
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

polytemp.nl

Onze specialist geeft u graag inzicht in de manier waarop 
u optimaal gebruik maakt van de veiligheidsfuncties 
van een microbiologisch veiligheidskabinet

LUCAS WESTERHOF
Adviseur en Productspecialist Flowkasten

Korte cursus waarin uitleg wordt gegeven over 
de technische werking van een flowkast en op welke 
manier er veilig mee gewerkt kan worden

Oh Ja! Opfriscursus Veilig Werken 
in een microbiologisch veiligheidskabinet 

+  Ophalen van kennis uit training in het verleden

+  Informele validatie van kennis en gedrag

+  Herkennen en bespreken van verbeterpunten

+  Gericht op Klasse 2A/B kabinetten

Uw investering: € 295,- excl. btw.*
Voor een groep van maximaal 

10 personen op locatie
*Prijs geldig tot 01-01-2023
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Als leverancier van flowkasten zijn we regelmatig in het werkveld te 

vinden. Wat ons opvalt is dat er soms werkzaamheden worden uitgevoerd 

in een Klasse 2 veiligheidskabinet waarbij de optimale veiligheid van 

product, persoon en omgeving niet meer gewaarborgd is. Wij hebben 

daarom de zogenaamde ‘Oh Ja! Opfriscursus Veilig Werken’ ontwikkeld. 

Een cursus waarbij analisten, teamleiders en labmanagers de aanwezige 

kennis weer met elkaar bespreken en tegen het licht houden in 

combinatie met de dagelijkse werkprocessen.  

Kennis opfrissen

In de loop van de jaren zakt kennis vanuit de opleiding weg of is er nooit 

de tijd genomen om een heldere uitleg te krijgen. Hier krijgt routine (die 

niet altijd goed is) de overhand. Geavanceerde veiligheidsfuncties op een 

flowkast zijn minder effectief als de werkwijze in de basis niet goed is. Je zou 

deze cursus kunnen zien als de validatie van kennis en gedrag. Daarnaast 

kan het natuurlijk ook de bevestiging zijn van een goede werkwijze! 

In deze cursus laten we onder andere zien: 

+ Hoe een flowkast werkt: middels technische afbeeldingen en video

+ Hoe er in gewerkt moet worden: do’s en dont ’s 

+ Wat te doen bij calamiteiten of alarm

Er is ruimte voor discussie en het delen van inzichten. Tijdens een ronde 

op het lab (voor of na de tijd) worden praktische aanknopingspunten 

aangehaald. Indien gewenst ontvangen deelnemers na afloop een certificaat 

van deelname per e-mail.  Benodigd op locatie voor de presentatie zijn een 

TV-Scherm of Beamer met VGA, HDMI of USB aansluiting.

Interesse? Neem contact met ons op om een datum 
in te plannen: info@polytemp.nl | 0515-575105
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