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- Gelieve kennis te nemen van de veiligheidsbegrippen die zijn 

opgenomen in dit document.  

- Bij uw aankomst in het IRE zult u een vragenlijst moeten invullen 

waarmee deze kennis zal worden beoordeeld en zal worden nagegaan 

of u de regels die in ons instituut gelden, goed begrepen heeft.  

- Om uw opdracht te mogen aanvatten, moet u minimaal 80%  juiste 

antwoorden geven. 

- Uw kennis zal jaarlijks opnieuw worden geëvalueerd. 

Opleiding conventionele veiligheid 



Thema’s die in deze opleiding aan bod komen 

 

1. Uitgevoerde activiteiten in het Nationaal Instituut voor Radio-

elementen 

2. Algemeen geldende regels op het terrein van het IRE in Fleurus 

3. Regels in verband met de specifieke activiteiten van het IRE 

4. Richtlijnen in noodsituaties 

Conventionele veiligheid 



Het  Nationaal Instituut voor 
Radio-elementen en zijn 

activiteiten 



 Het IRE is gevestigd in Fleurus, België, en is een 

stichting van openbaar nut. Haar hoofdopdracht is bijdragen tot 

de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.  

  Sinds de oprichting in 1971 is het IRE een belangrijke 

wereldwijde producent van radio-elementen die worden 

gebruikt in de nucleaire geneeskunde voor diagnose- en 

therapiedoeleinden. 

  Door zijn activiteit draagt het Instituut elk jaar bij tot 

het redden van miljoenen mensenlevens in de wereld.  

 Het IRE ontwikkelt zijn productieactiviteiten en diensten 

in overeenstemming met de strengste veiligheidsregels en 

kwaliteitsnormen.  

Activiteiten van het IRE 



Algemeen geldende regels op ons 
terrein in Fleurus 



Algemene toegangsregels 

 De identificatiebadge steeds op een zichtbare plaats dragen 

 Het verlies van de badge onmiddellijk aan de IRE-werfleider 
melden 

Verplichte 
inbewaringgeving van 

de identiteitskaart 

Elektronische 
toegangskaart/ 

identificatiebadge 

BINNENGAAN 

BUITENGAAN 

<< in ruil voor >> 

 Zich aanmelden in het “ONTHAAL“ gebouw 
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Elke persoon die: 

 

• niet in het bezit is van een persoonlijke 
identificatiebadge 

• geen professionele reden heeft om op het 
terrein te zijn bij het betreden ervan 

• niet wordt verwacht door een geïdentificeerde 
IRE-agent, 

 

mag het terrein niet betreden 

 

Algemene toegangsregels 



Het is ten strengste verboden om  
foto’s te nemen op het terrein. 

Elk toestel waarmee kan worden 
gefotografeerd, wordt spontaan in de loge of 
in de auto op de buitenparking achtergelaten. 

 Persoonlijke bezittingen kunnen worden 
doorzocht.

 Het is verboden om alcoholhoudende 
dranken mee te nemen op het terrein. 

Algemene toegangsregels 



    De bezoeker-voetganger of de medepassagier  
     van een voertuig moet aan de ingang van het 

terrein 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het buitengaan gebeuren deze handelingen in 
omgekeerde volgorde.  

  

Toegang tot het terrein 

 Zijn identiteit en die van de bezochte persoon 

bekendmaken  

 Zich naar het onthaal begeven voor de formaliteiten 

(badges, registratie, …) 

 Zich naar de draaideur begeven  

 Zijn badge tonen en zijn geheime code invoeren 

   
 



Het terrein oprijden 

De bezoeker met een auto 
 
 Begeeft zich naar het onthaalgebouw voor de formaliteiten  

 Zet de passagiers af voor de voetgangersingang 

 Stapt terug in zijn auto en rijdt verder  

 Neemt de autoingang 

 Toont zijn badge en voert zijn geheime code in 



Het terrein verlaten 

 Zet de passagiers af voor de 

voetgangersingang  

 Neemt de autoingang 

 Toont zijn badge en voert zijn code in 

 Zet zijn auto op de daartoe bestemde 

plaats 

 Gaat naar het onthaal voor de 

formaliteiten rond het verlaten van het 

terrein 

 Keert terug naar zijn auto en verlaat het 

terrein 

Onthaal 

De bezoeker met een auto 



Gebruik van de toegangsbadge 

Om door de deuren met toegangscontrole 

te lopen: 

 De badge aan elke in- en uitgang van 

lokalen met toegangscontrole voor de 

lezer houden, zelfs wanneer:  

 -  verschillende personen tegelijk naar 

buiten en/of binnen gaan, 

 -  de deur al open is, 

 Personen met een niet werkende badge 

de toegang ontzeggen  



        Signalisatiekleuren en -vormen 

 

 

 

Aanluiding van uitgangen en evacuatiewegen, … 

Plaats van brandblussers, alarmkasten, … 

VERBOD 

VERPLICHTING 

WAARSCHUWING 
(risico's en gevaren) 

Signalisatie betreffende 
veiliheidsvoorwaarden en 

brandbestrijdingsapparaten 



- Beperkte snelheid op het hele terrein 

- Absolute voorrang van rechts 

- Naleving van het parkeerverbod 

LET OP 

    voor voetgangers en trage 

voertuigen! 

Naleving van het 

verkeersreglement 

40 
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Houding en gedrag 

    In de werklokalen 
 

 De zones worden netjes gehouden en altijd opgeruimd.  

 

 Gereedschap en materiaal worden op de daartoe bestemde 

plaats opgeborgen.  

 

 De nooddeuren mogen niet worden geblokkeerd. 

 

 De nooduitgangen zijn vrij.  



Rookverbod 

Er werd beslist om een rokershok te 

plaatsen op de bezoekersparking. 

Gelieve voortaan tijdens uw 

rookpauzes uitsluitend gebruik te 
maken van dit rokershok. 

Ter herinnering, de werknemers en 

onderaannemers van het IRE mogen 

enkel tijdens de lunchpauze roken. 



Regels in verband met de 
specifieke activiteiten in het IRE 



Vóór de opening van een werf moet:  

1. vooraf een schatting van alle risico’s worden uitgevoerd 

2. een werfstartvergadering worden georganiseerd  

3. een preventieplan inzake veiligheid en gezondheid 

worden opgesteld  

   - Vuurvergunning 

   - Asbestinventaris 

   - Werken onder IS 

   - … 

    
 

 

Gebeurt op 
initiatief van de 
IRE-werfleider 



 

Om te mogen werken met 

hittepunten, moet:  

  

 een vuurvergunning worden opgesteld  

(verplicht)  
 

 Neem contact op met uw IRE-werfleider  

 Bijzonder geval:  als veel stof wordt gemaakt zonder hittepunt, 

dient de IRE-werfleider te worden verwittigd, zodat 

beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen op het vlak 

van automatische branddetectie 

              Brandpreventie 

 

 

Lassen, snijbranden, snijden, 
afslijpen, thermisch ontlakken, 
… 

> elke handeling die brand kan 
veroorzaken…   



 Neem contact op met uw IRE-werfleider om indien 

nodig de inventaris te raadplegen 

 

Beheer van het ASBESTRISICO      

ELKE TECHNISCHE INGREEP OP 
MATERIAAL MET DIT ETIKET IS 

VERBODEN 

LET OP: BEVAT ASBEST 

Het inademen van asbeststof is 

gevaarlijk voor de gezondheid. 

Volg de veiligheidsrichtlijnen. 



 Werken in een gecontroleerde zone 

Verplicht 

 Attest medische geschiktheid voor werken met 

ioniserende straling 

 Opleiding radiobescherming 

 Persoonlijke dosimetrie (2 verplichte dosimeters)  

= + + 

persoonlijke 
beschermings-

middelen 

wettelijke 
dosimeter 

elektronische 
dosimeter 

Binnengaan in een gecontroleerde zone 
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Houding en gedrag 
 

In gecontroleerde zones 

 De volledig gesloten zonekleding dragen  

 De dosimeters boven de schort ter hoogte van de borst 

dragen 

 De veiligheidsrichtlijnen en controles aan de in- en 

uitgang naleven 

 De badge systematisch voor de lezer houden aan de in- 

en uitgang van de lokalen 

 Het is verboden om de deuren met toegangscontrole te 

blokkeren  

 Het is verboden om de eigen gsm te gebruiken.  



Chemische producten 

 

 

  

 Raadpleeg de veiligheidsfiche 

van de gebruikte producten. Ze 

omvat onder meer:  

-  de identificatie van de gevaren 

van het product, 

-  advies voor de behandeling, de 

opslag, de verwijdering, de 

beschermingsuitrusting, 

- de eerste zorgen, wat te doen bij 

brand. 
De fiches moeten: 

- recent zijn (minder dan drie jaar oud), 

- in het Frans zijn opgesteld 

 



 

 

  

Betekenis van de 

verschillende pictogrammen 

Chemische producten 

Te gebruiken tot 01/01/2015 



Elektriciteitswerken 

 Elke handeling in de verdeelkasten of op een installatie onder 

spanning van het IRE is VERBODEN; 

 ENKEL de gemachtigde leden van de elektriciteitsdienst van 

het IRE zijn bevoegd om aan de verdeelkasten te werken. 

 Indien nodig een beroep doen op de IRE-werfleider



Veiligheidsapparatuur 
• Elke ingreep aan een veiligheidssysteem van het IRE is VERBODEN: 

– automatische branddetectie en –blussing,  

– toegangscontrolesystemen, 

– Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, … 

 

 

 

 

• Indien nodig een beroep doen op de IRE-werfleider. 
 

 
= 



Richtlijnen in noodsituaties 



Bel naar 

22 
en 

antwoord 
op de 

vragen

Persoonsongeval 

 

Ontdekking van een brand 

 

Verspreiding van radio- 
activiteit 

In noodsituaties 

Bel niet de externe hulpdiensten  

Contacteer vervolgens uw IRE-werfleider 

http://photo.lejdd.fr/media/images/culture/expo/infirmiere-playmobil/1533015-1-fre-FR/infirmiere-playmobil_pics_809.jpg
http://www.hotfrog.fr/Uploads/PressReleases/porte-coupe-feu-et-pare-flammes-4970_image.jpg


Als u bij brand het geluidssignaal van het 
evacuatiealarm hoort, 
       ONTRUIMT U HET GEBOUW    
          

Bij brandalarm 

Langs de normale weg 

Langs de eventuele nooduitgangen 

Om het 

evacuatiealarm bij 

brand te horen, 

dubbelklik op de 

afbeelding. 

http://270eids.org/wp-content/uploads/2010/02/pompier_009.gif
alarme d'évacuation en cas d'incendie
Son en pièce jointe 
Clip audio (247 Ko)



=  Verzamel-

punten 



Bij een radiologisch alarm 

zodra u het radiologische 

alarm hoort  

          zoek beschutting 

   

Volg rustig de pij len (wit 
op blauwe achtergrond) 

U bevindt zich in 

een gebouw 

Om het geluid van het 

beschuttingsbevel bij 

een radiologisch alarm 

te horen, dubbelklik 

op de afbeelding. 
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Son en pièce jointe 
Clip audio (1022 Ko)



Bij een radiologisch alarm 

zodra u het radiologische alarm hoort  

          zoek beschutting 

   

Ga rustig naar de 

dichtstbijzijnde 
inkomsluis van het gebouw, 

sluit de deur en wacht  

U bevindt zich 

buiten een 

gebouw 

De eerste donderdag van elke 

maand om 12u30 wordt een 

alarmtest uitgevoerd op het 

hele Belgische grondgebied. 

Het is geen echt alarm! 
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    U bent buiten en ver van 
de gebouwen 

+ + 

Iedereen begeeft zich naar zijn wagen. 

- U blijft in de auto. 

- U sluit ramen en deuren. 

- U schakelt de ventilatie uit. 

- U belt naar het nummer 071 829293 en  

- zegt wie en met hoeveel personen u 

bent, 

- zegt waar u zich bevindt, 

- geeft uw gsm-nummer. 

Bij een radiologisch alarm 



Bedankt voor uw aandacht! 

 

 

Vragen? 
  Richt u tot 
   uw IRE-werfleider 
  


