
RISICOANALYSE DOC.NR.: A 8.15.2.2 

STAGIAIRS 

in uitvoering van het K.B. van 02/06/2006 betreffende de bescherming van 
stagiairs.

REVISIE: 0 

DATUM: 02/10/2014 

PAGINA: 1 van 7 

Plaats van tewerkstelling 

Stageplaats : Noolim Plaats : Welzijnscampus 7 
3600 Genk 

Naam dienst :  Mobiel crisisteam

Ziektebeeld patiënten : Patiënten met een psychische aandoening 

Risicofactoren en preventiemaatregelen 

Het OPZC heeft de mogelijke bronnen van schade opgespoord en heeft hiervoor de passende 
beschermingsmaatregelen uitgewerkt.  De lijst met de risicofactoren vindt u hieronder. 

Door het gebrek aan ervaring zal de stagiair zijn/haar werkzaamheden steeds uitvoeren onder 
begeleiding. 

Indien u nog vragen heeft kan u zich steeds richten tot de preventieadviseur (Raymond Szostek 
tel : 089 22 23 12) of tot je leidinggevende. 

Type risico : 

 Kijkstage zonder risicohoudende activiteiten 

 Activiteiten met laag risico 

 Activiteiten met risico´s, maar waarvoor geen verplicht passend gezondheidstoezicht noodzakelijk is 

Blootstelling aan risico´s die aanleiding geven tot verplicht passend gezondheidstoezicht zoals 
bedoeld in het KB van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht op werknemers : 

 Veiligheidsfunctie 

 Functie met verhoogde waakzaamheid 

 Welbepaalde risico´s (zie risicoanalyse hieronder) 

Werkpostgegevens 

Aard : 

 Verpleging / verzorging  Medisch kader  logistiek 

 Orthopedagoog  Hoteldienst  Sociale dienst 

 Administratie  Keuken  Technische dienst 

Beschrijving van de werkzaamheden : 

De beschrijving van de werkzaamheden is terug te vinden in de werkpostfiche 

Verplichtingen na te leven door de stagiair 

- De stagiair dient, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar
zijn beste vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere
betrokken personen.

- De stagiair mag nooit zonder begeleiding op huisbezoek gaan.
- De stagiair mag niet met zijn/haar eigen voertuig huisbezoeken uitvoeren.
- De stagiair overlegt steeds met het personeel welke acties naar patiënten georganiseerd worden.
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LIJST VAN RISICOFACTOREN  
 

In uitvoering van het K.B. van 2 juni 2006 betreffende de bescherming van stagiairs 

Noolim 
Welzijnscampus 7 
3600 Genk 

Revisiedatum : 

02/10/2014 

Evaluatie restrisico 

+ Aanvaardbaar restrisico.. 

Naam dienst : -Mobiel crisisteam ++ Risico dat aandacht vereist. 

Uitgevoerd door :  Team en PA 
+++ Genomen maatregelen creëren 

bijkomend(e) risico(´s).. 

Bronnen van schade Collectieve bescherming 
Persoonlijke 
bescherming 

Voorlichting, instructies 
Evaluatie 
restrisico 

Gezondheids-
beoordeling 

Inenting 

A
rb
e
id
s
v
e
il
ig
h
e
id
 

Vallen op begane grond / 
stoten / struikelen / uitglijden / 
hindernissen 

 

Aangepast schoeisel 
(gesloten aan de hiel 
en antislipzool); geen 
naaldhakken. 

 +  
Tetanus 
opvolging 

Elektrische schok   
Ontblote kabels of 
genaakbare delen niet 
aanraken. 

+   

Ongeluk in het verkeer, 
verkeersagressie 

Handenvrij bellen 
Dragen van 
veiligheidsgordel 

Anticiperende rijstijl. 
Bestuurder wijzen op 
verkeerd gedrag in het 
verkeer. 

+   

Brand Brandbestrijdingsmateriaal.  

Zie pagina 6.  Wat doen 
bij brand? 
De stagementor geeft 
uitleg over de 
evacuatieprocedure. 

+   

 

Biologische agentia 

• T.B.C. 

• Hepatitis A-B 

• HIV / Aids 

Strikte handhygiëne ter 
preventie van kruisinfecties. 

Toepassing van een 
strikte handhygiëne na 
contact met een 
potentieel besmette 
patiënt. 

Rechtstreeks contact met 
lichaamsvloeistoffen 
vermijden. 

+ 

Codex, titel V, Hst. 
III : 
Biologische agentia 
TBC onderzoek + 
ID. 

Hepatitis A-B 
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Evaluatie restrisico 

+ Aanvaardbaar restrisico.. 

Naam dienst : -Mobiel crisisteam ++ Risico dat aandacht vereist. 

Uitgevoerd door :  Team en PA 
+++ Genomen maatregelen creëren 

bijkomend(e) risico(´s).. 

Bronnen van schade Collectieve bescherming 
Persoonlijke 
bescherming 

Voorlichting, instructies 
Evaluatie 
restrisico 

Gezondheids-
beoordeling 

Inenting 
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Agentia die schadelijk kunnen 
zijn voor het ongeboren kind.  
(Moederschapsbescherming) 

Procedure 
moederschapsbescherming 

Verwijdering van de 
arbeidsplaats. 

De stagiair dient de 
arbeidsgeneesheer en de 
onderwijsinstelling 
onmiddellijk op de hoogte 
te brengen van de 
zwangerschap. 

+   

Naalden of scherpe 
voorwerpen 

  
Kijk waar je gaat zitten. 
Raak geen scherpe 
voorwerpen aan. 

+ 

Medische opvolging 
volgens “procedure 
te volgen bij 
prikaccidenten” 

 

Allergische reactie 
(honden/katten) 

Tijdens afspraak of bij het 
bezoek vragen om de hond of 
kat tijdelijk te verwijderen. 

 
Ga in een ruimte zitten 
waar er geen hond/kat 
aanwezig is. 

+   

Roken 
Rookverbod in het gebouw van 
Noolim. 

 

In de bureelruimte mag er 
niet gerookt worden. 
Vraag aan de patiënt om 
tijdens het bezoek niet te 
roken. 

+   

 Pesten op het werk 
Aanstelling van PA 
psychosociale aspecten. 

Vertrouwenspersoon is 
aangesteld.  Dit is de 
preventieadviseur 
psychosociale 
aspecten. 

Procedure vinden jullie 
terug op het intranet. 

+   
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Nachtarbeid 
Organisatie van het werk. 
Gezond roosteren. 

Toezicht ervaren 
begeleider. 

 + 

K.B. van 03/05/99 
en 21/04/04 
bescherming 
jongeren / stagiairs. 
KB 16/07/04 nacht 
en ploegenarbeid. 

 

Agressie / geweld 

Procedure 
moederschapsbescherming. 
Bij de afspraak voor een 
bezoek al een eerste 
inschatting proberen te maken 
aan de hand van bevraging. 

 
Ga nooit alleen binnen of 
blijf niet alleen achter bij 
een patiënt. 

++   

Omgaan met lijden / dood / 
rouw 

Psychosociale begeleiding.  

Erover praten met 
collega’s. Trachten te 
relativeren en steun te 
zoeken bij mekaar. 

+   

Onvoldoende opleiding / 
kennis 

 

Steeds onder 
begeleiding. 
Haalbare doelstellingen 
samen met de mentor 
opstellen en een 
tussentijdse evaluatie 
afspreken.  

Bij twijfel steeds uitleg 
vragen aan je 
stagementor of aan een 
collega. 

+   
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Evaluatie restrisico 

+ Aanvaardbaar restrisico.. 
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E
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Beeldschermwerk   
Wissel beeldschermwerk 
af met ander werk waarbij 
je moet bewegen. 

+ 
< 4uur/dag 
beeldschermwerk. 

 

H
y
g
ië
n
e
 

Contact met vlooien / luizen   
Bij last onmiddellijk je 
huisarts raadplegen. 

+   

Hygiënische toestand van het 
huis dat wordt bezocht 

 
Strikte handhygiëne 
toepassen. 

Handhygiëne.  Je handen 
na bezoek ontsmetten met 
alcoholgel 

+   
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ENKELE TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN : 

 
- Rook niet op plaatsen waar dit verboden is. 

- Houd steeds de brandbestrijdingsmiddelen vrij. 

- Stel je op de hoogte van de plaats en het gebruik van blustoestellen. 

- Vermijd het opstapelen van papier, karton, K op daartoe niet voorziene 
plaatsen. 

- Schakel elektrische apparaten en machines na gebruik uit en zeker op het einde 
van de werkdag. 

- Defecte of beschadigde snoeren of toestellen schakel je onmiddellijk uit en 
verwijder je van de werkplaats. 

- Gebruik nooit water voor het blussen van elektrische branden. 

- Alle uitgangen en nooduitgangen evenals ‘looprichtingen’ moeten steeds geheel 
vrij gehouden worden, zodat er bij evacuatie geen hindernissen te overbruggen 
zijn. 

- Bemerk je beschadigd of ontbrekende brandbestrijdingsmiddelen, geef dit 
onmiddellijk door aan de gebouwenbeheerder. 

WAT TE DOEN BIJ BRAND? 

        BRAND 
              KALM BLIJVEN 

MELDING EN 

WAARSCHUWING 
 

VERWITTIG ONMIDDELLIJK JE 

BEGELEIDER 

      EVACUATIE  
        IN ALLE KALMTE 

Via …          Naar… 

 
                  Verzamelplaats 

 

 VOLG DE INSTRUCTIES 

VAN JE BEGELEIDER OF 

COLLEGA´S 
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Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (K.B. van 
17/06/1997) 

 

1. Borden in verband met het brandbestrijdingsmateriaal 

     

Te volgen richting Blusapparaat Brandslang Ladder 

 

2. Reddingsborden 

  
 

  

Uitgang Nooduitgang - vluchtweg Eerste hulp Draagberrie 

 

3. Waarschuwingsborden 

     
Gevaar voor 
elektrische 
spanning 

Gevaar 
 

Ontvlambare 
stoffen 

Giftige stoffen 
 

Bijtende 
stoffen 

     

     

Biologische 
agentia 

Explosieve 
stoffen 

Schadelijke of 
irriterende 

stoffen 

Oxiderende 
stoffen 

Ioniserende 
straling 

 


