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 Werkpostfiche: intern patiëntentransport 

 
Kb 19/2/1997 

 
 
Datum: sept 2016 / Karen De Munck 
Basisdiploma: logistiek assistent  
 
Beschrijving van de werkzaamheden  
 

•  Intern patiëntenvervoer, per bed, per rolstoel, met infuusstaanders in infuuspompen 
• Patiënten helpen bij het uit bed komen  
• Patiënten in rolstoel helpen  
• Stalen naar labo brengen  
• Beeldschermwerk <dan 4u  

 
 
A. RISICO EN HINDER 
 

� vallen, stoten, uitglijden  
� alle risico’s en hinder die door de afdelingen worden aangegeven  
� lawaai  
� langdurig plaatselijke druk  
� elektromagnetische straling  

 
B. GEZONDHEIDSTOEZICHT 
 

� Gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld >4u/dag  
� tillen van zware lasten , patiënten met bed, rolstoel…..  
� blootstelling biologische agentia (risico op infecties)  
� ontstekingen thv handen, schouders en voeten.  
� ioniserende stralen, e.a.  
� psycho-sociale belasting, agressie  

 
 

C. WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
  

� werkkledij: wit broekpak  
� persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen, 
veiligheidsbril, masker, loden schort, indien noodzakelijk.  
 
resultaat risico-evaluatie 
∎ risico’s 

• blootstelling biologische agentia  
• heffen en tillen van lasten  

 
∎ getroffen preventiemaatregelen 

• hef- en til opleidingen  
• informatie vragen waar nodig 
 

∎ specifieke instructies, opleiding 
• volgen van opleidingen  
• ziekenhuishygiëniste betrekken waar nodig.  
• Opvolgen van instructies gegeven door de afdelingen.  
 
 



 

S:\Stafdienst\Nancy\Stage verpleegkunde\Vlaamse scholen\Gemeenschappelijk\brochure studenten\werkpostfiches\2015-
2016 
 

2

∎ moederschapbescherming 
• - vanaf de eerste dag wordt het vervoer van bedden geschrapt uit de opdrachten.  
• - Risico patiënten, patiënten in isolatie worden ook geschrapt uit de opdrachten.  
 
 
 

D. Beschrijving van de verschillende werkzaamheden  
 
Verpleegkundige:     Bedienden:  
 
bloedname, infuus plaatsen    beeldschermwerk <4u/d  
medicatie toedienen     beeldschermwerk > 4u/d  
medicatie prepareren    onthaal van patiënten  
wassen patiënt     alleen zittend werk  
verbedden van patiënten    afwisselend zittend, staand werk …  
werken met bedlegerige patiënten  
werken met patiënten die zelfredzaam zijn  
wondverzorging     Mortuariumbediende:  
beeldschermwerk < 4u/d    verzorgen van overledenen  
beeldschermwerk > 4u/d    onthaal van familie  
blootstelling aan ioniserende stralen   assisteren van autopsie  
blootstelling aan elektromagnetische stralen  opruimen van autopsiezaal  
longfunctie      beeldschermwerk < 4u/d  
audiometrie        
scopies mee uitvoeren, welke? …  
stoelgang, urine, sputum verwijderen  
lasten (> 10 kg) tillen  

Arts:  
consultatie  

Verpleeghulp:     beeldschermwerk < 4u/d  
transport patiënten     beeldschermwerk > 4u/d  
wassen van patiënten    bloedname  
eten bedelen      kleine heelkundige ingrepen  
beeldschermwerk < 4u/d    operaties  
beeldschermwerk > 4u/d    radiologie  
hygiënische zorgen (bedpan, …)    ioniserende stralen  
opruimen spoelruimte     werken met isotopen  
 
 
Transport:      Laboranten:  
vervoer van patiënten    pipetteren bloed  
beeldschermwerk < 4u/d    pipetteren van …  
beeldschermwerk < 4u/d    beeldschermwerk > 4u/d 
verbedden van patiënten    gebruik chemische producten 
stalen naar labo brengen    bereiden van voedingsbodems  

werken met isotopen  
Magazijnier: 
uitladen materialen  
besturen vorklift 
besturen van andere machines   Apotheek:  
beeldschermwerk < 4u/d    bereiden medicatie  
beeldschermwerk > 4u/d    bereiden cytostatica  
vervoeren van dossiers     beeldschermwerk < 4u/d  
vervoeren van linnen     beeldschermwerk > 4u/d  
vervoeren van materialen 
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Groenzorg:  
rijden op werkplaats  
lawaaiblootstelling  
gebruik van snij- en haktoestellen  
gevaar rondvliegende deeltjes  
snoeien en verhakselen  
onderhoud van planten  
blootstelling koude/warmte 


