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2. Eigenschappen van de werkpost of functie

Arbeidsmiddelen: Karren

Transpalet

Toestellen

Recipiënten afvalverzameling

Telefonie

PC of laptop

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'

Opleiding ergonomie op de werkvloer (binnen 6 maand)

Instructies gevaarlijke producten

Instructie Beeldschermwerk

Opleiding intranet

Procedure 'Moederschapsbescherming'

Instructies hygiënemaatregelen en handhygiëne in het bijzonder

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

Apotheek

Cel Implantaten

Functies

- Klinisch apotheker

- Ziekenhuisapotheker

- Ziekenhuisapotheker in opleiding

- Apotheekassistent

- Radiofarmaceut
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Opleiding radioprotectie en instructies (enkel voor radiofarmacie)

Alle instructies en procedures zijn raadpleegbaar op wikinet

Student werknemer toegelaten: Ja

3. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen

Collectieve bescherming: Correcte opstelling beeldschermwerkpost

Transpalet - rollend materiaal

Naaldcontainers en containers risicohoudend afval

Ventilatie LAF kast: cytostaticabereiding

Persoonlijke 

beschermingsmiddelen:

Arbeidskledij:

Voetbescherming: 

Handbescherming: 

Oogbescherming:

Ademhalingsbescherming:

Beroepskledij

Advies: dragen gesloten schoenen

Non-latexhandschoenen (ter beschikking op de afdeling)

Veiligheidsbril: chemiebestendig (enkel bij incidenten 

cytostaticabereiding)

PP3 masker (enkel bij incidenten cytostaticabereiding

4. Gezondheidstoezicht

Aanbevolen vaccinatie

Kinkhoest: 

- sterk aanbevolen op de afdelingen moeder - kind zorg

- aanbevolen voor operatiekwartier en medische beeldvorming

Griep

- sterk aanbevolen voor alle medewerkers

Tetanus (Boostrix/Triaxis)

- aanbevolen

Mazelen: 

- sterk aanbevolen voor alle medewerkers ° tussen 1970 en 1985

Tetanus Hepatitis B

Hand, kledij

Hepatitis A

Verplichte vaccinaties
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Tuberculose

Veiligheidsfunctie

Functie met verhoogde waakzaamheid

Contact voedingswaren

Ander risico

Medisch toezicht

- Aanwervingsonderzoek

- Periodiek onderzoek volgens het schema van de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

- Blootstelling aan ioniserende straling: jaarlijks (enkel radiofarmaca)

- Manueel hanteren van lasten: 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: 31.09.00 Fosfor en derivaten (enkel bij cytostatica bereiding)

31.28.00 Geneesmiddelen

Biologische risico's: Geen

Fysische risico's: 32.00.01 Blootstelling aan ioniserende straling (enkel voor radiofarmaca)

Psychosociale risico's: 35.00.03 Blootstelling aan agressie

35.00.00 Psychosociale belasting

6. Genomen maatregelen verbonden aan moederschapsbescherming

Moederschapsbescherming

Zwangerschap: Zie ook procedure moederschapsbescherming

Werkzaam op een hoog-risico dienst = bereiding cytostatica

=> onmiddellijke verwijdering uit het risico

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

laatste tegen de vermoedelijke bevalingsdatum - 28 weken

Indien patiëntencontact: 

Blootstelling hinder: 34.00.01 Beeldschermwerk

34.00.02 Manueel hanteren van lasten
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=> verwijdering tegen de vermoedelijke bevallingsdatum - 24 weken

Indien manueel hanteren van lasten:

=> verbod op manueel hanteren van lasten, gedurende de laatste 3 zwangerschapsmaanden.

Indien geen van bovenstaande risico's:

=> stelsel van gewoon zwangerschapsverlof

Borstvoeding: Zie ook procedure moederschapsbescherming

=> Manueel hanteren van lasten tot 10 weken na de bevalling niet toegestaan.

=> 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

- anesthesiegassen

- 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
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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

11.08 Fosfor en derivaten

12.01 Blootstelling aan ioniserende straling (enkel bij radiofarmaca)

11.27.00 Geneesmiddelen

11.27.02 Cytostatica

22.21 Beeldschermwerk

20.22 Manueel hanteren van lasten 

30.31 Identificeerbaar risico van een psychosociale belasting

- 30.32 Stress

- 30.33 Geweld - Pesten - OSGW

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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