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Bedrijfsgegevens 

� Plaats : Daalbroekstraat 106 
3621 Rekem 

Faxnummer : 089 / 84.70.01 

� Plaats : Welzijnscampus7 
3600 Genk 

Stagegever : OPZC Rekem 

Telefoonnummer :  089 / 22 22 22 
Ondernemingsnummer : 0249772327 

Stageplaats : Noolim 

Telefoonnummer :  0490 / 65.86.50 

Beschrijving van de werkzaamheden 

Beschrijving : Huisbezoek bij patiënten 

Deelname aan overlegmomenten 

Uitvoeren, plannen en organisatie van individuele begeleiding 

Communicatie en samenwerking met netwerkpartners 

Geven van informatie aan patiënten en familieleden. 

Naam dienst :  Mobiel crisisteam

Tewerkstellingsduur :  Dagdienst  Nachtdienst  Continudienst : vroege / late 

Vereiste opleiding :  Gegradueerd verpleegkundige  Bachelor verpleegkundige 

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 terug op de website 
www.opzcrekem.be, onder de rubriek “werken”, “studenten”.  Ondergetekende stagiair verklaart kennis 
genomen te hebben van de risicofactoren en preventiemaatregelen aangaande de hierboven 
beschreven werkpost. 

Gezondheidstoezicht 

 Gezondheidstoezicht overbodig 

 Passend gezondheidstoezicht 

 Specifiek gezondheidstoezicht 

 Inentingen vereist :    tetanus   hepatitis   tuberculinetest  andere : 

 Preventiemaatregelen inzake moederschapbescherming 

Heeft de stagiair reeds een voorafgaande gezondheidsbeoordeling ondergaan ? Ja* Neen 

(in te vullen door de stagementor van het OPC Rekem) 

(*) Indien “ja” dient de stagiair een kopie van het formulier op de eerste stagedag te bezorgen aan 
de arbeidsgeneesheer van het OPZC Rekem. 
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Interne dienst preventie en bescherming op het werk 

Preventieadviseur : Raymond Szostek 

Telefoonnummer : 089 / 22 23 12

e-mail : raymond.szostek@opzcrekem.be 

Fax : 089 / 84.72.29 

Externe dienst preventie en bescherming op het werk 

Arbeidsgeneesheer - preventieadviseur : Dr. N. Van Loon Naam EDPB : Mensura 

Telefoonnummer : 011 / 26.40.90 Fax : 011 / 23.09.88 

Onthaal van de stagiair 

Onderstaande punten dienen toegelicht en aangekruist worden door de leidinggevende of stagementor: 

 Introductie en rondleiding op de afdeling met aandacht voor basisveiligheid; 

 Kopie van de ondertekende stageovereenkomst getoond ? 

Gegevens van de stagiair 

Naam :  .EEEEEEEEEEEEEEEEEE Voornaam :  EEEEEEEEEEEEEE 

Adres :  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. 

Onderwijsinstelling : EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE... 

E-mail stagiair : EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..

Begindatum van de stage : EE / EE. / 20E.. Einddatum van de stage :  EE / EE. / 20E.. 

Datum EE.../EE.E/20EE. Datum EEE./EE.E/20EE. Datum E.E..../EE.E/20EE. 

Naam schoolstagiair/student Naam stagementor OPZC Rekem Naam stagecoördinator OPZC 
Rekem  

Handtekening Handtekening Handtekening 

De stagiair brengt dit document, samen met de ’risicoanalyse’ van de 
stageplaats en het formulier ‘gezondheidsbeoordeling’ mee op de eerste 
stagedag en bezorgt dit document volledig ingevuld terug aan de 
stagecoördinator van het OPZC Rekem, TEN LAATSTE op de eerste stagedag. 


