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WERKPOSTFICHE – ZORG STAGE  
 

Codex Welzijn op het Werk, Boek X, Titel 3, Jongeren op het werk 
 
 

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING VAN DE WERKPOST-STAGEPLAATS 

 

ASSTER vzw – Campus Stad 

Halmaalweg 2 
3800 Sint-Truiden 
Tel. 011 78 80 11 

Ondernemingsnr.:    0410 220 918 
Erkenningsnr.:  PZ:      720 991 10 
                         PVT:    725 024 51 
Paritair Comité: 330 

Stagegever:  Ann Hendrickx 

 

De Passer – Zorgeenheid De Luwte 1 

 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis  
voor mensen met een chronische, medisch en functioneel 
gestabiliseerde psychische stoornis. 
 

Type afdeling:  open                        gesloten 

 

Hoofd van de afdeling: An Jacobs   Tel. 011 78 89 10 

Mentor: ……………………………………………………………………………………..…………(in te vullen) 

Preventieadviseur Arbeidsveiligheid: Angelique Thoelen  (011 78 80 95) 

Vertrouwenspersonen:   Chris Naveau (011 78 88 61) – Rinaldo Cavatorti (011 78 85 00) 

Externe dienst preventie en bescherming van het welzijn op het werk: IDEWE 

Preventieadviseur Arbeidsarts: Dr. Kathy Ampe - Dr. Liesbeth Broens (011 24 94 70) 

Preventieadviseur Psychosociale aspecten: Marthe Verjans (011 24 94 70) 

 

1.1. Werkzaamheden 

- Organisatie:   Psychiatrisch Ziekenhuis   PVT 

- Kijkstage met risicohoudende activiteiten  ja  neen 

- Nachtarbeid:   ja  neen Laatstejaarsstudenten kunnen 

wel in de nachtdienst werken. 

- Contacten:  

  gehandicapten   bejaarden 

  thuislozen / kansarmen    (ex-) gedetineerden 

  asielzoekers en gelijkgestelde   ziekenhuis 

  (ex-)verslaving (drugs, alcohol, medicatie)  ……………………………….……….……………. 

  Chronisch psychiatrische patiënten 

…………………………………………….…………………….………………….…………………….….……………………….………………….….… 

De student leert de zorg en begeleidingstaken (verpleegkundige) zoals die gebruikelijk zijn op deze 
zorgeenheid. 

 
1.2. Taken (gespecialiseerde) op deze zorgeenheid/dienst: 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................    

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................    

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................  
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1.3. Verantwoordelijkheden op deze zorgeenheid/dienst: 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................    

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................    

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

1.4. Bevoegdheden op deze zorgeenheid/dienst: 

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................    

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................    

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

2. RISICOANALYSE 

 

2.1. Risico en hinder 

- Blootstelling aan RISICO’S die aanleiding geven tot VERPLICHT GEZONDHEIDSTOEZICHT 
zoals bedoeld in Codex Welzijn op het Werk, Boek I, titel 4, maatregelen in verband met het 
gezondheidstoezicht op de werknemers: 

 

  chemische agentia: 

   dermatose:  

  biologisch:  

   sociale contacten  nauw speeksel contact 

   contact bloed  contact stoelgang 

   spatten  contact urine 

   tuberculoserisico 

  fysieke taakbelasting (van ergonomische aard of door zwaarte van het werk): 

   tillen van lasten   andere! 

  psychosociale werkbelasting: 

   nachtwerk  shiftwerk  agressie of emoties 

  contact met voeding 

Geen risico door fysische agentia. 

 

- Veiligheidstechnische risico’s op de werkplaats: 
 

 vallen (uitglijden, struikelen op begane grond): natte vloer 

 verwondingen (snijden, stoten, pletten, prikken): prikongevallen, bij agressie 

 oplopen van brandwonden: bedelen van maaltijden 

  

- SPECIFIEKE RISICO’S op de werkplaats te wijten aan een gebrek aan ervaring, - het niet bewust 
zijn van risico’s ( studenten / nieuw personeel) 

 

  omgaan met agressie  

  omgaan met groepen 

  omgaan met bijzondere gebeurtenissen ( stress, automutilatie, suïcide, …) 
 
    .........................................................................................................................................................................................................................  
 
    .........................................................................................................................................................................................................................  
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2.2. Specifieke instructies en opleiding 

De verplichtingen die de stagiair moet naleven in verband met de risico's eigen aan de werkpost of 
stageactiviteit: 

- Procedures volgen ter voorkoming van prikongevallen 

- Het volgen van een strikte handhygiëne 

- Procedures inzake hygiënische maatregelen ter preventie van infectieziekten in de 
verzorgingssector (IDEWE brochure) 

- Gebruik maken van hulpmiddelen en tilprocedures ter voorkoming van rugbelasting respecteren 

- Goede werkhouding bij beeldschermwerk 

- Procedures volgen inzake preventie en omgaan met agressie. 

Binnen het ziekenhuis en het PVT is er een steunteam en zijn er agressiecoaches beschikbaar. 
 

Wij gaan ervan uit dat de studenten die bij ons stage lopen vanuit de onderwijsinstelling over hoger 
vermelde onderwerpen een basisopleiding krijgen. 

Bij introductie zal de student op de risico's en het bestaan van procedures gewezen worden. 

De procedures zijn steeds te raadplegen op de zorgeenheid of via het intranet. 
 

In het kader van informatieveiligheid dient het gebruik van informatie voor externe doeleinden of 
publicatie steeds gevraagd te worden aan het afdelingshoofd. Er dient gewaakt over vertrouwelijkheid, 
integriteit en beschikbaarheid van deze informatie. 

Hierbij dient de classificatie van de informatie gerespecteerd te worden, waarbij nooit de regels van het 
beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en privacy mogen geschonden worden. 

 

2.3. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen 

 verzorgingskledij  

 handschoenen:  

 bij verzorging,  

 contact bloed, urine, stoelgang 

 contact zepen, water, detergenten 

 ontsmettingsmiddel  

 naaldcontainer 

 

2.4. Algemene preventiemaatregelen 

- Binnen Asster is er een algemeen rookverbod. Er mag enkel gerookt worden op die momenten en 
plaatsen zoals aangegeven in de richtlijnen “ROKEN op ASSTER”. 

- Toepassen van de instructies met betrekking tot “ziekenhuisafval’ volgens de richtlijn “afvalstromen” 

Deze informatie is terug te vinden op het intranet. 

 

2.5. Bijzondere maatregelen 

- De student werkt steeds onder supervisie van een mentor of een ander aangeduide 
verantwoordelijke. In overleg zal nagegaan worden hoe specifieke risico's voor de student beperkt 
kunnen worden. 

 

- VERBODEN WERKZAAMHEDEN 

Welzijnswet en Codex Welzijn op het Werk zijn van toepassing, waaronder het Codex Boek X, Titel 3: 

Jongeren op  het werk. 

 

In kader van informatieveiligheid is het de student niet toegestaan: 

- documenten te kopiëren waarop namen staan van personen 

- informatie te gebruiken van behandelschema’s waarmee een link kan gelegd worden met personen 

- beeldmateriaal te verzamelen of te gebruiken 
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Vertrouwelijke documenten dienen vernietigd, onbruikbaar te worden gemaakt. 
 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................    

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................    

 
 

2.6. Noodsituaties 

 
Brand Intern noodnummer: 108 
 Extern noodnummer: #0112 
In het kader van brandpreventie en evacuatie neemt de stagiair kennis van de procedure over 
brandveiligheid op deze zorgeenheid of dienst, en van de bijhorende veiligheidssignalisatie en 
evacuatiepictogrammen. We verwijzen naar het intern noodplan (Intranet en rode map op de afdeling). 
 
Agressie Noodoproep bijstand bij dect gebruiken 
We verwijzen naar de basis agressietrainingen en procedure 
 
Dringende medische bijstand  Extern noodnummer: #0112 
Richt u voor verzorgingen in eerste instantie tot de verpleegkundigen op de afdeling – Roep 
“Noodkoffer” .    Noodoproep bijstand bij dect gebruiken 
Centrale lokaal voor eerste zorgen bevindt zich op De Lier 2 (Intern 321). 
Indien noodzakelijk kan u doorverwezen worden naar een huisarts of spoedgevallendienst van het Sint-
Trudo ziekenhuis. 
Zie de algemene instructies op de afdelingen. 

 
2.7. Medische maatregelen 

- Vereist GEZONDHEIDSTOEZICHT voor de stagiairs 
Het voorafgaandelijk medisch onderzoek gebeurt op initiatief van de student of van de school. 
De stagiair moet beschikken over een Formulier Gezondheidsbeoordeling opgesteld door de 
arbeidsgeneesheer van de werkgever of over een getuigschrift opgesteld door de 
arbeidsgeneesheer van de onderwijsinstelling of door een arts naar keuze. 
 

2.7.1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling 1 

  vereist voor de eerste stage 

 
2.7.2. Periodiek gezondheidstoezicht omwille van 

  veiligheidsfunctie 

  functie met verhoogde waakzaamheid 

  activiteit met welbepaald risico 

   chemische agentia 

   biologische agentia 

   fysische agentia 

   ergonomische belasting 

   psychosociale belasting 

   nachtarbeid 

   andere:  .......................................................... 
 

  

Er zijn 3 exemplaren vereist: 1 voor de werkgever, 1 voor de stagiair en 1 voor de 
onderwijsinstelling of het opleidingscentrum. 
 

 

                                                      
1 Voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling vereist voor jongeren van minder dan 18 jaar, jongeren die nachtwerk verrichten, of 

jongeren blootgesteld aan risico’s bepalend voor hun gezondheid. Daarnaast moeten alle werknemers blootgesteld aan volgende 
risico’s een voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling ondergaan: 
-veiligheidsfunctie  
-functie met verhoogde waakzaamheid 
-blootstelling aan specifieke risico’s 
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2.7.3. VERPLICHTE INENTINGEN – VERPLICHTE TUBERCULINETEST 

De gebruikelijke inentingen voor de gezondheidsberoepen: 
 

  hepatitis B  tuberculinetest  tetanus 

 

 

2.7.4. PREVENTIEMAATREGELEN BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:  

Zwangerschappen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de werkgever van het bedrijf dat de 
stagiaire tewerkstelt en aan de stageverantwoordelijke van de school. 

 

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

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

 

Opgemaakt te Sint-Truiden, ………………..(datum) 

 
 
 

………………………………………………………  (naam)   
………………………………………………………  (functie)   Leidinggevende  
   (voor de onderwijsinstelling) 

 
 
 
 
………………………………………………………  (naam)   
student - stagiair  
 
 
Datum advies preventieadviseur Asster: 06/01/2020 
Datum advies preventieadviseur Arbeidsarts externe dienst: 30/01/2020 
Datum advies CPBW: 13/02/2020 
 
 
 
 
 

Dit document stelt de medewerker/student-stagiair op de hoogte van de risico’s van de afdeling of dienst waar 
zij/hij wordt tewerkgesteld. De aanwezige risico’s worden tot een minimum herleid enkel als de 
preventiemaatregelen worden gerespecteerd, dit in het belang van de eigen veiligheid als die van de collega’s-
werknemers.  

De onderwijsinstelling brengt de student op de hoogte door hem/haar een kopie van de getekende versie te 
bezorgen van dit document. De WPF wordt voor aanvang van de stage ondertekend door de stagiair. Een kopie 
van het formulier ‘gezondheidsbeoordeling’ wordt toegevoegd. 


