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Werkpostfiche Student(e) – Stagiair(e) in het Zorgdepartement van het 

Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel 
 

informatie over gezondheidsrisico’s en veiligheid op het werk  
conform van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs 

 

 
1. Voorwoord 

 
Het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs is van toepassing op 
de werkgever, de stagiair en de onderwijsinstelling en zet volgende items in de kijker: 
 

 de risicoanalyse die wordt uitgevoerd door de werkgever bij wie de stagiair wordt tewerkgesteld en 
de daaraan verbonden preventiemaatregelen; 

 de informatie-uitwisseling tussen werkgever, stagiair en onderwijsinstelling;   

 het gezondheidstoezicht. 
 
Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding 
arbeidsprestaties verrichten om beroepservaring op te doen. Het is van belang te benadrukken dat zij 
daadwerkelijk prestaties moeten leveren, zodat de observatiestages, bedrijfsbezoeken en dergelijke niet in 
aanmerking komen, aangezien er hier geen concreet werk wordt uitgevoerd. 
 
Aan de hand van deze werkpostfiche brengt UPC Duffel de school en de student(e)-stagiair(e) op de hoogte 
van de risico’s en preventiemaatregelen rond veiligheid en gezondheid op de stageplek.   
 

 
2. Werkpost  

 

 
Stageplaats : 

 
Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel 
Psychiatrisch Verzorgingstehuis Schorshaegen 
Beschut Wonen Este 
 
Voor meer informatie binnen onze instelling verwijzen we jou 
graag door naar onze website www.upcduffel.be  
 

 
Taakomschrijving : 

 

 
Begeleiding /zorg van patiënten, bewoners of cliënten met een 
psychiatrische problematiek of psychische kwetsbaarheid 
 

 
  

http://www.upcduffel.be/
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3. Resultaten van de risicoanalyse 
 
Hier vindt u een overzicht van de voornaamste risico’s waar u als stagiair in het zorgdepartement aan 
blootgesteld kan worden : 
 

 Bij patiëntencontact :  
- verhoogd infectierisico via speekseldruppeltjes : mogelijk contact met patiënt/cliënt met open 
tuberculose 
- psychosociale belasting : 
  confrontatie met emotioneel aangrijpende situaties, schokkende gebeurtenissen, agressie-incidenten  
 

 Bij zorgtaken :  
 - verhoogd infectierisico via contact met bloed, urine, stoelgang : hepatitis A, B, C ... 

- verhoogd risico op huidproblemen bij veelvuldig contact met zepen, ontsmettingsmiddelen :  
(contact)eczeem 
- verhoogd risico op rug- en schouderklachten 
 

 
In onderstaande tabel vindt u de voornaamste risico’s terug in tabelvorm met bijhorende 
preventiemaatregelen en de procedure moederschapsbescherming. 
 

 

Risico-analyse & Gezondheidstoezicht voor stagiairs 
Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel – Beschut Wonen Este – PVT Schorshaegen 

Stageplaatsen en 
diensten 

Gezondheids-
toezicht 
nodig? 

Beroepsrisico’s ? Preventiemaatregelen? Moederschapsbescherming 

Stages  
binnen het 
zorgdepartement 

Ja 

Infectierisico: 
 Viraal, bacterieel, parasitair 

Goede handhygiëne ! 
Zo nodig: handschoenen, schort, 
masker. 
 
Vaccinatie tegen hepatitis A&B 
wenselijk. 
 
Screening op TBC contact 1x/j. 
 
Procedure bij prikongevallen 
Update Tetanosvaccinatie. 
 

Extra zorg voor een goede 
handhygiëne is belangrijk ! 
 
Vanaf het begin van de 
zwangerschap: 
agressierisico en stages op 
gesloten afdelingen vermijden. 
 
Vanaf einde 6de maand:  
fiesieke belasting & 
infectierisico vemijden. 

Psychosociale belasting: 
 Omgaan met emoties  
 & agressie 

Aandacht voor veiligheidshandelen 
 
Ondersteuning door het Stress 
Support Team bij schokkende 
gebeurtenissen. 

Fysieke belasting 
 Rug- & gewrichtsklachten 

Aandacht voor tiltechnieken en 
rugriendelijk handelen 
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4. Gezondheidstoezicht vóór aanvang van de stage 

 
Voor stages waar uit de risicoanalyse blijkt dat de stagiair wordt tewerkgesteld aan een activiteit waarvoor 
een type van gezondheidstoezicht van toepassing is, vragen wij u als onderwijsinstelling in te staan voor het 
gezondheidstoezicht. 
 
Wij verzoeken u een kopie van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling vóór aanvang van de stage te 
bezorgen. 
 
Gezondheidstoezicht is niet van toepassing op observatiestages, administratieve taken en dergelijke 
aangezien er hier geen concreet werk wordt uitgevoerd. 
 

 

 Tuberculose opsporingstest vóór de start in de zorgsector 

 Oppuntstelling/evaluatie vaccinatie hepatitis A & B  

 Evaluatie huidletsels  

 Evaluatie fysieke belastbaarheid 

 
 
 

5. EHBO en arbeidsongevallen  
 

Licht arbeidsongeval 
Een licht arbeidsongeval wordt aanzien als een ongeval dat noch tot loonverlies, noch tot een tijdelijke of 
een blijvende arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar dat enkel zorgen heeft vereist 
die onmiddellijk na het ongeval werden toegediend op de plaats van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst. 
 

Ernstig arbeidsongeval 
Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek 
onderzoek vereist met het oog op het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan moeten 
vermijden (cfr. Wettelijke criteria “ernstig arbeidsongeval”). 
 

Accidenteel bloedcontact  
Bij accidenteel bloedcontact (vb. prikaccident, bloedcontact via bijtwonde, enz. waarbij er bloed van de 
patiënt rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komt met het bloed van het personeelslid) is tevens de 
procedure “(na)zorg bij een prik-/bloedspatongeval” van toepassing. 

 

 

 Bij elk arbeidsongeval dient u zo snel mogelijk  aangifte  te doen bij school. 

 Bij elk arbeidsongeval dient stagecoördinator per mail op de hoogte gebracht te worden door u of de 
school. 

 
 
 
6. Preventiemaatregelen  

Indien u vragen heeft kan u zich steeds wenden tot uw stagebeleider of een collega. Deze kan u steeds 
doorverwijzen naar de juiste persoon indien nodig.  
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Hier vindt meer informatie enkele belangrijke preventiemaatregelen: 
 

Ergonomie 

 Wees vriendelijk voor je rug en oefen ook hier zeker je aangeleerde tiltechnieken.  
Maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen en vraag zo nodig hulp aan je collega.  

 
Psychosociaal welzijn 

 Als stagiair kan je geconfronteerd worden met emotioneel erg aangrijpende gebeurtenissen.  Bij een 
schokkende gebeurtenis gebeurt de eerste opvang door de collega’s en/of leidinggevende en wordt het 
Stress Support Team verwittigd. Het Stress Support Team biedt goede zorg bij schokkende 
gebeurtenissen. Meer informatie hierover vindt u op de afdeling in de brochure ‘Normale reacties op 
schokkende gebeurtenissen’. 

 Van alle medewerkers wordt een respectvolle omgang verwacht met collega’s, leidingevenden, 
patiënten/cliënten/ bewoners en familie. Meer informatie vindt u op de afdeling in de brochure 
‘Respectvol gedrag op het werk’. 

 Indien je geconfronteerd wordt met voor jou grensoverschrijdend gedrag, kan je steeds terecht bij de 
interne vertrouwenspersoon op het nummer 015 30 41 71. Je kan ook steeds terecht bij de extern 
preventieadviseur psychosociaal welzijn van IDEWE op het nummer 015 28 00 50. 

 
Ziekenhuishygiëne 

 

 Veel ziektekiemen in een leefgroep worden overgedragen en verspreid door onze handen.   
Let er daarom op om vaak en zorgvuldig je handen te wassen. Gebruik handschoenen en handalcohol zo 
nodig 

 Bij  contact met onverpakte voeding op de werkplek gelden vandaag zeer stricte hygiënerichtlijnen 
(HACCP) .  Ook hier is zorgvuldig je handen wassen erg belangrijk. 

 Gebruik handalcohol, handschoenen en zo nodig bijkomende beschermingsmiddelen in functie van de 
voorgeschreven zorgrichtlijnen. 

 Kom je in contact met bloed of injectienaalden ? Breng dan vóór de start van je stage je vaccinatie tegen 
hepatitis B in orde.  De vaccinatie bestaat uit 3 tot 4 prikjes. Nadien is een bloedcontrole bij je huisarts 
nodig. Indien je meer dan 10 éénheden antistoffen hebt, ben je beschermd tegen hepatitis B. 

 Gebruikte injectienaalden horen thuis in de aanwezige naaldcontainers.   

 
Preventiemaatregelen in geval van zwangerschap/borstvoeding tijdens je stage : 

 Contacteer zo snel mogelijk je verantwoordelijke arbeidsgeneesheer. 

 Indien je stage loopt op een afdeling/leefgroep met een hoog agressierisico, is een aanpassing van je 
taakinhoud nodig. 

 Vermijd zwaar tilwerk vanaf het einde van de 6de zwangerschapsmaand 

 
 
7. Kennisgeving 
 

Deze werkpostfiche maarkt integraal deel uit van het stagecontract. De onderwijsinstelling en de 
student(e)-stagiair(e) nemen hierbij kennis van de voorgeschreven preventiemaatregelen voor de 
betreffende stageplaats. Ze bezorgen voor de aanvang van de stage een gehandtekende verklaring aan de 
stagecoördinator van het zorgdepartement dat ze in kennis werden gesteld van bovenstaande informatie.  
 
Meer informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s bekom je bij : 

 de stagecoördinator zorgdepartement: rudi.jans@emmaus.be 
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 de interne preventiedienst : frederik.brugge@emmaus.be 

 de interne vertrouwenspersoon : bert.defreyne@emmaus.be 

 de externe preventiedienst Idewe : hilde.stevens@idewe.be 

 

mailto:hilde.stevens@idewe

