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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  

Halmaalweg 2 
3800 Sint-Truiden 
Tel. 011 78 95 11 

Ondernemingsnr.:  0410 220 918 
Vestigingsnr.:  2.138 220 983 
Erkenningsnr. PZ::  720 991 10 
Paritair Comité:  330 

Stagegever:       Luc Schalenbourg 

 

 

 

 

RELING, mobiel herstelteam 

 

Mobiele hulpverlening  

bij chronisch psychiatrische patiënten 

 

 

Hoofd van de afdeling:  Eddy Daems (Haspengouw)  Tel. 011 69 33 70 

 Debra van Leuven (Noord)  Tel. 011 66 73 10 
  
 Kirsten Schuer (West)  Tel. 011 44 74 70 
 

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               RELING 

- Kijkstage met risicohoudende activiteiten  ja  neen 

- Nachtarbeid:   ja  neen 

- Contacten:  

  gehandicapten   bejaarden 

  thuislozen / kansarmen    (ex-) gedetineerden 

  asielzoekers en gelijkgestelde   ziekenhuis 

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

  personen in psychische crisissituatie (veelal bij hun thuis)  

De student leert de zorg en begeleidingstaken (verpleegkundige) zoals die gebruikelijk binnen het 

netwerk. 

 

1.2. Taken (gespecialiseerde): 

Psycho-sociale ondersteuning; risicotaxatie; huisbezoeken; netwerkoverleg 
 

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

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................................................  
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1.3. Verantwoordelijkheden: 

Er dient onmiddellijk melding gemaakt bij prikongevallen, ongevallen waarbij besmetting mogelijk is tgv 
bloed contact of contact open wonde met lichaamsvochten. Een eerste bloedname dient genomen zo 
spoedig mogelijk na de verzorging. Vervolgens na 3, 6 en 12 maanden. 
 

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

 

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

 

1.4. Bevoegdheden: 

De stagiair werkt STEEDS onder direct toezicht van een professionele hulpverlener.   
 

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

 

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

 

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 

   onhygiënische thuissituaties  

  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: 
 

 verkeersongevallen tijdens de verplaatsingen 

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

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

 oplopen van brandwonden: bedelen van maaltijden 

 diverse risico’s eigen aan een thuissituatie welke niet onder controle vallen van de werkgever: 

 ten gevolge contact met huisdieren (verwondingen door honden, katten, … 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

- 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, …)  

   omgaan met familie dynamiek 

    ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
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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 en bij prikongevallen, ongevallen waarbij besmetting 
mogelijk is tgv bloed contact of contact open wonde met lichaamsvochten. 

- Het volgen van een strikte handhygiëne 

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

- Goede werkhouding bij beeldschermwerk 

- Procedures volgen inzake preventie en omgaan met agressie. 

Reling kan gebruik maken van het steunteam en de agressiecoaches beschikbaar bij Asster. 

 

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 

- Respecteer de bepalingen in de wegcode. Matig uw snelheid en houd er een defensieve rijstijl op 
na. Zorg ervoor dat uw steeds controle over uw voertuig kan behouden: niet roken, telefoneren,… 
tijdens het rijden. 

- Toepassen van de instructies met betrekking tot “ziekenhuisafval’ volgens de richtlijn 
“afvalstromen”: lever de naaldcontainers – RMA – tijdig in. 

Deze informatie is terug te vinden in de onthaalbrochure “Preventie, Bescherming en Welzijn” welke 
eveneens via het intranet beschikbaar is. 
 

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 



 

Werkpostfiche stagiaires RELING herstelteam_20200914  Pagina:4/5 
Versie:13/02/2020 

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

- beeldmateriaal te verzamelen of te gebruiken 

Vertrouwelijke documenten dienen vernietigd, onbruikbaar te worden gemaakt. 
 

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

 
 

2.6. Noodsituaties 

Brand Brandweer:   112 
 
Leer de stagiair de risico’s op brand te detecteren bij een thuissituatie. Vraag na of er blusmiddelen of 
rookdetectoren aanwezig zijn. Wees altijd voorbereid voor een mogelijk verlaten van de woning.  

 
Agressie Politie:   101 
We verwijzen naar de basis agressietrainingen en procedure 
 
Dringende medische bijstand MUG - Ziekenwagen:   112 
Richt u voor verzorgingen in eerste instantie tot de verpleegkundigen waarmee u op pad bent.  
De 100 centrale neemt het op zich om de ziekenwagen naar dichtsbijzijnde spoeddienst te sturen, tenzij 
een arts aanwezig is, zijn voorkeur aan de 100 centrale meedeelt en de patiënt begeleid tijdens het 
transport. 

 
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. 

 
 

2.7.3. VERPLICHTE INENTINGEN – VERPLICHTE TUBERCULINETEST 

De gebruikelijke inentingen voor de gezondheidsberoepen: 
 

                                                      
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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  hepatitis B  tuberculinetest  tetanus 

 

 

2.7.4. PREVENTIEMAATREGELEN BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:  

Zwangerschappen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke van RELING, 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. 

 


