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PREVENTIE 

RISICOANALYSE EN WERKPOSTFICHE   
 

VERPLEEGKUNDIGE – versie 1 – augustus 2019 
 
In uitvoering van : 

- het KB van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de stagiairs 
- het KB van 03 mei 1999 en 31 mei 2016 betreffende de bescherming van de jongeren op 

het werk 
- het KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers 
- het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij 

de uitvoering van hun werk 
 
Dit document stelt de werknemer / stagiair op de hoogte van de mogelijke risico’s van de werkpost / 
afdeling waar hij of zij wordt tewerkgesteld. Ondanks de maatregelen die het ziekenhuis neemt om de 
risico’s tot een minimum te herleiden, blijven enkele restrisico’s bestaan. Respecteer daarom de 
geldende preventiemaatregelen, dit in het belang van uzelf en uw collega’s.  Indien u een onveilige 
situatie opmerkt op de werkvloer, meld dit dan aan de hoofdverpleegkundige en/of diensthoofd of de 
preventieadviseur. 
 
Informatie betreffende de instelling en stageplaats : 
 

Naam en adres van de werkgever die de stagiair(e) tewerkstelt : 

AZ JAN PORTAELS – Gendarmeriestraat 65 – 1800 VILVOORDE 
Vertegenwoordigd door : Thierry Freyne – algemeen directeur 
Tel : 02/254.64.00 
E-mail : algemene.directie@azjanportaels.be  
 

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk :  

Preventieadviseur : Daniël De Jaeger  
Tel : 02/257.52.90 
E-mail :  daniel.dejaeger@azjanportaels.be 
 

Vertrouwenspersoon : Yves De Raes 
Tel : 02/257.57.77 
E-mail : yves.deraes@azjanportaels.be 
 

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk : 

IDEWE -  Sint-Katelijnestraat 154 – 2800 MECHELEN 
Tel : 015/28.00.50 
Arbeidsgeneesheer - Preventieadviseur : Dr. Stijn LUYTS  
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LUIK A 
 
 
BESCHRIJVING VAN DE WERKPOST 
 

Naam functie : verpleegkundige 

Afdeling :  verpleegkundige afdelingen 

Verantwoordelijke afdeling : hoofdverpleegkundige van de betreffende afdeling 

Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden : gegradueerd / bachelor verpleegkunde of 
vroedkunde 

Omschrijving van de taken : Verzorging en begeleiding van gehospitaliseerde en ambulante 
patiënten met diverse pathologieën en letsels 

Het betreft enkel een kijkstage zonder risicohoudende activiteiten          ☐ ja   ☒ neen  
 
 
SAMENVATTING RESULTATEN RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE 
VOOR DEZE FUNCTIE. 
(in uitvoering van het KB van 27/03/1998 : dynamisch risicobeheersingssysteem) 
 

1 Nachtarbeid ? ☒ ja   ☐ neen 
 Ploegenarbeid ? ☒ ja   ☐ neen 

 
2 Geregeld beeldschermwerk (> 4 uur per dag) ? 

(Vanaf 4 uur beeldschermwerk per dag is periodiek gezondheidstoezicht van 
gezichtsvermogen en van spier-, pees- en botletsel nodig.)  

☐ ja     ☒ neen 

 
3 Besturen van voertuigen ? ☐ ja    ☒ neen 

 
4 Activiteiten verbonden aan voedingswaren ? ☒ ja   ☐ neen 

 
5 Betreft de taken die wettelijk verboden zijn aan -18 jarigen ? 

(Lijst van agentia, procedés en werkzaamheden verboden voor jongeren op het 
werk – bedoeld in artikel 3, § 2 en in artikel 8 van het KB van 03/05/1999 )  
(Zie bijlage 3) 

☒ ja   ☐ neen 

 Verboden werkzaamheden : 
- Toedienen van cytostatica, pentamidine, cymovene en andere 

toxische, mutagene en kankerverwekkende producten 
- Verzorging met nauw fysiek contact van patiënten met HIV, 

hepatitis C en open longtuberculose 
- Bereiding van cytostatica  
- Blootstelling aan ioniserende straling (isotopen en X-stralen) 
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 Specifieke       risico’s         op de werkplaats te wijten aan 
 
een gebrek aan ervaring – het niet bewust zijn van risico's – 
de niet-voltooide ontwikkeling. Zie de niet limitatieve lijst van 
agentia, procedés en werkzaamheden en plaatsen (bedoeld 
in artikel 3, § 2 en in artikel 8) in bijlage. 

- Biologische agentia van klasse 1, 2 en 3  (KB van 4 
augustus 1996). Tot deze laatste groep behoren de 
tuberkelbacil, het hepatitis B virus, het hepatitis C virus en 
HIV virus. 
o De stagiaires dienen gevaccineerd te zijn tegen 

hepatitis B of voldoende antistoffen tegen hepatitis B 
te hebben. 

o Ze dienen ook jaarlijks een tuberculinetest te 
ontvangen. De patiënten met open longtuberculose 
mogen alleen verzorgd worden indien de stagiair 
minimum een FFP2 masker draagt als persoonlijk 
beschermingsmiddel. 

o Verzorging met nauw fysiek contact van HIV 
patiënten en hepatitis C patiënten zoals het 
verrichten van bloednamen, wordt vermeden voor 
eerste een tweede jaarstudenten. Ze missen nog de 
nodige ervaring om dergelijke taken uit te voeren. 
Bovendien is een dergelijke verzorging niet absoluut 
vereist voor de stage van 1ste en 2de jaarstudenten. 
De derde jaarstudenten doorlopen een specialistische 
stage en komen wel in aanmerking om deze patiënten 
te verzorgen mits ze rechtstreeks onder begeleiding 
werken van een ervaren verpleegkundige en de 
nodige opleiding en informatie ontvangen hebben. 

- Chemische agentia. Ontsmettingsmiddelen en 
medicamenten gebruikt op de verpleegafdelingen 
impliceren een risico op dermatologische en allergische 
aandoeningen (irritatief en / of contactdermatitis, astma). 

 Blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene 
producten wordt vermeden voor eerste en tweede 
jaarstudenten. We denken hierbij aan de blootstelling aan 
cytostatica. Bereiding wordt niet als essentieel 
beschouwd voor hun opleiding als algemeen 
verpleegkundige. 

- Fysische agentia: stagiairs worden niet blootgesteld aan 
ioniserende straling gedurende hun eerste en tweede jaar. 
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6. Aard van de werkzaamheden 
 

1 Monotoon of tempo gebonden werk (repetitieve arbeid) ? ☐ ja   ☒ neen 
2 Hoog ritme ? ☐ ja   ☒ neen 
3 Fysieke taakbelasting ? ☒ ja   ☐ neen 
4 Psychosociale belasting ? 

Stress, mentale en/of emotionele belasting 
Geweld en agressie 

☒ ja   ☐ neen 

 
7. Werken met verhoogd risico 
  

1 Veiligheidsfunctie 
(= elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar 
motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of 
machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd 
worden of nog waar dienstwapens worden gedragen, voor zover het gebruik van 
die arbeidsmiddelen, het besturen van die werktuigen en installaties of het 
dragen van die wapens de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van 
de onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen). 

☐ ja   ☒ neen 

2 Werken waarvan een specifieke opleiding vereist is ☐ ja   ☒ neen 
3 Werken met vergunningen ☐ ja   ☒ neen 
4 Taken met verhoogde waakzaamheid 

(= elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een 
installatie en waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het 
toezicht, de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de 
onderneming of van ondernemingen van buitenaf, in gevaar kan brengen). 

☐ ja   ☒ neen 

 
 
8. Blootstelling aan veiligheid technische risico’s  
 

1 Risico op val : 
- op de begane grond (uitglijden / struikelen) 
- en/of van een hoger gelegen vlak (vallen van/in) 

☒ ja   ☐ neen 

2 Risico op vallende voorwerpen, loskomende of wegvliegende delen ☐ ja   ☒ neen 
3 Risico op snijden of prikken aan scherpe voorwerpen ☒ ja   ☐ neen 
4 Risico op stoten, pletten, knellen, klemming of insluiting in 

machines 
☐ ja   ☒ neen 

5 Risico op brand / explosie, risico oplopen brandwonden ☐ ja   ☒ neen 
6 Werken in omgeving van overdruk / onderdruk ☐ ja   ☒ neen 
7 Werken in besloten ruimte ☐ ja   ☒ neen 
8 Afgezonderd/ geïsoleerd werken ☐ ja   ☒ neen 
9 Werken op hoogte (> 2 meter) ☐ ja   ☒ neen 

10 Elektrisch risico ☐ ja   ☒ neen 
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9. Blootstelling aan chemische agentia 
 

1 Benaming chemische agentia : 
- Ether 
- Ethanol 
- Aceton 
- Geneesmiddelen :  antibiotica, cytostatica (specifieke 

afdelingen) 
- Narcosegassen (specifieke afdelingen : OK, recovery) 
- Zepen, schoonmaakmiddelen 

Risico op dermatose 

☒ ja   ☐ neen 

 
10.Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen 
 

1 Procedés en werkzaamheden bedoeld in bijlage II van het KB van  
2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers 
tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende agentia 
op het werk. 
Benaming kankerverwekkende stoffen : 

- Geneesmiddelen :  cytostatica (specifieke afdelingen) 
- Narcosegassen (specifieke afdelingen : OK, recovery) 

☒ ja   ☐ neen 

 
11.Blootstelling aan fysische agentia 
 

1 Lawaai (> 80 dB(A) (specifiek Medische beeldvorming  - nemen MRI-scan) ☒ ja   ☐ neen 
2 Licht ☐ ja   ☒ neen 
3 Trillingen ☐ ja   ☒ neen 
4 Vochtigheid ☐ ja   ☒ neen 
5 Hoge temperaturen / warmte (klimaat) ☐ ja   ☒ neen 
6 Lage temperaturen / koude (klimaat) ☐ ja   ☒ neen 
7 Ioniserende of radioactieve stralen 

(Specifieke afdelingen : OK, RX, tandheelkunde, nucleaire 
geneeskunde, ...) 

☒ ja   ☐ neen 

8 Niet-ioniserende stralen, zoals elektromagnetische straling, 
ultraviolet straling, infrarood straling, laserstraling 
(Specifieke afdelingen, OK, ...) 

☒ ja   ☐ neen 

9 Tillen van zware lasten 
Omschrijving : 

- +/- volume : zeer divers 
- +/- gewicht : zeer divers 
- frequentie 

☒ ja   ☐ neen 
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12. Blootstelling aan biologische agentia 
 

1 Sociaal contact ☒ ja   ☐ neen 
2 Prik – spatrisico ☒ ja   ☐ neen 
3 Nauw speekselcontact ☒ ja   ☐ neen 
4 Contact bloed ☒ ja   ☐ neen 
5 Contact stoelgang ☒ ja   ☐ neen 
6 Contact urine ☒ ja   ☐ neen 
7 Tuberculoserisico ☒ ja   ☐ neen 
8 Virale hepatitis ☒ ja   ☐ neen 
9 Andere (afvoer /verwijdering ziekenhuisafval, besmette producten) ☒ ja   ☐ neen 

 
13.Vereisten voor het uitoefenen van de functie 
 
Vereisten Omschrijving 
1 Geen hoogtevrees ☐ ja   ☒ neen Steile trappen / hoge 

werkplatforms 
2 Behendigheid ☐ ja   ☒ neen Smalle doorgangen, 

beperkte bewegingsruimte 
3 Grote spierkracht & uithouding ☐ ja   ☒ neen Langdurig staand werk 
4 Rijbewijs type : ☐ ja   ☒ neen  
5 Rookverbod ☒ ja   ☐ neen Algemene regel 
6 Eetverbod tijdens werkzaamheden ☒ ja   ☐ neen Algemene regel 
7 Andere ☐ ja   ☐ neen  
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LUIK B 
 
 

PREVENTIE- EN BESCHERMINGSMAATREGELEN 
 
1. Onthaal en EHBO 
 

1 

Onthaal door studentenbegeleider 
Naam : Nathalie Swinnens 
Tel : 02/257.51.74 
E-mail : nathalie.swinnens@azjanportaels.be  

☒ ja   ☐ neen 

2 EHBO-post op de werkplaats :  
Spoedgevallen 

☒ ja   ☐ neen 

 
2. Werkkledij en persoonlijke (en collectieve) beschermingsmiddelen 
 

Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen Bijzonderheden 
1 Overall/broek/jas/andere ☒ ja   ☐ neen Verpleegpak 
2 Handschoenen bij verzorging ☒ ja   ☐ neen Vinyl handschoenen en steriele latex  

handschoenen afhankelijk van 
 De werkprocedure 
 Bij verzorging 
 Contact bloed, urine, stoelgang 
 Contact zepen, detergenten 

3 Stevige handschoenen ☐ ja   ☒ neen Snijvaste tegen verwondingen 
4 Veiligheidsschoenen ☐ ja   ☒ neen  
5 Aangepaste schoenen ☐ ja   ☒ neen  
6 Veiligheidsbril / -scherm ☒ ja   ☐ neen Bij risico voor spatten 
7 Ademhalingsbescherming ☐ ja   ☒ neen FFP2 bij contact met open TBC, 

chirurgisch masker 
8 Mondmasker ☒ ja   ☐ neen  
9 Gehoorbescherming ☐ ja   ☒ neen  
10 Veiligheidsharnas ☐ ja   ☒ neen Werken op hoogte/besloten ruimtes 
11 Veiligheidshelm ☐ ja   ☒ neen  
12 Specifiek loodschort ☒ ja   ☐ neen Bij gebruik radiologische toestellen 
13 Specifiek dosismeter ☒ ja   ☐ neen Bij contact met ioniserende stralen 
14 Ontsmettingsmiddel ☒ ja   ☐ neen Handalcohol wordt gebruikt voor en 

na elk fysiek patiëntencontact en na 
het wassen van de handen als deze 
bevuild werden met bloed en/of 
lichaamsvochten 

15 Naaldcontainer ☒ ja   ☐ neen  
16 Andere ☐ ja   ☐ neen  
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3. Medische aspecten (op advies van de arbeidsgeneesheer) : 
 
Medische aspecten voor gezondheidstoezicht door Externe Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk 

1 Verplichte inentingen :  
- Tetanus ☐ 
- Hepatitis B ☒ 
- Tuberculinetest ☒ 
- Andere ☐ 

2 Vereist gezondheidstoezicht voor de stagiaires 
 Passend gezondheidstoezicht (cfr. KB 28 mei 2003) vereist omwille van 
 Uitoefenen van een veiligheidsfunctie ☐ 
 Uitoefenen van een functie met verhoogde waakzaamheid ☐ 
 Uitoefenen van een activiteit verbonden aan voedingswaren ☒ 

 Blootstelling aan risico’s waarvoor ook voor de gewone werknemers 
gezondheidstoezicht vereist is 

 

 - Biologische agentia van groep 1, 2 en 3 ☒ 
 - Chemische agentia ☒ 
 - Hanteren van lasten ☒ 
 - Dermatose ☒ 
 - Psychosociale belasting ☒ 
 Specifiek gezondheidstoezicht (voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordeling) 
 Niet vereist ☐ 
 Vereist omwille van leeftijd (< 18 jaar) ☐ 
 Vereist omwille van nachtarbeid ☒ 
 Vereist omwille van specifiek risico  ☒ 
 - Gebrek aan ervaring ☒ 
 - Niet bewust zijn van risico’s ☒ 
 - Niet-voltooide ontwikkeling ☒ 

 
De stagiair(e) moet beschikken over een Formulier voor de Gezondheidsbeoordeling 
opgesteld door de arbeidsgeneesheer van de werkgever (of de arbeidsgeneesheer 
van de onderwijsinstelling). 

3 Preventiemaatregelen  bij  zwangerschap en borstvoeding 

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

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

☒ 

 Medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer is noodzakelijk bij lactatie. ☒ 

 
De algemene risico-evaluatie moederschapsbescherming vindt u in bijlage 1. 
De arbeidsgeneesheer zal oordelen of er specifieke maatregelen moeten getroffen 
worden voor de zwangere. 
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Nota : bijlagen 
 
 
- Bijlage 1 :  Risico-evaluatie moederschapsbescherming (raadpleegbaar via intranet) 

 
- Bijlage 2 : Hygiënische maatregelen ter preventie van infectieziekten in de 

verzorgingssector (raadpleegbaar via internet) 
 

- Bijlage 3 : Niet-limitatieve lijst van agentia, procedés en werkzaamheden en plaatsen 
(bedoeld in artikel 3, §2 en in artikel 8) waaraan stagiair(e)s niet mogen blootgesteld 
worden.  (beschikbaar via de interne preventieadviseur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum :  
 
Deze risicoanalyse werd opgesteld in overleg met de arbeidsgeneesheer, de 
preventieadviseur en de interne studentenbegeleider 
 
 
GOEDKEURING : 
 
Naam De Jaeger Daniël Dr. Stijn Luyts  
Functie Preventieadviseur Arbeidsgeneesheer 

IDEWE 
Interne 
stagebegeleider 

Datum    
Handtekening  
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LUIK C 
 
Enkel in te vullen door de stagiair. 
 
Gegevens stageplaats Naam  AZ Jan Portaels 
 Adres Gendarmeriestraat 65 

1800 VILVOORDE 
 Telefoon 02/254.64.00 
 E-mail algemene.directie@azjanportaels.be 
 Ondernemingsnummer 0267.386.438 
Gegevens 
onderwijsinstelling 

Naam  

 Adres  
 Telefoon  
 E-mail  
 Contactpersoon  
Gegevens stagiair Naam – Voornaam  
 Geboortedatum  
 Kwalificatie   
 Opleiding  
 
Datum  
Naam Stagementor / Verpleegkundige  

 
Handtekening  

 
 
 
Voor gelezen en begrepen, 
 
Datum  
Naam stagiair  

 
Handtekening  

 
 
Dit formulier moet ingevuld worden op de eerste dag van de stageperiode en bezorgd 
worden aan de interne studentenbegeleider. 
 
Dit document wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaren 
en wordt gedurende de stageperiode in de stagemap van de afdeling bewaard. 


