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CPB MONIQUE LUDO NICK LUDO Ivan 

 

Dit document, om GMP-redenen, niet laten rondslinge ren. Lees het en geef het door aan 
een collega of berg het op. Bedankt voor uw medewer king. 
  

Nick, Ludo & Ludo AAN ONZE LEDEN  
 

CPB-Vergadering van 11 juni 2015  
 

❏ Verkeersdrempel achteraan de site:   
De schilderwerken zijn aangebracht in functie van de budgettaire mogelijkheden. W.G. afv. merkt op 
dat het de bedoeling is dat iedereen de regels respecteert i.v.m. nieuwe wegsignalisatie.Op de initiële 
vraag van de W.N. afv. zegt de directie dat er de nodige discipline verwacht wordt om niet naast de 
verkeersdrempels te gaan rijden. 

❏ Dodemansalarm: W.G. afv. zegt dat op er individuele basis door het SHE departement beslist kan 
worden of het dodemansalarm al dan niet uitgeschakeld mag worden. Er zal bekeken worden om op 
sommige plaatsen extra laadstations te voorzien om de telefoon in te kunnen plaatsen bij bepaalde 
werkzaamheden zoals stelwerk of lineclearance. Wordt opgevolgd. 

❏ OSD kar voor PW Marchesini blisterlijn:  
W.G. afv. meldt dat de RFC aangevraagd is. Dient nog goedgekeurd te worden. 

❏ OSD kleedkamers Noordgevel: water loopt vanonder de  douchedeur tot aan de wasbak:   
W.N. afv. zegt dat dit, door een communicatiefout, niet tot bij de verantwoordelijke geraakt is. Staat op 
to-do lijst. Wordt opgevolgd. 

❏ Motorstalling achteraan te klein:   
Nieuwe belijningen zijn aangebracht om duidelijk plaatsen af te bakenen. W.G. afv. zegt dat het budget 
voor dit jaar krap is en bijkomende investeringen hierin niet toe laat.  

❏ Recuperatie bulk OSD:  W.N. afv. vraagt voor de tweede maand op rij, omdat deze toestellen initieel 
niet dienen voor het recupereren van capsules maar voor tabletten om spoed te zetten naar de 
validatie en implementatie van deze toestellen voor het recupereren van tabletten, wat nu nog steeds 
manueel dient te gebeuren met alle gevolgen (lichamelijke letsels, onoplettendheid aan de lijn, ...) van 
dien. 

❏ Tochtprobleem grondstoffen labo:  Dit item is in het nieuwe masterplan opgenomen. 
❏ Uit dienst-name kleine cafetaria magazijn: dit project wordt momenteel stilgelegd. 
❏ Werkgroep cafetaria:  wij vragen nogmaals naar de installatie van een snelkoelcel om de 

avondmaaltijden beter te kunnen bewaren tot ze terug opgewarmd kunnen worden voor gebruik en dus 
op een gezonde manier te bewaren. 
Wij vragen naar de status van de nieuwe bestaande lay-out plannen van de cafetaria OSD. De directie 
antwoordt in augustus “een eerste analyse te hebben voor de grote infrastructuurwerken voor de beide 
cafetaria’s” !?      

❏ Toevoegen van grondstoffen,lasten > 20 kg: Een alternatieve leverancier is gezocht die de 
problemen met de “grote brokken” in sommige zakken zal voorkomen, dit heeft veel moeite gekost. 
Deze zakken zullen nog steeds 20kg wegen maar doordat er geen ‘’brokken’’ meer inzitten, zullen al 
enkele ergonomische problemen opgelost worden. W.N. afv. doet nogmaals het voorstel om een 
schaarlift te voorzien die kan helpen om deze verpakkingen te manipuleren. W.G. afv. zal dit bekijken. 

❏ Tourniquet:  W.G. afv. zegt dat het verwijderen van de onderste leggers doorgegeven is aan één van 
de medewerkers van JCI. Wordt opgevolgd.  
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❏ Ultrasoonbad (soniceren):  Een nieuw non exproof (explosieveilig) ultrasoonbad zal voor OSD besteld 
worden. Hier is geen direct gevaar, dit is besproken met de betrokken personen. Voor SPE zal er 
voorlopig niets veranderen, dit ultrasoonbad voldoet d.m.v. een trekkast.  

❏ Marters:  W.G. afv. zegt dat het parkeren op de voorziene marterplaatsen in de nachtploeg de 
boodschap blijft. Er zijn bijkomende toestellen aangekocht. 

 

❏ Bruiswater cafetaria vooraan:  Na meermaals vragen naar de status m.b.t. de bruiswaterautomaat, 
zegt W.G. afv. dat deze er zal komen.  

❏ Bloedgeven:  W.G. afv. meldt dat er goedkeuring is om het bloed geven te organiseren en gepland is 
op 27 oktober 2015.  

❏ Voorstelling statusupdate implementatie nieuwe wetg eving psychosociale risico’s:   
Kathleen Vinck geeft hieromtrent een uitgebreide toelichting. 
De procedure is aangepast en goedgekeurd. W.G. afv. meldt dat de procedure nu in Midas staat. 
Niet alleen de commentaren in de survey zullen de nodige indicaties bezorgen, ook worden er over het 
bedrijf (per afdeling) verschillende werkgroepen samengesteld onder leiding van een moderator, om de 
risico’s in kaart te brengen, te evalueren en oplossingen te bieden waar kan, samen met 
sensibiliseringsacties.  

❏ VARIA: 
 

� W.N. afv. vraagt waarvoor de witte markering op het wandelpad noordzijde aangebracht is. 
W.G. afv. meldt dat die aangebracht zijn om medewerkers bewust te maken van de niveau 
verschillen (oneffenheden) van deze tegels. Deze lijnen zijn direct na het melden van een 
bijna ongeval aangebracht. 

� W.N. afv. meldt dat de luchtafzuigingsroosters in de OSD II cafetaria vol stof hangen en dat 
dit in de maaltijden kan vallen. W.G. afv. zal dit aan de verantwoordelijke doorgeven. 

� W.N. afv. vraagt, n.a.v. SD, waar gezegd werd dat er geen bijkomende onderzoeken of 
attesten nodig zijn bij werkhervatting voor het einde van het ziekteverlof naar de ‘’nieuwe’’ 
regels in kader van deze werkhervatting. De arbeidsgeneesheer meldt dat hierover geen 
specifieke wetgeving is maar wanneer er nog letsel, besmettelijkheid,... aanwezig is bij 
werkhervatting en deze niet door een arbeidsgeneesheer gecontroleerd zijn, de 
verzekeringen moeilijk kunnen doen bij problemen of b.v. een issue m.b.t. steriliteit kan 
ontstaan. 

� W.N. afv. meldt dat er problemen zijn in Steriele met de nieuwe zwarte vaatjes die voorzien 
zijn voor pharma afval. Pharmaceutisch afval moet in een gesloten temper proof (1x sluiten 
en niet meer te openen) container vervoerd worden. W.G. afv. zegt dat een uniforme 
werkwijze gehanteerd dient te worden en dat wanneer deze vaten te klein zijn, er meerdere 
zwarte vaatjes gebruikt moeten worden.  

� De arbeidsgeneesheer meldt dat i.k.v. CAO 104 (ouderen tewerkstelling 45+) ergonomie 
een heel belangrijk issue wordt. Ook dat binnen de industrie de grootste factor ernstige 
arbeidsongevallen (blijvend arbeidsongeschikt/dodelijk) het struikelen op begane grond is. 

� Wij vragen om verslagen , opgenomen in de agenda, ook bij de bescheiden gevoegd 
wordt. De nieuwe lay-out van het CPB-verslag zal in augustus-september besproken 
worden i.v.m. volledigheid, goedkeuring en/of bemerkingen van de raadsleden en 
leesbaarheid. 

 
Veiligheidsthema juni: ‘Spill: Ik weet wat te doen en ken het noodmateriaal’ 
 

              

 


