
Alleen geldig op: woensdag 13 juli 2016   

 

Gebouwgebruiksregels LUMC , Versie: 14 

Onbeheerde Afdruk 

Pagina 1 van 3 

LUMC\2. Bedrijfsondersteunend\Facilitair Bedrijf\OSB   

 

 

ONBEHEERDE AFDRUK 

 

Gebouwgebruiksregels LUMC     

 

 

Versie 14   

Publicatiedatum donderdag 12 mei 2016, 16:00:11   

Status Gepubliceerd   

Afdeling -   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: 

Toevoeging: verboden apparatuur ovens en combimagnetrons   

 

 

 

 

dit doc met versienummer 14 heeft een geldigheid van 24 uur na  13-07-2016 09:44



Alleen geldig op: woensdag 13 juli 2016   

 

Gebouwgebruiksregels LUMC , Versie: 14 

Onbeheerde Afdruk 

Pagina 2 van 3 

  

Gebouwgebruiksregels LUMC  

I: Algemeen 

1. Binnen de gebouwen geldt een algeheel rookverbod. Zie Rookbeleid. 
2. Iedere medewerker is verplicht de identificatiebadge zichtbaar te dragen. 
3. Bij spoedeisende zaken, zoals brand en calamiteiten, dient gebeld te worden met toestel 66666. Bij minder 
spoedeisende zaken, kan gebeld worden met toestel 62888. Aanwijzingen van de afdeling Beveiliging dienen te worden 
opgevolgd. 
4. Het plaatsen van fietsen, bromfietsen, motoren en andere vervoersmiddelen in de gebouwen is, behoudens voor 
fietsen in de inpandige fietsenstallingen, niet toegestaan. Parkeren in de stallingen zijn bestemd voor direct 
woon/werkverkeer 
5. Mobiele GSM / UMTS telefoonapparatuur werkend via de toegestane openbare frequenties is in het gebouw 
toegestaan. Bij sommige afdelingen is het gebruik van mobiele GSM / UMTS telefoonapparatuur, in verband met de 
mogelijkheid tot ontregeling medische apparatuur, NIET toegestaan. Dit wordt bij de betreffende afdeling ter plaatse 
aangegeven. 
6. Het gebruik van draadloze zendapparatuur voor welk doel en met welk zendvermogen dan ook, is in het 
hoofdgebouw en op het LUMC-terrein, behoudens schriftelijke toestemming van de afdeling Facilitair Bedrijf – Infra - 
Bedrijfsbureau, NIET toegestaan. 
7. Huisdieren zijn in de gebouwen niet toegestaan. 
8. Vrijkomende ruimten, door welke reden dan ook, vervallen aan Directoraat Bouwzaken. 

II: Veiligheid 

9. Open vuur, anders dan op laboratoria, in de gebouwen is verboden. Indien open vuur noodzakelijk is, moet vooraf 
een “heetwerkvergunning” via het Facilitair Bedrijf worden aangevraagd. 
10. Huishoudelijke apparatuur als koffiezetapparaten, waterkokers, toasters en dergelijke zijn niet toegestaan op de 
werkplek. Gangbare huishoudelijke apparatuur is alleen toegestaan in een pantry. Apparatuur als frituurpannen, 
fonduestellen, ovens, combimagnetrons etc. zijn verboden. Alle huishoudelijke apparatuur dient te worden aangeschaft 
via de afdeling Inkoop van het Facilitair Bedrijf, zodat dit is voorzien van een keurmerk. 
11. Verlengsnoeren zijn toegestaan, mits ze zijn voorzien van een keurmerk en via de afdeling Inkoop van het Facilitair 
Bedrijf zijn aangeschaft. De maximale lengte van een verlengsnoer is 1,5 meter en mogen niet op elkaar zijn 
aangesloten. 
12. Het is niet toegestaan om zonder doeltreffende maatregelen materialen in openbare ruimten te plaatsen of op te 
slaan die de vuurbelasting (de totale hoeveelheid brandbare materialen) op welke wijze dan ook ongunstig beïnvloeden. 
Voorbeelden van maatregelen zijn: 
afvoeren van overtollige emballage (karton en dergelijke), opslag van (licht)ontvlambare vloeistoffen in de speciale 
brandwerende opslagkasten, gebruik van versieringen die brandwerend geïmpregneerd zijn (bijvoorbeeld 
kerstversieringen). 
De afdeling Beveiliging van het Facilitair Bedrijf is gemachtigd de situatie te beoordelen op basis van de 
gebouwgebruiksregels. Objecten / meubilair zonder ontheffing zullen worden verwijderd. 
13. De blauwe deuren van de hoofdstraten (liftkernen) in gebouw 1 hebben een brandwerende functie en dienen in 
normale omstandigheden open te staan. Tevens moeten de deuren vrij zijn van obstakels, zodat zij automatisch kunnen 
dichtvallen indien noodzakelijk. Ook in gebouw 2 en 3 wordt compartimentering toegepast. 
14. Vluchtwegen, deuren, gangen en blusmiddelen dienen te allen tijde te worden vrijgehouden van obstakels (zoals 
meubilair, bedden, karren). Vluchtwegen en blusmiddelen dienen altijd duidelijk herkenbaar te blijven. 
15. Deurstoppers (in welke vorm dan ook) zijn niet toegestaan. Een enkele uitzondering zijn patiëntenkamers waar 
alleen losse RVS deurstoppers zijn toegestaan, aangeschaft via de afdeling Inkoop van het Facilitair Bedrijf. Dit is 
toegestaan mits de ruimte geen deel uitmaakt van een brand- of rookscheiding en als andere mogelijkheden als het 
afstellen van de deur of een magneet geen oplossing bieden. In alle andere gevallen moet een advies worden 
opgevraagd bij de afdeling Veiligheid & Crisismanagement.  

III: Terreinen 

16. Het plaatsen van fietsen, bromfietsen, motoren en andere vervoermiddelen in of rond de gebouwen, buiten de 
daarvoor aangegeven stallingen, is niet toegestaan. Zie Parkeerbeleid. 
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17. Op het terrein zijn de regels uit de Wegenverkeerswetgeving van toepassing. Iedere medewerker dient deze 
verkeersregels in acht te nemen. 
18. Het VLG (reglement Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen) is van toepassing op het terrein. Bijvoorbeeld voor 
transport van chemicaliën, gasflessen, diagnostische monsters en infectueuze stoffen. 

IV: Inrichting gebouwen 

19. Het bevestigen van raambekleding, posters, bewegwijzering, mededelingen, schilderijen en andere attributen en het 
aanbrengen van vloerbedekking in welke vorm dan ook, valt onder het beheer van het Facilitair Bedrijf. Dit in verband 
met brandveiligheid, standaardisering en onderhoud. 
20. Voor losse en vaste inrichtingselementen, zoals wandafwerking, keukenblokken, vaste lichtarmaturen, balies, 
meubilair en prullenbakken, zijn standaardlijnen vastgesteld voor het LUMC. Deze standaardlijnen zijn bekend bij het 
Facilitair Bedrijf (Infra-Ruimtebeheer en Inkoop) en moeten worden aangehouden in verband met efficiënte exploitatie 
en eenduidige concernuitstraling. 
21. Het is niet toegestaan om mutaties in de bewegwijzering en/of afdelingsaanduidingen aan te brengen. Het beheer 
hiervan ligt bij Infra-Ruimtebeheer. 
22. Het is niet toegestaan andere sloten in deuren te plaatsen, afwijkend van het sluitplan. 
23. Alle afsluitbare ruimten dienen, indien niet in gebruik, te worden afgesloten. 
24. De balkondeuren in gebouw 1 en 2 mogen alleen voor onderhoud worden opengedaan door bevoegde personen. 
25. De inrichting van de openbare gebieden valt onder beheer van het Facilitair Bedrijf. 
26. De kunst binnen de openbare gebieden wordt ingericht en beheerd door Kunstzaken (directoraat Communicatie). 
Ruimten binnen de divisiegrenzen kunnen worden voorzien van kunst in overleg met Kunstzaken. 
27. De audiovisuele middelen in de conferentie- en werkgroepruimten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de daar 
aanwezige materialen. Een verplaatsing naar buiten de ruimte is niet toegestaan. Het beheer valt onder het Facilitair 
Bedrijf. 
28. Op diverse plaatsen in de gangen van gebouw 1 zijn logistieke werkruimten voor het Facilitair Bedrijf voor tijdelijke 
opslag van goederen aangebracht. Deze zijn herkenbaar aan de gele belijning en bordjes met „logistieke werkruimte‟. 
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