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Risicoanalyse en werkpostfiches stagiairs 

endoscopie1 

 

[ 1 Volgens – CODEX  betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij   
                     de uitvoering van hun werk; 
                   - CODEX, Boek I, Titel 4:  betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers; 
                   - CODEX, Boek X, Titel 3: betreffende de bescherming van de jongeren op het werk;  
                   - CODEX, Boek X, Titel 4: betreffende de bescherming van stagiairs.] 

 

Algemene gegevens van de instelling 
De instelling:  
Heilig Hartziekenhuis Mol 

Adres:  
Gasthuisstraat 1 
2400 Mol 

Vertegenwoordigd door:  
Dr. Ivo Jacobs  

Functie: CEO 

Tel.: 014/71.21.72  
E-mail: directiesecretariaat@azmol.be  

 

Functieomschrijving: 

 
Taakomschrijving volgens stageovereenkomst 
 

 

1. Taak:   op het bedrijf   op verplaatsing  
 

 binnen    buiten 
  
2. Werkrooster:      vast    variabel  
  
3. Nachtarbeid (20u tot 6u):    nee    ja  
 

4. Ploegenarbeid:     nee     ja  
 
5. Beeldschermwerk:     geen    minder dan 4uur   4 tot 8 uur  
 
6. Aard van de werkzaamheden:  

 

1. Hoog ritme  nee             ja 

2. Repetitieve arbeid  nee             ja  

3. Grote mentale belasting  nee             ja  

4. Agressie en emoties  nee             ja  

 
7. Werkpostplaatsen:  

 

1. Plaatsen waar werkzaamheden worden verricht die ernstige branden of  
    ontploffingen kunnen veroorzaken  

 nee           ja 

2. Lokalen bestemd voor autopsiediensten   nee           ja 

3. Lokalen waar dieren worden geslacht of kadavers en krengen behandeld  nee           ja 

4. De lokalen of bouwplaatsen waar door werkzaamheden of werken  
    asbestvezels kunnen worden vrijgemaakt. 

 nee           ja 
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8. Procédés en werkzaamheden:  

 

1. Procédés en werkzaamheden bedoeld in bijlage II van het Koninklijk  
   Besluit van 2 december 1993 betreffende de bescherming van de  
   werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende  
   agentia op het werk. 
    cytostatica           isotopen      overige stoffen: 

 nee           ja 

2. Werkzaamheden met wilde of giftige dieren  nee           ja 

3. Arbeid met een door machines bepaald werktempo  nee           ja 

 
9. Besturen van voertuigen:           

 
 nee    ja     

 
10. Blootstelling aan chemische agentia (stof, gassen, dampen): 

  
 nee    ja  welke : zie lijst chemische producten, ter inzage intranetpagina 

veiligheid&milieu; mogelijk gebruik van CMR1-stoffen zoals formol (4% - 37%) 
 
11. Blootstelling aan biologische agentia: 

 

Prikrisico  nee           ja 

Nauw speekselcontact  nee           ja 
Contact bloed  nee           ja 
Contact stoelgang  nee           ja 
Contact urine  nee           ja 
Andere: lichaamsvochten  nee           ja 

 
12. Blootstelling aan fysische agentia:  

 

1. Lawaai >80dB(A)  nee         ja  
2. Licht  nee         ja 

3. Trillingen  nee         ja  
4. Vochtigheid  nee         ja  
5. Hoge temperaturen / warmte (klimaat)  nee         ja  
6. Lage temperaturen / koude (klimaat)  nee         ja  
7. Ioniserende of radioactieve stralen:   nee         ja 

8. Niet-ioniserende stralen, zoals elektromagnetische straling, ultraviolet straling, 
infrarood straling, laserstraling :  

 nee         ja 

9. Tillen van zware lasten, zo ja :  
    omschrijving:  
     +/- volume: zeer divers  
     +/- gewicht: zeer divers (kg)  
     frequentie:  

 nee         ja  

 
 
 
 
 
 
 

                         
1 CMR = Carcinogeen, mutageen, reprotoxisch 
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13. Blootstelling aan veiligheidstechnische risico’s:  

 

1. Risico op val: 
    - op de begane grond (uitglijden/struikelen)  
    - en/of van een hoger gelegen vlak (vallen van/in) 

 nee         ja  

2. Risico op vallende voorwerpen, loskomende of  
    wegvliegende delen 

 nee         ja  

3. Risico op snijden of prikken aan scherpe voorwerpen: prikaccidenten  nee         ja  
4. Risico op  stoten, pletten, knellen, klemming of  
    insluiting in machines 

 nee         ja  

5. Risico op brand/explosie, risico oplopen brandwonden  nee         ja 

6. Werken in omgeving van overdruk/onderdruk  nee         ja  
7. Werken in besloten ruimte  nee         ja 

8. Afgezonderd/geïsoleerd werk  nee         ja 

9. Werken op hoogte (>2m)   nee         ja 

10. Elektrisch risico: gebruik elektrische toestellen  nee         ja  
 
14. Werken met een verhoogd risico:  

 

1. Veiligheidsfunctie  
( = elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar 
motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die 
gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden of nog waar 
dienstwapens worden gedragen, voor zover het gebruik van die arbeidsmiddelen, het 
besturen van die werktuigen en installaties of het dragen van die wapens de veiligheid en 
gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van 
buitenaf, in gevaar kan brengen) 

 nee         ja 

2. Werken waarvan een specifieke opleiding vereist is :   nee         ja 
3. Werken met vergunningen   nee         ja 
4. Taken met verhoogde waakzaamheid 
(= elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie en 
waar een gebrek aan waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en 
gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van ondernemingen van 
buitenaf in gevaar kan brengen) 

 nee         ja 

 
15. Activiteiten verbonden aan voedingswaren:  

 
 nee    ja  welke :      

 
16. Vereisten voor het uitoefenen van de functie: 

 

Vereisten:  Omschrijving  
1. Geen hoogtevrees  nee         ja  steile trappen/hoge  

werkplatformen/torens  

2. Behendigheid  nee         ja  smalle doorgangen, beperkte 
bewegingsruimte, andere 

3. Grote spierkracht & uithouding  nee         ja  langdurig staand werk 

5. Rijbewijs type:   nee         ja   

7. Rookverbod  nee         ja  algemene regel 

8. Eetverbod tijdens werkzaamheden  nee         ja  algemene regel 

9. Andere: ………………………………………  nee         ja   
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17. Onthaal, EHBO, preventie en bescherming:  
 

Onthaal, EHBO, preventie en bescherming 
 
Onthaal door opleidingscoördinator Sandra Bouilliart                                 nee          ja  
Tel.: 014/71.28.82    E-mail: Sandra.Bouilliart@azmol.be  
 
EHBO-post op de werkplaats : spoedgevallen                                               nee          ja  
 
Naam preventieadviseur: Marc Loyens 

Tel.: 014/71.24.14     E-Mail: marc.loyens@azmol.be  
 

 
Externe dienst voor bescherming en preventie op het werk van de stagegever-werkgever: IDEWE 

Naam arbeidsgeneesheer: Dr. Victor Verstreken  
 

 
Vertrouwenspersoon werkgever:  
Naam: Katrien Mertens (IDEWE) 
Tel.: 014/400220                    E-Mail: katrien.mertens@idewe.be 

 

 
19. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen: 

  

Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn en vul eventueel aan met type of 
bijzonderheden 

1. Werkpak:  nee         ja 

2. Hoofddeksel:  nee         ja 

3. Voorbinder of schort: *=> uitgezonderd i.f.v. risico: ja  

   (cfr. interne procedure voorzorgsmaatregelen bij besmettingsrisico’s) 
 nee *       ja 

4. Halsdoek:   nee         ja 

5. Thermische kledij:   nee         ja 

6. Handschoenen: : * => uitgezonderd i.f.v. risico: ja 
      (cfr. interne procedure voorzorgsmaatregelen bij besmettingsrisico’s) 

 nee         ja 

7. Aangepaste schoenen:   nee         ja 

8. Veiligheidsschoenen:   nee         ja 

9. Veiligheidshelm:   nee         ja 

10. Veiligheidsbril:   nee         ja 

11. Ademhalingsbescherming:  nee         ja 

12. Mondmasker: * => uitgezonderd i.f.v. risico: ja 
      (cfr. interne procedure voorzorgsmaatregelen bij besmettingsrisico’s) 

 nee *       ja 

13. Gehoorbescherming:  nee         ja 

14. Specifieke uitrusting:   nee         ja 
15. Veiligheidsharnas (werken op hoogte/besloten ruimte):  nee         ja 

16. Andere:   nee         ja 
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20. Medische aspecten (op advies van de arbeidsgeneesheer):  

 

Medische aspecten op te volgen door stagiair zelf 
 
Indien de stagiair in het buitenland in een verzorgingsinstelling verbleef tijdens de afgelopen 
6 maanden (en ook in de toekomst), dienen zij bij aanvang van de stage een stoelgangsstaal op het 
klinisch labo in het ziekenhuis binnen te brengen voor de screening op CPE. U moet er effectief 
opgenomen geweest zijn, niet ambulant of als bezoeker. 
 

 

Medische aspecten voor gezondheidstoezicht door EDPBW 
 
Inenting-test:      tetanus       hepatitis B          tuberculose                andere:   
 

 
Bijzondere maatregelen in geval van zwangerschap/borstvoeding:            nee         ja 
Welke:  
Onmiddellijke preventieve verwijdering, tenzij aangepast werk mogelijk is. 
Verwijdering bij lactatie 

 

 
Passende gezondheidsbeoordeling: 

 Niet vereist  
 Vereist omwille van het uitoefenen van een veiligheidsfunctie (zie 15.1) 
 Vereist omwille van het uitoefenen van een functie met verhoogde waakzaamheid (zie 15.4) 
 Vereist omwille van het uitoefenen van een activiteit verbonden aan voedingswaren (zie 16.) 
 Vereist omwille van blootstelling aan risico’s waarvoor ook voor de gewone werknemers 

gezondheidstoezicht vereist is: biologische agentia groep 2, agentia overdraagbaar via bloed, 
beeldschermwerk    

                                                          
Specifieke gezondheidsbeoordeling: 

 Niet vereist  
 Vereist omwille van de leeftijd (<18j) indien van toepassing 
 Vereist omwille van de nachtarbeid  
 Vereist omwille van specifiek risico:  

 

 
Naam en handtekening werkgever of aangestelde:  

Marc Loyens 
HSE & noodplancoördinatie 
 
 
 
Datum: 14 december 2021  
 

Deze risicoanalyse werd opgesteld in overleg met de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur en het diensthoofd 


