
Richtlijnen Gebouw en veiligheid 

 

MRI scanner gebouw 
Het MRI-scanner gebouw, gevestigd te Oxfordlaan 55, is met ingang van 15 juni weer toegankelijk op 

werkdagen van 0800-1700 uur, inclusief bezetting vanuit Scannexus. 

Buiten kantoortijden gelden de huidige regels: scannen is alleen mogelijk indien je bevoegd bent en 

wanneer BHV gegarandeerd is en er vooraf overleg heeft plaatsgevonden met Scannexus. Vanuit 

Scannexus is aangegeven dat de bedrijfstijden uitgebreid kunnen worden in onderling overleg met de 

onderzoekers. 

Bij gebruik van het MRI-scanner gebouw zullen de RIVM richtlijnen gehanteerd worden: 

- Heb je koorts, verkoudheids- of benauwdheidsklachten, BLIJF THUIS! 
- Bij een positieve COVID-19 test mag je pas weer komen na minstens 7 dagen én minimaal 24 uur 

klachtenvrij 
- Bij Huisgenoten die besmet zijn, blijf je 14 dagen in thuisquarantaine 
- Neem vooraf de gezondheidscheck af bij de deelnemer (zie bijlage) 

 

 

Aankomst en betreden pand: 
Wanneer men voor een bezoek de faciliteit bezoekt is er een looprichting gerealiseerd: binnenkomst via 

de schaaldeuren van het Biopartner gebouw, uitgang via de lange gang in het scannergebouw (visuele 

markering is aangebracht). In de avond/weekend is de lange gang zowel ingang als uitgang. Binnen deze 

tijd wordt er extra aandacht gevraagd voor het in acht nemen van de 1,5 meter richtlijn bij het 

betreden/verlaten van het gebouw. 

Om te voorkomen dat er te veel onderzoekers en patiënten tegelijkertijd aanwezig zijn is een tijdslot 

reserveren een must. Bij binnenkomst dien je je aanwezigheid te registreren en de hoeveelheid 

proefpersonen die je gaat scannen.  Bij de balie krijg je tevens een neusmondmasker en handschoenen 

overhandigd. Handschoenen zijn ook beschikbaar in de voorbereidingsruimte van de scanners. 

Zowel bij de receptie als bij de safe area is een desinfectiepaal geplaats waar men bij binnenkomst de 

handen desinfecteert. In de safe area is een extra locatie voor het handen wassen. (Deur is verwijderd, 

zodat locatie goed zichtbaar is en er geen deurcontact hoeft plaats te vinden). 

Looproutes zijn gecreëerd in het scannergebouw middels visuele markeringen op de grond, ook zijn er 

stickers geplaatst voor bewustwording van de 1,5 meter afstand houden. 

 

Veilig werken binnen het gebouw: 
Uitganspunt is dat aanwezigheid tijdens deze Coronaperiode gebeurt op basis van vrijwilligheid.  

Voor alle proefpersonen gerelateerd onderzoek, worden door Scannexus handschoenen en 

mondmaskers gefaciliteerd. Alleen als de onderzoeker dit expliciet van tevoren heeft aangegeven zijn er 



ook spatbrillen beschikbaar. Wanneer de 1,5 meter afstand richtlijn met de proefpersoon niet te 

hanteren is (wat standaard is bij MRI-onderzoek) zal de onderzoeker handschoenen en een mondmasker 

dragen. Onderzoekers ontvangen een instructie voor het juist gebruik van deze persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  

Bij de receptie van het scannerlab is constante bezetting door 1 persoon toegestaan vanuit Scannexus. 

Verder zijn de wachtruimtes ingericht met 1,5meter afstand qua zitplaatsen. In de voorbereidingsruimte 

van de scanner zijn maximaal 2 personen toegestaan (buiten de proefpersoon) Na afronding van de 

scansessie is 15 min gepland voor schoonmaak. 

Bezoek van de sanitaire ruimte is toegestaan, er is maximaal 1 persoon per ruimte toegestaan en deze 

regel is duidelijk zichtbaar aan de buitenkant. 

Alleen medewerkers van Scannexus die noodzakelijk zijn voor het onderzoek zullen in het scanner 

gebouw verblijven, de rest zal kantoor houden in het Biopartner gebouw. Er wordt gewerkt in 2 gesplitste 

teams, die op afzonderlijke dagen van elkaar werken, groep 1 maandag & donderdag, groep 2 dinsdag, 

woensdag en vrijdag. OV wordt zoveel mogelijk vermeden tijdens de spits. Betreden van fietsenstalling en 

parkeerplaats gebeurt met het in achtnemen van de richtlijnen. 

Gedeelde werkplekken worden na gebruik gedesinfecteerd, schoon en netjes achtergelaten. Eén 

werkplek per 12,5 m2 is toegestaan, in onze kantoortuin in het Biopartner gebouw zijn maximaal 5 

werkplekken bezet, totale oppervlakte is 64m2. (Deze werkplekken liggen in het Biopartner gebouw, dit is 

gesitueerd buiten het scannerlab gebouw. 

De apparatuur die gebruikt is tijdens het onderzoek zoals de MRI/computer/patiënten tafel etc zal na 

afloop door de onderzoeker zelf schoongemaakt worden. Hiervoor is extra tijd vanuit Scannexus 

gefaciliteerd (15 minuten na elke scansessie). 

 

BHV 
Ten tijde van het uitvoeren van scansessies zal er altijd een BHV getraind personeelslid aanwezig zijn die 

bij een BHV-oproep kan acteren. De richtlijn van 1 BHV-er per 50 bezoekers zal ten allen tijden geborgd 

zijn. Het volledige personeelsbestand van Scannexus is BHV getraind (m.u.v. 1 persoon). Daarnaast is 

1333 ons “reguliere” noodnummer. Ook binnen het Biopartner gebouw zijn BHV getrainde personen 

aanwezig die op onze oproepen dienen te reageren.  

 

Gedragsregels en handhaving: 
Gedragsregels zullen middels posters gepubliceerd worden op de toegangsdeuren en op verschillende 

locaties binnen de wachtruimtes.  

Coördinatie van het naleven van de richtlijnen in het scannergebouw verlopen via de personele bezetting 

van de receptie van het scannergebouw en de Manager Operations. Daarnaast verwachten wij van al 

onze medewerkers dat ze bezoekers aanspreken op onjuist gedrag. Insteek is om samen zorg te dragen 

voor het naleven van de regels. Daarnaast zullen de Scannexus medewerkers actief helpen bij vragen en 

waar mogelijk bijspringen om onderzoekers te ondersteunen. 



Bij opstart van het onderzoek zullen onderzoekers de richtlijnen en huisregels via de mail gestuurd 

krijgen. De richtlijnen bezoekers kunnen zij gebruiken om aan hun deelnemers te overhandigen. 

Indien de richtlijnen niet worden nageleefd zullen we betreffende persoon erop aanspreken, informatie 

geven en er een incident melding van maken in ons systeem. Wanneer dit meerdere malen voorkomt bij 

dezelfde persoon zal deze tijdelijk de toegang tot het gebouw ontnomen worden.   

 

Communicatie; 
Wij zullen onze gebruikers de vernieuwde richtlijnen laten toekomen en informeren. Wanneer er een 

update beschikbaar is zullen wij deze sturen. Dit zal veelal via de email en via lokale posters gedaan 

worden. Daarnaast zullen we nieuws ook op onze website vermelden: www.scannexus.nl 

Medewerkers met een functie-beperking worden extra geïnstrueerd/rondgeleid bij de eerste keer dat ze 

het gebouw betreden.  

Wanneer er vragen zijn kunnen deze via de maill: scanlabs@scannexus.nl of via de telefoon 043-3885668 

gesteld worden. 

 

http://www.scannexus.nl/
mailto:scanlabs@scannexus.nl

