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2. Eigenschappen van de werkpost of functie

Arbeidsmiddelen: Karren

Labo toestellen

Recipiënten afvalverzameling

Telefonie

PC of laptop

wagen of fiets (indien van toepassing)

Instructies en opleiding: Basispreventie voor nieuwe medewerkers via instapdagen (= onthaal nieuwe 

medewerkers)

Instructie en opleiding 'brand/evacuatie’ (binnen 4 maand)

Instructie ‘Omgaan met agressie'

Procedure 'Aangifte arbeidsongeval en incidenten'

1. Algemene inlichtingen

Luik A: In te vullen door AZ Groeninge

Bedrijfsnaam: AZ Groeninge

Adres: President Kennedylaan 4 8500 Kortrijk

Externe dienst PBW: Liantis - 056/63 64 20

Ondernemersnummer: 0472222625

Ondernemersnummer: 0409862018

Taak

Zie functiebeschrijving

Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden:

Zie functiebeschrijving

Afdelingen en diensten

Klinisch labo

Centrum voor reproductieve geneeskunde

Toxicologisch labo

Bacteriologisch labo

Labo pathologische anatomie

Labo PCR

Functies

- Klinisch bioloog

- Hoofdlaborant

- Coördinator

- Verantwoordelijke

- Ingenieur

- Laborant

- Administratief medewerker

- Coördinerend laborant

- Geneesheer assistent

- Medewerker

- Chauffeur
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Opleiding ergonomie op de werkvloer (binnen 6 maand)

Instructies gevaarlijke producten

Instructie Beeldschermwerk

Opleiding intranet

Procedure 'Moederschapsbescherming'

Instructies hygiënemaatregelen en handhygiëne in het bijzonder

Alle instructies en procedures zijn raadpleegbaar op wikinet

Student werknemer toegelaten: Ja

3. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

Collectieve bescherming: Afzuiging bij de bron

Correcte opstelling beeldschermwerkpost

Rollend materiaal

Naaldcontainers en containers risicohoudend afval

Werken met gesloten systemen

Ventilatie LAF kast

Loodafscherming gaschromatograaf

Persoonlijke 

beschermingsmiddelen:

Arbeidskledij:

Voetbescherming: 

Handbescherming: 

Oogbescherming:

Beroepskledij

Advies: dragen gesloten schoenen

Non-latexhandschoenen (ter beschikking op de afdeling)

Beschermingshandschoenen koude (CRG)

Veiligheidsbril: chemiebestendig (enkel bij noodzaak)

4. Gezondheidstoezicht

Aanbevolen vaccinatie

Griep

- sterk aanbevolen voor alle medewerkers

Tetanus (Boostrix/Triaxis)

- aanbevolen

Mazelen: 

Tetanus Hepatitis B

Hand, kledij

Hepatitis A

Verplichte vaccinaties
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- sterk aanbevolen voor alle medewerkers ° tussen 1970 en 1985

Tuberculose

Veiligheidsfunctie

Functie met verhoogde waakzaamheid

Contact voedingswaren

Ander risico

Medisch toezicht

- Aanwervingsonderzoek

- Periodiek onderzoek: jaarlijks, alternerend medisch toezicht en gezondheidsscan

- Chemische agentia: jaarlijks

- Nachtarbeid: 3-jaarlijks

- Beeldschermwerk:  volgens risicoanalyse

- In het kader van moederschapsbescherming

- Bij werkhervatting na afwezigheid wegens ziekte > 4 weken

- Op vraag van de werknemer of de werkgever

Verplichte screening

5. Risico's

Chemische risico's: Labo Pathologische anatomie:

- 31.17.00 Alcoholen en derivaten

- 31.22.00 Aldehyden, acetalen, amides en derivaten

- 31.22.06 Formaldehyde - Methanal

Labo Toxicologie:

- 31.13.00 Alifatische en cyclische niet gesubstitueerde koolwaterstoffen

- 31.13.05 Aromatische koolwaterstoffen

- 31.14.01 Halogeenderivaten van alifatische koolwaterstoffen

- 31.15.01 Aminoderivaten van alifatische koolwaterstoffen

- 31.16.00 Cyaniden, nitrilen en aanverwante verbindingen

- 31.17.00 Alcoholen en derivaten

- 31.20.00 Ether oxides, ethers en derivaten

Biologische risico's: 33.06.02 Biologische agentia groep 2

33.01.01 Myobacterium tuberculosis - Koch bacil

33.06.06 Agentia overdraagbaar via bloed

Fysische risico's: Geen

Psychosociale risico's: 35.00.03 Blootstelling aan agressie

35.00.00 Psychosociale belasting

Blootstelling hinder: 34.00.06.1 Nachtarbeid
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6. Genomen maatregelen verbonden aan moederschapsbescherming

Moederschapsbescherming

Zwangerschap: Zie ook procedure moederschapsbescherming

Hoog-risico dienst

=> onmiddellijke verwijdering uit het risico

=> preventieve verwijdering van de dienst indien verwijdering uit het risico onmogelijk is en dit ten 

laatste tegen de vermoedelijke bevallingsdatum - 28 weken

Borstvoeding: Zie ook procedure moederschapsbescherming

=> Lactatieverlof tot maximaal 5 maanden na bevallingsdatum

7. Specifieke risico's jongeren

Specifieke risico's jongeren: Gebrek aan ervaring

- omgang met patiënten (mensenkennis)

- gebruik van machines en toestellen

- praktische handelingen

- toepassen in de praktijk van theoretische kennis

Preventiemaatregel jongeren: Continue begeleiding

Informatie over de risico's van de te gebruiken producten 

Opleiding ivm het gebruik van machines en toestellen

Blootstelling aan

- ioniserende straling

- bepaalde chemische agentia

niet toegestaan

Datum advies comité PBW: 28/05/2020

Datum advies arbeidsarts: 20/04/2020

Datum advies preventieadviseur: 20/04/2020

8. Data van advies

34.00.01 Beeldschermwerk
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Bijlage uitsluitend voor stagiaires - jobstudenten

Algemene inlichtingen stagiair - jobstudent

Naam voornaam: ....... .......................................................................

Geboortedatum: .................................................................................

Verworven opleiding: ........................................................................

Rijksregisternummer: ............................

Tel: .........................................................

Ervaring:..................... ............................

Datum van afgifte van een kopie en communicatie aan de stagiair - jobstudent: ...............................................................

Periode van ......./......./.......... tot ....../....../........... 

Naam en handtekening stagiair - jobstudent
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Te vervolledigen als de werkpostfiche door de gebruiker wordt gebruikt als reigstratiedocument voor het onthaal

Onthaal ja - neen

Luik C: In te vullen door gebruiker - onthaal

Datum van afgifte van een kopie en communicatie aan de uitzendkracht: ...............................................................

Rijksregisternummer: ............................

Tel: .........................................................

Ervaring:..................... ............................

Naam voornaam: ....... .......................................................................

Geboortedatum: .................................................................................

Verworven opleiding: ........................................................................

2. Algemene inlichtingen - uitzendkracht

1. Algemene inlichtingen

Ondernemersnummer: ............................

Ondernemersnummer: ............................

Naam uitzendkantoor: .......................................................................

Adres: ...............................................................................................

Naam en tel. contactpersoon:

..........................................................................................................

Externe dienst PBW: ..........................................................................

Bijlage uitsluitend voor uitzendkrachten

- 111301 Halogeenderivaten van alifatische koolwaterstoffen

- 1112 Alifatische en cyclische niet gesubstitueerde koolwaterstoffen

- 1121 Aldehyden, acetalen, amides en derivaten

- 111205 Aromatische koolwaterstoffen

- 111401 Aminoderivaten van alifatische koolwaterstoffen

- 1115 Cyaniden, nitrilen en aanverwante verbindingen

- 1116 Alcoholen en derivaten

- 1119 Ether oxides, ethers en derivaten

- 1311 Myobacterium tuberculosis - Koch bacil

- 112106 Formaldehyde methanal

Luik B: In te vullen door het uitzendbureau

Naam verantwoordelijke onthaal:

.........................................................

Handtekening

Functie verantwoordelijke onthaal:

.........................................................

Periode van het onthaal: .....................................

Risicocodes uitzendkrachten
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- 2022 Manueel hanteren van lasten 

- 3031 Identificeerbaar risico van een psychosociale belasting

- 2027 Weekendarbeid

- 30.32 Stress

- 30.33 Geweld - Pesten - OSGW


