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Dunecluze Koksijde 

www.dunecluze.be 

 Document: Opsteller: Datum: 2019 

R DC 1.1.101 IDPBW  Versie: 0.2 

Module: 1. Werken met derden 

Moduleonderdeel: 1.1. Jongeren en stagiairs 

Document: 1.1.101 Risicoanalyse van de stagiair(e)s Technische dienst 

Stagiair(e): elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerke-
lijk arbeid verricht bij een werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring 

1. Onderneming stageplaats: 

Bejaardenzorg KEI  vzw 

Ter Duinenlaan – 8670 Koksijde 

Vertegenwoordigd door Dhr. Jan Nagels, Directeur  

Riziv nummer: 7.62186.40.210 

Ondernemingsnummer: 0863.450.745 

2. Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: 

Liantis  

Dirk Martensstraat 26 bus 1, 8200 Brugge 

Arbeidsarts-preventieadviseur: 

Dr. J. Vrielynck 

Dr. S. Maeyaert 

3. Risicoanalyse 

Kijkstage geen risicohoudende activiteiten:   ja   neen 

Nachtarbeid:         ja   neen 

Ploegenarbeid:         ja   neen 
 

Beschrijving van de werkpost: 

Contact met patiënten, blootstelling aan biologische agentia, chemische agentia,…  

 Onderhoudswerkzaamheden en interventies om diverse technische problemen op te 

lossen binnen het ziekenhuis. 

 arbeidsomstandigheden: dagdienst 

  

http://www.dunecluze.be/
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Risco’s voor de functie 

Veiligheidsfunctie > 18 jaar 

Roet, teer, bitumen, minerale olies, asfalt, enz 

Alkaliën: cement, was- en schoonmaakmiddelen 

Actinische of thermische prikkelingen 

Producten van plantaardige of animale oorsprong 

Lawaai >= 87 dB (A) of piekgeluidsdruk > 140dB (C) 

Trilling en schokken manu-brachiaal 

Langdurige plaatselijke druk 

Clostridium tetani (tetanos) 

Mycobacterium tuberculosis 

Hepatitis B virus 

Hepatitis A-virus (humaan enterovirus type 72) 

Clostridium tetani 

Fysieke, mentale of psychosociale belasting 

Manueel hanteren van lasten 

 

Verzorgingssector: contacten 

 zieken     bejaarden 
 ziekenhuis   gehandicapten  
 psychiatrie   thuislozen / kansarmen 
 RVT – PVT (DC)  (ex-)gedetineerden 
 kinderen < 3 jaar  (ex-)verslaving  
 kinderen < 6 jaar      (drugs, alcohol, medicatie, …) 
 kinderen < 12 jaar  asielzoekers en gelijkgestelden 

 

Blootstelling aan RISICO’S die aanleiding geven tot VERPLICHT GEZONDHEIDSTOE-
ZICHT zoals bedoeld in het KB van 28.05.03 betreffende het gezondheidstoezicht op de 
werknemers:            

  veiligheidsfunctie:  

  verhoogde waakzaamheid:  

  welbepaalde risico’s 

  chemische agentia: zepen, ontsmettingsmiddelen, onderhoudsproducten 

    dermatose 

   andere effecten:          
 . 

  fysisch:  

   ioniserende stralingen 

   lawaai 

   trillingen  

   koude       

   warmte 

   andere:  
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  biologisch :  

   sociaal contact 

   nauw speeksel contact 

   contact bloed 

   contact stoelgang 

   spatten      

   contact urine 

   tuberculoserisico   

  fysieke werkbelasting (van ergonomische aard of door zwaarte van het werk) 

   tillen van lasten 

   beeldschermwerk 

   repetitieve arbeid 

   andere  

  mentale werkbelasting 

   call-center operator 

   bandwerk (o.a. controle, ....) 

  psychosociale werkbelasting 

   nachtwerk 

   shiftwerk 

   agressie of emoties  

  contact met voeding 

  

SPECIFIEKE RISICO’S op de werkplaats te wijten aan:  

Een gebrek aan ervaring, - het niet bewust zijn van risico’s - de niet-voltooide ontwikkeling. 

Heffen en tillen van lasten. 

 

Toe te passen PREVENTIEMAATREGELEN 

 
WERKKLEDIJ /PERSOONLIJKE EN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN 

 

 uniform       masker (type): 

 gesloten schoenen  oorkap/oorpropjes (type): Slijpwerk 

 handschoenen:     helm/haarnetje (type):  

  bij verzorging     scherm/bril (type): Slijpwerk, boren, e.a. 

  contact bloed, urine, stoelgang   regen/winter kledij: 

  contact zepen, water, detergenten  veiligheidsschoenen (type) : S3 

 ontsmettingsmiddel   handschoenen voor onderhoudswerkzaam-
heden  

 naaldcontainer      broek/jas/andere (type): werkkledij 

 ontsmetting      andere: het dragen van ringen, kettingen,  

 dosimeter polshorloges en sierraden is verboden, alsook 
gelnagels en nagellak  

 

Aangepaste opleiding indien de preventiemaatregelen dit vereisen 

- Kennis van etikettering chemische agentia. 
- Correct gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s); 
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- Correct gebruik chemische arbeidsmiddelen. 
- Heffen en tillen. 
 

De VERPLICHTINGEN die de stagiair moet naleven in verband met de risico’s eigen aan 
de werkpost 

- Chemische agentia: zie productinfo op de agentia, PBM is te verkrijgen op de afdeling 

- Tetanos : Om de 10 jaar Triaxis 

- Prikongevallen : zie procedure 

- Hepatitis A + B 
- Tuberculinetest 

 

Vereist GEZONDHEIDSTOEZICHT voor de stagiairs 

1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling 

 niet vereist  

 vereist voor de eerste stage 

 
2. 2-Jaarlijks gericht medisch onderzoek omwille van 

  specifieke risico’s :   

 

2 Veiligheidsfunctie indien > 18 jaar 

2.1 Roet, teer, bitumen, minerale olies, asfalt, enz 

2.2.1.2 Alkaliën: cement, was- en schoonmaakmiddelen 

2.2.2.2 Actinische of thermische prikkelingen 

3.5.1 Producten van plantaardige of animale oorsprong 

4.3.2 Lawaai >= 87 dB (A) of piekgeluidsdruk > 140dB (C) 

4.5.b Trilling en schokken manu-brachiaal 

4.6 Langdurige plaatselijke druk 

5.1.033 Clostridium tetani (tetanos) 

5.1.082 Mycobacterium tuberculosis 

5.2.09.1 Hepatitis B virus 

5.2.15.04 Hepatitis A-virus (humaan enterovirus type 72) 

5.4 Clostridium tetani 

6 Fysieke, mentale of psychosociale belasting 

9.3 Manueel hanteren van lasten 

 

  nachtarbeid 
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3. Passend gezondheidstoezicht (cfr. KB 28.05.2003)  

 medisch onderzoek omwille van de volgende risico’s: zie: welbepaalde risico’s 

 andere frequentie: 

 

Verplichte documenten 

De stagiair moet beschikken over een Formulier Gezondheidsbeoordeling opgesteld door de preventie-
adviseur arbeidsgeneesheer van de onderwijsinstelling, het opleidingscentrum of het instituut bevoegd 
voor de gezondheid op de onderwijsinstellingen en die de stagiair onderzocht heeft. 
Er zijn 4 exemplaren vereist: 1 voor de werkgever, 1 voor de stagiair en 1 voor de onderwijsinstelling of 
het opleidingscentrum, 1 in het gezondheidsdossier. 

Voor de aanvang van de stage moet de stagiair(e) in het bezit zijn van een ondertekende werkpostfiche. 

 
VERPLICHTE INENTINGEN – VERPLICHTE TUBERCULINETEST 

 tetanus 

 hepatitis B 

 tuberculinetest 

 hepatitis A  

 

PREVENTIEMAATREGELEN BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING: 

 
Zwangerschappen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de werkgever van het bedrijf dat de sta-
giair(e) tewerkstelt en aan de stageverantwoordelijke van de school. 

  Medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer is noodzakelijk begin van de zwangerschap. 

 Medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer is noodzakelijk bij lactatie. 

De arbeidsgeneesheer zal oordelen of er specifieke maatregelen moeten getroffen worden voor de 
zwangere. 

 

Bijlage(n): 

 Aandachtspunten tijdens de stage. 

 
 
 
 

     datum/handtekening,              datum/handtekening                datum/handtekening     
 

 

Preventieadviseur, Werkgever van de stageplaats,   Arbeidsgeneesheer –  

 
Diensthoofd IDPBW Directeur        Preventieadviseur     
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4. Bijlage – Aandachtspunten tijdens de stage 

4.1. Hygiënische maatregelen ter preventie van infectieziekten in de verzorgingssector 

Elk rechtstreeks contact met bloed en lichaamsvochten vermijden. 

Bij accidenteel contact van de huid of handen met bloed of lichaamsvochten: wassen en ontsmetten. 

Kledij bevuild met bloed of lichaamsvochten vervangen. 

Prikongevallen vermijden 

Elke stagiaire draagt wegwerphandschoenen bij de volgende handelingen: 

 bij contact met stoelgang, urine, bloed of andere lichaamsvloeistoffen 

 bij contact met materialen  mogelijk  bevuild met deze lichaamsvloeistoffen 

 bij verzorgingen 

Iedere stagiaire dient de handen te wassen: 

 na het uittrekken van de handschoenen 

 na gebruik van de toiletten 

 voor en na het eten 

 voor het manipuleren, bereiden en verdelen van voedingsmiddelen 

 na het manipuleren van bevuild en mogelijk  besmet materiaal 

 na elke mogelijke  besmetting van de handen 

4.2. Hepatitis B vaccinatie  

In de afdelingen waar er rechtstreeks contact mogelijk is met bloed, of waar personen verblijven die  
mogelijk besmet zijn met het hepatitis  B virus is hepatitis B vaccinatie noodzakelijk. 
 
De stagiairs die niet gevaccineerd zijn tegen hepatitis B nemen contact op met de preventieadviseur – 
arbeidsgeneesheer, de titerbepaling meenemen. 

4.3. Tuberculinetest:  

Bij blootstelling aan het tuberculoserisico verplicht voor de eerste stage en verder 2-jaarlijks tijdens de 
volgende stages. 

4.4. Beroepsziekten 

Elke ziekte of aandoening die mogelijks verband houdt met het werk dient onmiddellijk gesignaleerd  te 
worden aan de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer. 

Een aangifte van beroepsziekte gebeurt zo vlug mogelijk 

4.5. Arbeidsongevallen 

Arbeidsongevallen worden onmiddellijk gemeld aan het diensthoofd en de personeelsdienst. 

Een prikongeval met een gebruikte injectienaald is een arbeidsongeval. Na een prikongeval onmiddellijk 
contact opnemen met de coördinerend en raadgevend arts (Dokter Van Boeckel), dit melden aan de 
zorgcoördinator die de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer zal op de hoogte brengen . 

4.6. Andere ziekten 

Stagiair(e)s die drager zijn van een ziekte, die tijdens de normale werkactiviteiten kunnen overgedragen 
worden op andere personen, moeten onmiddellijk de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer op de hoog-
te brengen. 

4.7. Zwangerschappen 

Zwangerschappen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de werkgever. 
Indien nodig zal de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer oordelen of er preventiemaatregelen moeten 
getroffen worden ter bescherming van moeder en/of kind. 
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