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Gestandaardiseerde werkpostfiche stagiair: Verpleegkundige V22 – Nefrologie - 
Hepatobiliaire 

 
Zijn er afwijkingen vastgesteld of is de werkpostfiche niet actueel? 

Neem dan contact op met de Preventiedienst UZA voor opmaak van een aangepaste werkpostfiche. 
 

 
Stageplaats 
 
Naam van het bedrijf: Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
Adres:  Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem 
Tel: 03/821.30.00   
Naam mentor of hoofdverpleegkundige:   terug te vinden in de stageovereenkomst        
Interne preventieadviseur: emilie.verstraeten@uza.be                       (03/821.31.35) 
Interne arbeidsarts: elke.coenen@uza.be                                           (03/821.36.23) 
 
Stagiair 
 
Voornaam en achternaam:  zie stageovereenkomst  
Leeftijd:  zie stageovereenkomst  

Studierichting:   zie stageovereenkomst  
Stagedatum:  zie stageovereenkomst   
 
Onderwijsinstelling 
 
Naam onderwijsinstelling:  zie stageovereenkomst  
Stagebegeleider:   zie stageovereenkomst  
Tel:  zie stageovereenkomst  
E-mail:  zie stageovereenkomst  
Preventiedienst:   zie stageovereenkomst  
 
Werkpost 
 
Werkpost: Nefrologie - Hepatobiliaire 
 
Typen van activiteiten van de werkpost (beschrijf zo volledig mogelijk): 

• Bloedname, infuus plaatsen; 
• Medicatie bereiden en toedienen; 
• Wassen patiënt; 
• Verbedden van patiënten; 
• Werken met bedlegerige patiënten; 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn; 
• Wondverzorging; 
• Beeldschermwerk < 4u/dag; 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen; 
• Tillen van lasten (>10kg); 
• Hygiënische zorgen; 
• Opruimen spoelruimte; 
• Transport patiënten; 
• Bedelen van eten; 
• Stalen naar labo brengen. 

 
Activiteiten die niet tot het takenpakket behoren: 
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Werkkledij en pers. beschermingsmiddelen Wie voorziet dit:  

☒  Werkkledij 

☒  Chirurgisch mondmasker 

UZA 
UZA 

☐  Hoofdbescherming  

☐  Gelaatsbescherming  

☒  Oogbescherming UZA 

☐  Ademhalingsbescherming  

☒  (Veiligheids-)handschoenen 

☐  Voetbescherming 

UZA 
 

☒  Isolatiekledij en bijhorende PBM’s 

☐  Andere: 

 

UZA 
 

Medisch toezicht                                                                                    (te voorzien door onderwijsinstelling) 

☒  Gezondheidstoezicht verplicht. 

☒  Volgende voorafgaandelijke inentingen/testen zijn vereist:  

       ☒ tetanus ☒ hepatitis B ☒ tuberculose ☐ andere, specifieer:  

☒  Maatregelen betreffende moederschapsbescherming: onmiddellijke melding bij arbeidsarts (UZA 

en onderwijsinstelling). 

☐  Andere: 

 

 
Geïdentificeerde risico’s 

☒  Chemische agentia, specifieer: medicatie. 

☒  Biologische agentia, specifieer:  

        ☒ contact met lichaamsvochten zoals bloed of biologisch materiaal van menselijke oorsprong; 

        ☒ patiëntencontact; ☒ bronisolaties; ☒ andere, specifieer: hanteren van scherpe voorwerpen. 

☐  Fysische agentia, specifieer:   

        ☐ lawaai, ☐ trillingen, ☐ ioniserende straling, ☐ niet-ioniserende straling ☐ warmte/koude,  

        ☐ stof ☐ hyperbare omgeving, ☐ andere, specifieer:  

☐  Werken met gevaarlijke machines/toestellen, specifieer: 

☒  Heffen en tillen 

☒  Shiftwerking (ploegenarbeid) 

☒  Nachtarbeid 

☐  Geïsoleerd werk 

☐  Beeldschermwerk 

☒  Psychosociale belasting: ☒ agressie, ☒ stress, ☐ andere, specifieer: 

☐  <18 jaar 

☐  Andere:  

 
Risicofuncties 

☐  Veiligheidsfunctie ☐ functie met verhoogde waakzaamheid ☐ andere, specifieer: 

 
Onthaal: instructies & opleiding                                                                                (georganiseerd door stagegever) 

☒  Algemeen onthaal: werkplek, wat te doen bij een nood-/ongeval, EHBO, evacuatie, ergonomie, … 

☒  Gedragscode UZA: rookverbod, algemene hygiënevoorschriften, … 

☐  Veiligheidsinstructiekaarten van gevaarlijke toestellen 

☒  Veiligheidsinstructiekaarten van chemische agentia 

☒  Infectietool met betrekking tot biologische agentia 

☒  Isolatieprocedures 

☐  Dienstspecifieke opleidingen, specifieer:  

 


