Resultaten risicoanalyse, preventiemaatregelen en instructies
In uitvoering van KB 21.09.2004 betreffende de bescherming van STAGIAIRS: KEUKEN

Onderneming:
Woon- en Zorgcentrum Sint Jozef
Kloosterhof 1
3910Neerpelt
Werkpost: verzorging
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
IDEWE, Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
Arbeidsgeneesheer:
Dokter Ampe Kathy
Beschrijving van de werkzaamheden:
Voorbereiden van maaltijden
Afwassen
Bediening
bestellingen
Opleiding of studierichting van de stagiair(e)
keukenmedewerker
Resultaat risico-evaluatie (in uitvoering van het KB van 3.5.1999 – jongeren op het werk en van
het KB van 27.3.1998 – dynamisch risicobeheersingssysteem)
Verzorgingssector: contacten
 zieken
 ziekenhuis
 psychiatrie
x RVT – PVT
 kinderen < 3 jaar
 kinderen < 6 jaar
 kinderen < 12 jaar

X bejaarden
 gehandicapten
 thuislozen / kansarmen
 (ex) gedetineerden
 (ex) verslaving ( drugs, alcohol, medicatie,…)
 asielzoekers en gelijkgestelden
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Algemene risico’s (alle diensten)
Biologische agentia:
 TBC
 Hepatitis A-B-C
 Sociaal contact
 Contact bloed
 Contact stoelgang
 Contact urine
 Andere besmettelijke ziekten:………………………………………………………………………………………………..
Preventiemaatregelen:
Specifieke instructies:
Fysische agentia:
x nee
 ja: aard
 Lawaai
 Koude
 Warmte
 Trillingen
 Vochtigheid
 Andere:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Preventiemaatregelen: ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Specifieke instructies: .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Chemische agentia:
 nee
x  ja: aard
x Agentia: ontsmettings- en reinigingsvloeistoffen
x Risico op dermatose: veelvuldig handen wassen en ontsmetten
 Risico op andere effecten: .........................................................................................................
Preventiemaatregelen:
Handschoenen, schort
Specifieke instructies:
Procedures volgen
Richtlijnen op het etiket
Afvalprocedures volgen
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Ergonomische belasting:
nee
x  ja: aard
x Tillen van lasten: manueel handteren van lasten
 Repetitieve arbeid
 Andere (zwaar – tempo – monotoom – specifieke fysieke of mentale belasting)
Preventiemaatregelen:
Transportkarren
Specifieke instructies:
Verplaatsingstechnieken
Psychosociale belasting:
 nee
x ja: aard
 Nachtarbeid
x Ploegenarbeid
 Agressie of emoties
x Rechtstreeks contact met voedingswaren
 Andere:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Preventiemaatregelen:
Informatie
Training en begeleiding
Specifieke instructies:
Afval
 Risicohoudend medisch afval
x Huishoudelijk
 Luiers en incontinentiemateriaal
Preventiemaatregelen:
Handschoenen
Specifieke instructies:
Interne procedure
Zwangerschapsbescherming
 Aangepaste werkpost
 Onmiddellijke verwijdering bij risico op infectie of tillen van zware lasten
Specifieke instructies:
Zowel het WZC als de onderwijsinstelling moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht
van de zwangerschap
De arbeidsgeneesheer zal oordelen of er specifieke maatregelen moeten getroffen worden voor
de zwangere
Algemene opmerking: de fiche wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten Preventie en
Bescherming op het werk en het Comité PBW.
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Risico’s en hinder
x Val:
x Snijwonden
 Verbrijzelingen
 Rondvliegende scherven
X  Brandwonden
 Elektrische risico’s
x Val van voorwerpen
 Chemische hinder  spatten
 Geïsoleerd werk
 Andere:

x op begane grond

 stof

 van hoger gelegen vlak

 gassen, dampen

Verplicht gezondheidstoezicht
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling:
 nee:
xja:
Veiligheidsfuncties:
x nee:
ja:
Functie met verhoogde waakzaamheid:
x nee:
ja:
Welbepaald gezondheidsrisico:
x  nee:
ja: infectieziekten
Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding:
 nee:
xja:
Welke: ...
verwijdering: op 4 maanden
wanneer begin:
Gericht onderzoek:
periodiciteit:
Medische vereisten/contra-indicaties:
Welke werkkledij/ persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen?
x overall/broek/jas/andere:
 ademhalingsbescherming:
 veiligheidsschoenen:
 oorkap/oordopjes:
x handschoenen:
 veiligheidsharnas:
 helm/kapje:
 specifieke uitrusting:
 scherm/bril:
 andere:
Voor de onderneming: naam en handtekening

Datum:

Ondergetekende werd geïnformeerd over de in
te nemen werkpost.
Naam en handtekening stagiair:
Datum:
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Risicoanalyse van de werkpost en inlichtingenblad voor het opstellen van
een werkpostfiche voor stagiairs
afdelingen: Zorg- en dienstensectoren

Bedrijfsgegevens:
Bedrijf: Woon- en Zorgcentrum Sint Jozef
Adres: Kloosterhof 1, te 3910 Neerpelt
Tel: 011 80 03 50
RSZ: 311-1526 747-01
Ondernemingsnummer: KBO : 0433.194.278
B-VCA certificering: ja 
x nee 
Interne dienst preventie en bescherming op het werk (IDPBW) van het stagebedrijf
Preventieadviseur:
telnr.:
Opleidingsniveau preventieadviseur: niv.1  niv.2 
basisvorming 
geen  x
Externe dienst preventie en bescherming op het werk (EDPBW) van het stagebedrijf
Naam: IDEWE
Adres: Kunstlaan 16
3500 Hasselt
Arbeidsgeneesheer: Dokter Kathy Ampe
Werkpostgegevens:
X  Aard van de werkpost (bouw, hout, elektriciteit, …):
Andere: keuken
 Adres van de werkpost indien anders dan bedrijfsadres:
Plaats:
Adres:
Postcode en gemeente:
 Beschrijving van de werkzaamheden op de werkpost:
Zie risico analyse
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Inlichtingen
1 Stage:
Op het bedrijf:
 nee
x  ja
Op verplaatsing:
x  nee

Buiten:
x  nee

Binnen:
 nee
x ja
2 In blok: dagen/week
3 Ploegenarbeid: nachtarbeid, vroege en late diensten
4 Stagiair werkt onder begeleiding: JA
5 Werkt op hoogte (meer dan 2M): NEE
6 Gebruik beeldscherm ( meer dan 4u/dag) NEE
7 Tillen van zware lasten (meer dan 15kg): JA
8 Werken met of in de omgeving van chemische stoffen:
NEE
9 Blootstelling aan biologische agentia en/of besmettelijke ziekten: JA,
TBC, Hepatitis B
10 Werken met een verhoogd risico:
Werken in besloten ruimten: NEE
Werken met specifieke opleiding bv. Hef- en hijstoestellen:
Werken waarvoor men ouder moet zijn dan 18j:
Zo ja, welke?
11 Contact met voeding (verdeling en/of bereiding): JA
12 Contacten met dieren:
NEE
Verwachtingen van de stagever t.a.v. de stagiair
 geen hoogtevrees
 spierkracht / uithouding
X  mentale weerbaarheid
 werk met abnormale houdingen/bewegingen
X  voldoende zelfstandigheid
 brevet B-VCA opleiding
 basiskennis EHBO
X  niet roken op/tijdens het werk
 niet eten tijdens werkzaamheden
 geen claustrofobie
X  sociale vaardigheden
 zwembrevet

omschrijving
steile trappen / hoge plafonds
langdurig staand werk

afgezonderd werken
VCA gecertificeerde bedrijven
eerste hulp bij ongevallen
algemene maatregel
algemene maatregel
enge of beperkte mensen
omgaan met mensen
werken in zwembaden

Informatie en instructies
De stagiair ontvangt bij het onthaal, mondelinge of schriftelijke informatie/instructies m.b.t.:
 EHBO
 Werken met gevaarlijke producten
X  Evacuatie
x  Werken met voeding
X  Gebruik van nodige PBM’s
 Werken met dieren
 Werken met blusmiddelen
 Andere
X  Heffen /tillen
 Veilig gebruik van machines
 Beeldschermwerk
x  Handhygiëne
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Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn (vul eventueel aan met type of bijzonderheden)
 stofjas
X  werkpak
X  werkhandschoenen
 hoofdbescherming
 veiligheidsbril
 gehoorbescherming
 gelaatsbescherming
 ademhalingsbescherming
 thermische kledij
 veiligheidsschoenen
 andere
Vereiste inentingen:
X  hepatitis B
X  tetanus
X  tuberculosetest
 andere:
vrouwelijke stagiair moet verwijderd worden:
x  vanaf 4de maand v/d zwangerschap
 laatste 3 maanden v/d zwangerschap
 tijdens borstvoeding
 of ………………………………………………………………..
Passende gezondheidsbeoordeling
(Indien de leerling stagiair dezelfde risico’s heeft als tewerkgestelde werknemers)
 niet vereist
x vereist omwille van:
 veiligheidsfunctie (bv. Bediening van gevaarlijke machines)
 functie met verhoogde waakzaamheid (bv. Activiteit in controlekamer kerncentrale)
 activiteit verbonden aan voedingswaren (contact met voedingswaren of –stoffen bestemd
voor consumptie ter plaatse of voor verkoop)
 activiteit met blootstelling aan chemische agentia (chemische prod.)
X  activiteit met blootstelling aan biologische agentia (virussen, bacteriën,…)
activiteit met blootstelling aan fysische agentia (lawaai, hoge/lage temp.,…)
andere:
andere:
Specifieke gezondheidsbeoordeling
(indien de leerling stagiair jonger is dan 18j. en als er risico’s zijn, bij nachtarbeid tussen 20u00 en 06u00
of bij werken met verhoogd risico waarvoor normaal een verbod tot tewerkstelling geldt.
X Niet vereist
 Vereist omwille van leeftijd jonger dan 18J en risico’s
 Vereist omwille van nachtarbeid
 Vereist omwille van specifiek risico:
 gebrek aan ervaring
niet bewust van de risico’s
 andere:
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Als stagiair zal ik, zoals opgenomen in de wet welzijn, mijn verantwoordelijkheid nemen om
preventiemaatregelen te treffen voor de vastgestelde risico’s.
Een eventueel gezondheidstoezicht zal gebeuren door maak een keuze
Naam en handtekening
stage gever:

Naam en handtekening
stagiair

Ouders (lln. < 18 jr.)

Datum
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