënten, bezoekers, externen
als medewerkers terecht kunnen.

2.4

De gates

Vanuit het atrium worden patiënten (ambulant of voor
een geplande opname) en bezoekers doorverwezen
naar de verschillende afdelingen via de gates
(toegangspoorten).
Er zijn zeven gates, van gate A tot en met gate G
(zie plattegrond p.11). Die worden in het atrium
aangeduid met een grote letter. Nabij elke gate,
uitgezonderd gate B en F, bevinden zich één of
meerdere liften en een trappenhal.

Als je vanaf de hoofdingang het atrium oversteekt,
bereik je helemaal achteraan gate D. Via deze gate
kunnen bezoekers alle verpleegafdelingen in blok
Noord bereiken.
Enkele specifieke verpleegafdelingen bevinden zich in
blok West en zijn bijgevolg toegankelijk via gate A:
↗ kortverblijf, dagziekenhuis planbare zorg en
chirurgie (niveau +1);
↗ pediatrie, materniteit en neonatologie (niveau +2);
↗ psychiatrie (niveau +3).

Ambulante & poliklinische activiteiten situeren zich
vooral rond het atrium.
↗ gate A: ambulante patiënten voor nierdialyse, het
dagziekenhuis oncologie en het therapeutisch
dagziekenhuis

Aan de buitenmuur bij deze dienstingang zijn
meerdere oplaadpunten voor je badge voorzien.

↗ gate B: nucleaire dienst

ZIEKENHUISINGANG NIVEAU -1 (BLOK WEST):
zie op plattegrond p.11

Medisch-technische diensten (al dan niet ambulant)
bevinden zich vooral in blok West.

Een derde ziekenhuisingang bevindt zich op
niveau -1 (blok West). Deze is enkel toegankelijk
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voor personeelsleden, artsen en dialysepatiënten
en is 24 uur per dag voorzien van toegangscontrole.

↗ gate C: medische beeldvorming en spoedopname

In blok Oost is er veel poliklinische activiteit die vlot
bereikbaar is via gate F, G en E.
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2.5

Benaming van een afdeling of dienst

Zoals al aangegeven bestaat het ziekenhuis uit
drie (architecturale) blokken. Dit is niet terug te
vinden in de benaming van een afdeling/dienst (in
communicatie met patiënten en bezoekers wordt
verwezen naar de gates A tot en met G). Elk blok
bestaat uit verschillende verdiepingen (niveau’s):

↗ het eerste cijfer na de letter van de gate verwijst
naar de verdieping. Er zijn 8 niveaus gaande van
niveau -1 (aangeduid met het cijfer 9) tot en met
niveau +6
↗ het tweede cijfer is altijd een nul
↗ het derde en laatste cijfer verwijst naar de zone
(1 tot en met 9)

↗ blok Noord: niveau -1 tot en met niveau +6
Elk niveau is opgedeeld in maximaal negen zones. In
blok Noord bevindt vanaf niveau 3 dezelfde zone zich
altijd op dezelfde locatie:
↗ zone 1: zone aan de kant van blok West
↗ zone 2: bevindt zich tussen zone 1 en zone 3
De benaming van elke afdeling bestaat uit één letter
en 3 cijfers:
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Belangrijke locaties, bv. de liften op de
verschillende verdiepingen, krijgen extra
signalisatie om de patiënt of bezoeker zo
vlot mogelijk naar de bestemming te leiden.

↗ A-liften: 2 liften nabij gate A (niveau -1 tot +3)
↗ C-liften: 3 liften nabij gate C (niveau -1 tot +6)
↗ E-liften: 2 liften nabij gate E (niveau -1 tot +6)

TWEE VOORBEELDEN:
D301
is bereikbaar via gate D. De bezoeker neemt
de D-liften naar niveau +3 (D301). De afdeling
D301 bevindt zich in zone 1, dit is de zone die
dichtst tegen blok West ligt.
A101
is bereikbaar via gate A. De bezoeker neemt
de A-liften naar niveau +1 (A101). Afdeling
A101 bevindt zich in zone 1.

↗ G-liften: 1 lift nabij gate G (niveau 0 tot +2)
de liften voor bezoekers, personeel, ambulante
en poliklinische patiënten:

est
W
ok

• D-liften (verpleegafdelingen blok Noord)
• A-liften (verpleegafdelingen blok West)
• G-liften (oogkliniek)

bl

C
B

de liften voor patiënten- en
goederentransport:
• C-liften
• E-liften

atrium

A
G

F

D
E

oord

↗ de letter verwijst naar de gate die bezoekers en
externen moeten nemen om de afdeling of dienst
te bereiken

Nabij elke gate in het atrium, uitgezonderd
gate B en F, bevinden zich één of meerdere liften
en een
traphal:

blok N

↗ zone 3: zone aan de kant van blok Oost (kant R4)

Gebruik van liften en trappen

↗ D-liften: 4 liften nabij gate D (niveau -1 tot +6)

↗ blok Oost: niveau -1 tot en met niveau +2
↗ blok West: niveau -1 tot en met niveau +3

2.5

ost

blok O
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3

Telefonie

Als voor de uitoefening van de toegelaten activiteiten
een telefoontoestel nodig blijkt, kan dit na
goedkeuring van het ziekenhuis ter beschikking
gesteld worden door het technisch departement.

4

Het restaurant

Het restaurant is er voor bezoekers en personeel en
bevindt zich achteraan het atrium (aan gate D).
Je kunt er kiezen tussen een warm middagmaal,
een koude schotel, een snack, belegde broodjes,
sandwiches, soep en gebak. Er is een ruime keuze
aan warme dranken, frisdranken en bieren.
De openings- en bedieningsuren zijn terug te vinden
op mariamiddelares.be.
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5
5.1

De werkomgeving

5.3

In het ziekenhuis is het niet toegestaan om zelf decoratie op de
muren op te hangen. Daarvoor
neem je contact op met het
technisch departement. Zij zullen
met het juiste materiaal de
muurdecoratie ophangen.

Verlichting

In het ziekenhuis zijn er in elk lokaal en bureau
bewegingssensoren voorzien. Dat betekent dat de
verlichting enkel aangeschakeld wordt nadat er
beweging gedetecteerd werd. In die ruimtes zijn er
geen lichtschakelaars voorzien. In de patiëntenkamer
zijn er wel lichtschakelaars voorzien.
Patiënten kunnen de verlichting aan de bedbalk
zelfstandig bedienen met een handset of oproeppeer.
De verlichting bij patiënten kan ook door het
personeel bediend worden via lichtschakelaars nabij
de deurpost.

5.2

Zonwering, verduistering, ramen

Muurdecoratie

STOPCONTACTEN MET GROEN LABEL
De stopcontacten met een groen label
worden gevoed door noodgroepen. Bij
een spanningsonderbreking zullen de
stopcontacten met groen label ongeveer
10 seconden zonder spanning zitten.
Dat is de tijd die de noodgroepen nodig hebben
om op te starten.

STOPCONTACTEN MET ROOD LABEL
5.4

Kleurencode stopcontacten

STOPCONTACTEN MET WIT EN BLAUW LABEL
Tijdens een spanningsonderbreking zal er op deze
stopcontacten (wit/blauw) geen spanning zijn.

De stopcontacten met een rood label
worden gevoed door het UPS-systeem.
Bij een spanningsonderbreking nemen
de UPS-systemen direct over. Het
stopcontact komt niet zonder spanning
te zitten. Je zal niets merken van de
spanningsonderbreking

In patiëntenkamers, lokalen en bureaus waar
direct zonlicht kan binnenkomen, is er zonwering
voorzien. Er is geen zonwering op de noordgevel. In
de patiëntenkamers kan de patiënt de zonwering
zelfstandig regelen met behulp van de handset of
oproeppeer. In een bureau of lokaal is hiervoor een
bedieningspaneel voorzien.
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6

Patiëntveiligheidsdoelen

De volgende drie veiligheidsdoelen moeten steeds
toegepast worden:

6.1

Correcte identificatie

Een correcte identificatie van een patiënt draagt bij
tot een optimale patiëntveiligheid en het verminderen
van incidenten zodat elke patiënt de juiste zorg krijgt
toegediend op het juiste moment en door de juiste
persoon.
De twee unieke patiëntidentificatiegegevens in
AZ Maria Middelares zijn de volledige naam
(naam en voornaam) en de geboortedatum van de
patiënt.
Patientenidentificatie is niet enkel weten wie de
patiënt voor je is. Het omvat ook de verificatie van de
identificatiegegevens. Je moet m.a.w. ook nagaan
of de identificatiegegevens waarover je beschikt ook
overeenkomen met de gegevens voor een geplande
activiteit (bloedafname, inschrijving, transport …).
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In AZ Maria Middelares
krijgen alle opgenomen
patiënten en alle patiënten
op de dienst spoedgevallen
een zorgbandje. Op de
dienst dialyse dragen de
patiënten een badge.

6.2

Infectiepreventie

BASISVOORWAARDEN HANDHYGIËNE
Om handhygiëne op een correcte manier te kunnen
uitvoeren moet iedereen die in de zorgomgeving komt
van de patiënt of die beroepskledij draagt in orde zijn
met de volgende basisvoorwaarden handhygiëne:

Onder de zorgomgeving van de patiënt verstaan we:
patiëntenkamer, behandelruimte, consultatieruimte,
alle lokalen/ruimten waar materiaal bestemd voor of
afkomstig van de patiënt wordt bewaard/gestockeerd
of behandeld (utility, berging, verpleegpost, apotheek,
labo …)

HANDEN ONTSMETTEN OF WASSEN
Handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg
van micro-organismen die van de ene naar de
andere patiënt kunnen worden overgedragen,
ook via manipulatie van materiaal. Om dit en
zorggerelateerde infecties te voorkomen is het
belangrijk om een goede handhygiëne toe te
passen:

↗ bij zichtbare bevuiling en i.f.v. persoonlijke hygiëne
(vb. toiletbezoek) worden de handen steeds
gewassen met water en zeep

OVERIGE MAATREGELEN
Actuele maatregelen moeten gerespecteerd worden,
bv. het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker bij betreden van het ziekenhuis tijdens
de COVID-pandemie.

↗ vóór patiëntencontact
↗ vóór zuivere of invasieve handelingen
↗ na patiëntencontact
↗ na blootstelling aan lichaamsvochten of
slijmvliezen
↗ na contact met patiënten omgeving: bij verlaten
patiëntenkamer, spoelruimte, …
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6.3

Valpreventie

Iedereen moet aandacht hebben voor het risico op vallen bij
patiënten. Hiertoe zijn er algemene voorzorgsmaatregelen
die door iedereen kunnen worden toegepast.
Op de patiëntenkamers en in de wachtzalen worden
posters voorzien om bezoekers en hun familieleden te
wijzen op preventieve maatregelen tegen het vallen.

VALPREVENTIE

ENKELE VOORBEELDEN:

SOS

Valpreventie
MELDPUNT
GEEF AAN
ALS JE HULP
NODIG HEBT

LAAT JE
KIND NOOIT
ONBEWAAKT
OP HOGE
OPPERVLAKKEN

BETEKENIS
VAN DE GELE
DRIEHOEK
= GLADHEID,
GEVAAR
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ZET AL HET
ROLLEND
MATERIEEL
STEEDS
OP DE REM

Houd je
bel binnen
handbereik

Houd je
hulpmiddelen
bij de hand

Plaats je
bed in
laagstand

Doe max. 3
bedhekken
omhoog

Doe gesloten
schoenen aan

Zet rollend
materieel
steeds op
de rem

7

Veiligheid

7.1

Eigen elektrische uitrusting

Elektrische uitrusting die bedoeld is voor toegestane
werkzaamheden in het ziekenhuis, dient technisch
aangepast te zijn aan de elektrische installatie van
AZ Maria Middelares. Bij twijfel contacteer steeds
het technisch departement. De elektrische uitrusting
dient correct en veilig te werken en, waar nodig, te
zijn voorzien van een keuringsattest.

7.2

Noodnummer

Het intern noodnummer is (09 246) 1313.
Dit nummer bel je voor het melden van:
↗ (begin) van een brand

HOUD JE
HULPMIDDELEN
BIJ DE HAND

↗ agressie (verbaal en fysiek) of vandalisme
↗ acuut elektrisch gevaar voor personen
↗ acuut gevaar van wateroverlast

Gele driehoek
= gladheid,
gevaar

DOE GESLOTEN
SCHOENEN AAN

november 2021

Recent nog
gevallen?
Bespreek dit
met je arts

7.3

Evacuatie

↗ Breng jezelf nooit in gevaar!
↗ Evacueren = mensen redden. Dat impliceert dat
die mensen die daadwerkelijk en onmiddellijk in
gevaar zijn EERST gered moeten worden.
↗ Enkel horizontaal evacueren (op de verdieping
blijven tot nader order van de interventieleider
van de brandweer). Verticale evacuatie mag
enkel na de toelating van de brandweer of de
leidinggevende van de eerste interventieploeg.
↗ Altijd het ontruimde lokaal afsluiten door de
toegangsdeur te sluiten.
↗ Enkel op bevel van de brandweer of de
interventieploegleider de bedreigde gebouwen
evacueren tot aan een verzamelpunt.
↗ Het is verplicht nooduitgangen en
ziekenhuisgangen vrij te houden. Het is verboden
om allerhande obstakels (zoals bedden, dozen,
karren) in de nooduitgangen te plaatsen.

↗ vermiste personen
↗ diefstal
↗ verdachte personen
21

7.4

Instructies bij brand

7.5
In de gebouwen van het ziekenhuis
is er een brandcompartimentering
aangebracht. Deze heeft als
doel de verspreiding van vuur
en rook maximaal te beperken.
De materialen waaruit deze
compartimentering (muren,
deuren …) is opgebouwd, hebben
een bepaalde weerstand tegen
brand. Bij de branddeuren
zijn er enerzijds deuren die
steeds gesloten moeten zijn en
anderzijds deuren die zelfsluitend
zijn bij brand. Geen van deze
deuren mogen in “open stand”
geblokkeerd worden door middel
van spieën, touwen, toestellen,
loskoppelen pomp …
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Pictogrammen

VERBODSPICTOGRAMMEN
Verboden
vuur te
maken

Verboden
gsm te
gebruiken

Verboden
te roken

Ioniserende
stralingen

Laserstralen

Elektrische
installatie of
elektrisch bord

Valgevaar

Opgelet voor
cytostatica

WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN
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GEBODSPICTOGRAMMEN

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN
Draagbare
snelblusser

Vaste
blushaspel

Brandmeldknop

Brandmeldtelefoon

EVACUATIEPICTOGRAMMEN
Evacuatieuitgang naar
links

Richting
extra
evacuatie
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Evacuatieuitgang naar
rechts

Oogdouche

Verzamelplaats

Decontaminatiedouche

Nooduitgangdeur

Gehoorbescherming
verplicht

Oogbescherming
verplicht

Handbescherming
verplicht

Veiligheidsschoeisel
verplicht

Veiligheidskledij
verplicht

Antistatisch
schoeisel
verplicht

Valbescherming
verplicht

rust/stilte
gevraagd

25

7.6

Preventie en diefstal

Een ziekenhuis is een voor het publiek gemakkelijk
toegankelijk gebouw. Inbraak in lokalen en
ontvreemding van waardevolle voorwerpen en geld is
nooit helemaal uit te sluiten.
Enkele tips ter preventie van diefstal:
↗ Sluit je wagen op de parking zorgvuldig af tijdens
je werktijd.
↗ Laat in je wagen geen waardevolle voorwerpen
zichtbaar of onbeheerd achter.
↗ Bewaar op je dienst of werkplaats geen
waardevolle voorwerpen of grote geldsommen.
↗ Bankkaarten, juwelen of belangrijke documenten
bewaar je best slotvast. Indien je personen
waarneemt met een vreemd gedrag, meld je dit
best onmiddellijk via het interne noodnummer
(09 246) 1313.
Indien je toch het slachtoffer van diefstal
wordt, meld je dit onmiddellijk via het interne
noodnummer (09 246) 1313.
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7.7

Bewaking

In het ziekenhuis zijn camera’s opgesteld. De
aanwezigheid van een camera wordt aangeduid met
een pictogram. De plaats en het doel van de camera’s
werden grondig besproken op de ondernemingsraad
van 16 september 2014.

De redenen van de algemene camerabewaking zijn:
↗ de veiligheid van alle aanwezigen verhogen
↗ een mogelijk misdrijf vastleggen
↗ overtredingen op het rookverbod vaststellen
↗ de bescherming van goederen en installaties
tegen inbraak, diefstal en vandalisme verhogen

Het camerabewakingssysteem is aangegeven bij de
commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en voldoet aan:

↗ algemene observatie van patiënten

↗ De wetgeving van 21 maart 2007: Wet tot
regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s.

Het bezit, binnenbrengen en gebruik van drugs op het
terrein is ten strengste verboden. Een persoon die

↗ CAO 68 van 16 juni 1998: De bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten
opzichte van de camerabewaking op de werkvloer.
Camera’s mogen altijd geplaatst
worden op voorwaarde dat iedereen die
geobserveerd wordt het ook weet. Daarom
zijn op verschillende plaatsen gepaste
pictogrammen aangebracht.

7.8

Drugsverbod en rookbeleid

tekenen vertoont van dronkenschap of onder invloed
is, mag het werk niet aanvatten.
In de gebouwen AZ Maria Middelares geldt een
algemeen rookverbod. Dat is wettelijk bepaald door
het KB van 19.01.2005. Het is eveneens verboden
om te roken aan de ingangen van het ziekenhuis.
Het rookbeleid is van toepassing op medewerkers,
patiënten, bezoekers en derden.
In onderstaande tabel vind je de plaatsen buiten het
ziekenhuis waar roken bij wijze van uitzondering
wordt roken toegestaan.

locatie

medewerkers

bezoekers

patiënten

rookpaviljoen op de parking onder het gebouw

niet toegelaten

toegelaten

toegelaten

rookpaviljoen op de parking aan de ingang via spoed

toegelaten
tussen 21 en 7u

toegelaten

toegelaten

rookpaviljoen op de parking artsen

toegelaten

niet toegelaten

niet toegelaten

rookpaviljoen op het ontmoetingsplein aan de
hoofdingang naar het atrium

niet toegelaten

toegelaten

toegelaten

terras van de PAAZ- afdeling

niet toegelaten

toegelaten

toegelaten
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7.9

Filmen en fotograferen

Fotograferen en filmen is enkel toegelaten mits
toestemming van de directie. De privacy van de
patiënten, medewerkers wordt hierbij steeds
gerespecteerd: Bij het maken en verspreiden van
beeldmateriaal is toestemming gevraagd. Dit geldt
ook bij het gebruik van sociale media (Facebook,
Twitter …).

7.10

Privacy - GDPR

↗ Respecteer het beroepsgeheim.
↗ Creëer bewustwording rond informatieveiligheid
binnen je team:
• confidentialiteit: vertrouwelijkheid (actieve
therapeutische relatie of zorgrelatie)
• integriteit: correctheid van de gegevens
• beschikbaarheid: gegevens moeten op elk
moment beschikbaar zijn
↗ Zorg dat je bureau netjes is en dat er geen
privacygevoelige documenten onbeheerd
achterblijven.
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↗ Vergrendel je scherm als je niet op je pc/laptop werkt.
↗ Schakel je pc uit als je naar huis gaat.
↗ Pas op met privacygevoelige informatie op media:
• lijstjes van patiënten op papier
• USB-sticks met patiëntgegevens op
↗ Ga zorgvuldig om met je gebruikersnaam,
wachtwoord en badge:
• ze zijn strikt persoonlijk
• er is logging om te zien wie wat wanneer bekijkt,
registreert …
• Ben je je badge kwijt? Bel naar 4444.
↗ Wees ervan bewust dat e-mailverkeer met
privacygevoelige gegevens niet veilig is.
↗ Communiceer niet over patiënten en
medewerkers via sociale media (facebook,
whatsapp …).
↗ Neem geen foto’s van patiënten/medewerkers
met je smartphone. Zelf gefotografeerd worden
zonder je toestemming mag ook niet.
↗ Meld (bijna-)incidenten rond informatieveiligheid
via het incidentmeldsysteem.
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NOTITIES:

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Contact

gegevens

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Noodnummer

09 246 13 13

Algemeen centraal nummer

09 246 46 46

Secretariaat Technisch Departement

09 246 90 01

Dienst Distributie

09 246 94 00

..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
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