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In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 21/09/2004 betreffende de bescherming van leerling-stagiairs en het KB van
03/05/1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk.
Deze werkpostfiche is verplicht bij elke stage en wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend.

Benaming werkpost / algemene functie-omschrijving
Kinetherapie toepassen bij bewoners in het woonzorgcentrum Demerhof.

Stageplaats
Stagegever: O.C.M.W. Bilzen
Eikenlaan 20
3740 Bilzen
Tel. 089/ 51 94 00

Naam verantwoordelijke WZC : Bart Brepoels
Naam en functie stagementor : 44444444
Verantwoordelijke onthaal Stagiair : 44444444444444

Luik A: Beschrijving van de werkzaamheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activiteiten:
Stimuleren welbevinden van bewoners op psychisch, fysisch en sociaal vlak door kinetherapie.
Stage met weinig risicohoudende activiteiten:
neen
neen
Er zijn taken met verhoogd risico:
neen
Alle taken toegelaten voor de leeftijd onder 18 jaar:
neen
Specifieke opleiding vereist : Start opleiding kinesitherapie
Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien (Onthaalbrochure):
neen

ja
ja
ja
ja
ja

Luik B: Beschrijving risico’s en preventieve maatregelen
Beschrijving risico’s
Zie Risicoanalyse : Werken als kinesist – ergotherapeut in Woonzorgcentrum (KB 27/3/98: dynamisch risicobeheersingsysteem)

Verplicht gezondheidstoezicht1
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

Ja

Nee

veiligheidsfunctie: . nvt
functie verhoogde waakzaamheid: nvt
Gezondheidsrisico’s
Ja
Nee
chemisch :
Fysisch: Lawaai, temperatuur, ioniserende stralen,..
biologisch: mycobacterium tuberculosis; werken in de
gezondheidszorg.
rechtstreeks contact met voedingswaren
Ergonomische belasting
Ja
Nee
gebruik van beeldschermen2
manueel hanteren van lasten (rugletsel)
RSI : belasting locomotorisch stelsel
Andere: ___

psychosociale belasting: omgaan met bewoners, familie,
collega’s en hiërarchische lijn.
nachtarbeid
ploegenarbeid
Inentingen/test
Ja
Nee
tetanus (aanbevolen)
hepatitis A/B
tuberculose (test)
andere: ___
Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding

Ja

Nee

Welke: verwijdering voor tillen van lasten
Wanneer: 3 maanden voor de bevalling
Gericht onderzoek
Ja
Nee
Type: o.a. intradermo test
Periodiciteit: 1x per jaar
Medische vereisten/contra-indicaties:

Dragen van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Schoeisel: Vaste gesloten schoenen met antislipzool
Werkhandschoenen / veiligheidshandschoenen
Werkbroek / T-shirt / Short
Ademhalingsbescherming:mondmasker (MRSA - patiënten)
Kapje/ haarnetje (voedselbereiding)

stagegever
stagegever
stagegever
stagegever
stagegever

leerling – stagiair
leerling – stagiair
leerling – stagiair
leerling – stagiair
leerling – stagiair

Algemene maatregelen
GSM-verbod tijdens werkzaamheden
Rookverbod – alcoholverbod – drugsverbod
Enkel eten en drinken tijdens de voorziene pauzes
1
2

Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4
Gebruik van beeldschermen gedurende een aanzienlijk deel van de normale werktijd (bvb. meer dan 4 uur/dag)

Algemene opmerking:
de werkpostfiche wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het Werk en het Comité
Ondertekenden werden geïnformeerd over de in te nemen werkpost
Naam en handtekening Stagiair – Ouderlijke macht (< 18 jaar)

Datum :
Naam en handtekening stagebegeleider school

Datum:

Naam en handtekening stagegever

Datum :

