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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Cathlab 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: april 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• toedienen contrastvloeistoffen 
• toedienen medicatie  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• blootstelling aan ioniserende stralen 
• beeldschermwerk <4u/d 
• scopies mee uitvoeren 
• lasten (>10kg) tillen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten frequentie: dagelijks 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
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C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
schildklierbeschermer………….…………………………………………………...………………..…
……………………….……………………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. ioniserende stralen 

2. blootstelling biologische agentia  

3. beeldschermwerk 

4. heffen en tillen van zware lasten  

5. psychosociale belasting ovv agressie 

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal 

is met HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan 

Parvovirus of Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze 

patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd. 

3. Geen blootstelling aan ioniserende stralen. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige 
 

Consultatie fertiliteit 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: maart 2005 
Basisdiploma: verpleegkundige in opleiding  
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• verbedden van patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk < 4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai   
• trillingen          
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen     
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
 Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

 Functie van verhoogde waakzaamheid  
 Gezondheidsrisico 
 blootstelling biologische agentia  
 gebruik chemische agentia  
 toedienen medicatie  bereiden medicatie  
 toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
 tillen van zware lasten, gewicht: 60/70kg  frequentie: 2x/d  hoogte:1.50m 
 gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld < 4u/dag   
 ioniserende stralen, e.a.  
 plantaardige stoffen  

 psycho-sociale belasting, agressie  
 contact voedingswaren  
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C. 
 werkkledij : 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

schort, broekpak .........................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

 persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

 dosimeter  
 

∎ risico’s 

Resultaat risico-evaluatie 

1. biologische agentia 

2. heffen en tillen van lasten 

3. psychosociale belasting 

∎ getroffen preventiemaatregelen: zie risico-analyse per afdeling 

∎ specifieke instructies, opleiding: zie risico-analyse per afdeling 

∎ moederschapsbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster.  Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst.  Indien toch patiënt op zaal met HBV, 

HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, 

open TBC of meningitis … dan verzorgt de werkneemster deze patiënt niet. Patiënten in 

isolatie worden ook niet door hen verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

DZC - Daghospitaal 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: november 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• transport patiënten 
• eten bedelen 
• hygiënische zorgen (bedpan,…) 
• opruimen spoelruimte  
• stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden: natte vloeren 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënt  frequentie: +/- 3x/d 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  
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• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

wit broekpak .................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. toedienen van cytostatica 

4. tillen van zware lasten  

5. psychosociale belasting  

6. contact voedingswaren  

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal 

is met HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan 

Parvovirus of Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze 

patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd. 

3. stop manipuleren van cytostatica en antimitotische geneesmiddelen. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Intensieve zorgen 1 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: januari 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• scopies mee uitvoeren, welke? bronchoscopie 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• eten bedelen 
• opruimen spoelruimte  
• transport patiënten 
• verzorgen van overledenen 
• stalen naar labo brengen 
• onthaal van familie 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie    bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica (zelden)  bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten frequentie: 10 à 20/d 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
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o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

6. toedienen cytostatica 

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. Geen toediening van cytostatica. 

3. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV* , humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis 

A*, … . Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. 

Patiënten in isolatie worden niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Intensieve zorgen 2 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: januari 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• scopies mee uitvoeren, welke? bronchoscopie 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• eten bedelen 
• opruimen spoelruimte  
• transport patiënten 
• verzorgen van overledenen 
• stalen naar labo brengen 
• onthaal van familie 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënt 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
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o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

6. toedienen cytostatica 

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. Geen toediening van cytostatica. 

3. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV* , humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis 

A*, … . Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. 

Patiënten in isolatie worden niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Intensieve zorgen 3 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: augustus 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• scopies mee uitvoeren, welke? bronchoscopie 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• eten bedelen 
• opruimen spoelruimte  
• transport patiënten 
• verzorgen van overledenen 
• stalen naar labo brengen 
• onthaal van familie 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie    bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica (zelden)  bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten    frequentie: aantal keren/d 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
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o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

6. toedienen cytostatica 

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. Geen toediening van cytostatica. 

3. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV* , humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis 

A*, … . Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. 

Patiënten in isolatie worden niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Intensieve zorgen 4 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: augustus 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• scopies mee uitvoeren, welke? bronchoscopie 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• eten bedelen 
• opruimen spoelruimte  
• transport patiënten 
• stalen naar labo brengen 
• verzorgen van overledenen 
• onthaal van familie 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie    bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica (zelden)  bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënt 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
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o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

6. toedienen cytostatica 

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. Geen toediening van cytostatica. 

3. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV* , humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis 

A*, … . Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. 

Patiënten in isolatie worden niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Intensieve zorgen 4 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: augustus 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• scopies mee uitvoeren, welke? bronchoscopie 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• eten bedelen 
• opruimen spoelruimte  
• transport patiënten 
• stalen naar labo brengen 
• verzorgen van overledenen 
• onthaal van familie 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie    bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica (zelden)  bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten   frequentie: 5x/d 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
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o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

6. toedienen cytostatica 

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. Geen toediening van cytostatica. 

3. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV* , humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis 

A*, … . Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. 

Patiënten in isolatie worden niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

NMR - Nucl. Magnetische resonantie 
 

Kb 19/2/1997 
 
Datum: juni 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen 
• Medicatie toedienen 
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Blootstelling aan elektromagnetische stralen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Toedienen contrastvloeistof 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, … 
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai 
• trillingen 
• langdurig plaatselijke druk 
• ioniserende stralen 
• elektromagnetische stralen 
• laserstralen 
• infrarode stralen 
• narcosegassen 
• werken in een omgeving van overdruk 

 
B. 

• Veiligheidsfunctie 
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid 
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia 
o gebruik chemische agentia 
o toedienen medicatie      bereiden medicatie 
o toedienen cytostatica  bereiden cytostatica 
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten, frequentie: dagelijks 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag 
o ioniserende stralen, elektromagnetische stralen 
o plantaardige stoffen 

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  

 
C. 

• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
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………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. elektromagnetische stralen 

3. beeldschermwerk 

4. heffen en tillen van zware lasten  

5. psychosociale belasting ovv agressie 

∎ specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

∎ moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn 

op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal is met 

HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of 

Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd.  

3. Geen blootstelling aan de niet-ioniserende stralen. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Operatiekwartier 

Kb 19/2/1997 

 
 
Datum: november 2005, maart 2006 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding  
 
Beschrijving van de werkzaamheden

• Instrumenteren 

  

• “Omlopen” bij operaties 
• Bloedname, infuus plaatsen   
• Medicatie toedienen  
• Medicatie prepareren    
• Verbedden van patiënten  
• Wassen patiënt 
• Werken met bedlegerige patiënten  
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Scopiers mee uitvoeren, welke? (angiografie,…) 
• Beeldschermwerk <4u/d  
• Blootstelling aan ioniserende stralen 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen  
• Lasten (>10kg) tillen  

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 
• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …   

RISICO EN HINDER  

• vallen, stoten, uitglijden   
• lawaai  
• trillingen   
• langdurig plaatselijke druk   
• ioniserende stralen  
• elektromagnetische stralen   
• laserstralen  
• infrarode stralen   
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 
B. 
• Veiligheidsfunctie   

GEZONDHEIDSTOEZICHT  

• Functie van verhoogde waakzaamheid   
• Gezondheidsrisico  

o blootstelling biologische agentia   
o gebruik chemische agentia  
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o toedienen medicatie  bereiden medicatie   
o toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënt, instrumentensets frequentie: dagelijks 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag  
o ioniserende stralen, e.a.   
o plantaardige stoffen   

• psychosociale belasting, agressie  
• contact voedingswaren  
 
C. 

• werkkledij:  
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  

wit broekpak ................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................  

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen, 
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………… 
……………….…………………………………………………………………………   

• dosimeter   
 
Resultaat risico-evaluatie
∎ risico’s  

  

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie  

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. ioniserende stralen 

6. narcosegassen 

 ∎ specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke  

 ∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de arbeidsgeneeskundige 

dienst van het UZA op de hoogte te brengen.   

 ∎ moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn op 

de stagiair. Steeds individueel te beschouwen.  

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap.  

2. Geen blootstelling aan ioniserende stralen. 

3. biologische agentia: algemeen hoog risicovolle dienst. De zwangere stagiaires stoppen 

met instrumenteren en doen enkel de omloop bij de OK’s, om het risico op biologische 

agentia minimaal te houden. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Recovery 
 

Kb 19/2/1997 
 
Datum: februari 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen 
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt 
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Transport patiënten 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, … 
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai 
• trillingen 
• langdurig plaatselijke druk 
• ioniserende stralen 
• elektromagnetische stralen 
• laserstralen 
• infrarode stralen 
• narcosegassen 
• werken in een omgeving van overdruk 

 
B. 

• Veiligheidsfunctie 
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid 
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia 
o gebruik chemische agentia 
o toedienen medicatie       bereiden medicatie 
o toedienen cytostatica (zelden) bereiden cytostatica 
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënt, frequentie: aantal x/ shift 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag 
o ioniserende stralen, e.a. 
o plantaardige stoffen 

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  

 
C. 

• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
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• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  

veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

6. narcosegassen 

7. toedienen cytostatica (zelden) 

∎ specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

∎ moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn 

op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal is met 

HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of 

Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd.  

3. Geen manipulatie van cytostatica. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

Spoed - VSP 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: september 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen, MUG kar trekken en duwen 
• hygiënische zorgen (bedpan,…) 
• opruimen spoelruimte  
• transport patiënten (bedden en brancards) 
• eten bedelen 
• stalen naar labo brengen 
• buitenopdrachten (delta, klini) 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: +/- 80kg, frequentie: 6 à 12 keer/dag 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
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o plantaardige stoffen  
• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

wit broekpak .................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV* , humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis 

A*, … . Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V01 - Kortverblijf chirurgie 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: augustus 2008 
Basisdiploma verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen  
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt  
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Transport patiënten 
• Eten bedelen 
• Hygiënische zorgen (bedpan, …) 
• opruimen spoelruimte 
• Stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid                 nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai 
• trillingen 
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: pt  frequentie: +/- 3x 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  
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• psychosociale belasting, agressie  
• contact voedingswaren  

 
 
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Wit broekpak ................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen, 
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

∎ getroffen preventiemaatregelen: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ specifieke instructies, opleiding: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ moederschapbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen risicovolle dienst. Indien toch patiënt op zaal met HBV, HCV, 

CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, open 

TBC of meningitis … dan verzorgt deze werkneemster deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door hen verzorgd.  

3. Nachtdiensten zijn toegestaan tot 6 maanden zwangerschap. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V02 – Oncologie - dagziekenhuis interne 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: november 2005, aangepast juni 2006 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen  
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt  
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Transport patiënten 
• Eten bedelen 
• Hygiënische zorgen (bedpan, …) 
• opruimen spoelruimte 
• Stalen naar labo brengen 
• Chemotherapie bij patiënt toedienen 
• Verzorgen van patiënten behandeld met chemotherapie  

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid                 nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai   
• trillingen          
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen     
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie  bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica en verzorgen van patiënten die behandeld worden met 

chemotherapeutica bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten frequentie: dagelijks 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
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o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie  
• contact voedingswaren  
 
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak  ......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij zone kledij (blauwe schort bij 
chemotherapie), handschoenen, veiligheidsbril, masker, loden schort, 
veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. blootstelling aan chemische agentia (oa. chemotherapeutica) 

3. toedienen en bereiden medicatie 

4. toedienen van cytostatica 

5. tillen van zware lasten  

6. psychosociale belasting  

7. contact voedingswaren  

∎ getroffen preventiemaatregelen: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ specifieke instructies, opleiding: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ moederschapbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), CMV*, 

EBV*, humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis A*.  

Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV, meningitis of HIV. 

Wegens hoger infectierisico op deze dienst kan werkaanpassing naar andere minder 

risicovolle dienst noodzakelijk zijn. 

*: bepalen van immuunstatus, indien positieve status dan wordt dit als beschermd beschouwd. 

3. stop manipuleren van cytostatica en antimitotische geneesmiddelen, alsook verzorging van 

patiënten die behandeld zijn met chemotherapeutica. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V03 - Cardiologie 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: februari 2005, aangepast januari 2007 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen  
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt  
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Verzorgen besmette patiënten, bv. hiv +, hbv +, … 
• Transport patiënten 
• Stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai 
• trillingen    
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen: aandachtspunt na nucleair onderzoek bij patiënt 
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
 Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

 Functie van verhoogde waakzaamheid  
 Gezondheidsrisico 
 blootstelling biologische agentia  
 gebruik chemische agentia  
 toedienen medicatie  bereiden medicatie  
 toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
 tillen van zware lasten, gewicht: pt 
 gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
 ioniserende stralen 
 plantaardige stoffen  

 psychosociale belasting, agressie  
 contact voedingswaren  
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C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Wit broekpak  ...............................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen, 
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

∎ getroffen preventiemaatregelen: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ specifieke instructies, opleiding: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ moederschapbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst.  Indien toch patiënt op zaal met HBV, 

HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, 

open TBC of meningitis … dan verzorgt deze werkneemster deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door hen verzorgd.  

3. Wanneer een patiënt een nucleair onderzoek heeft ondergaan (MIBI,…) dan verzorgt de 

zwangere die patiënt diezelfde dag niet. 

4. Nachtdiensten, is toegestaan gezien er al 2 VK aanwezig zijn op dienst gedurende de nacht. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V04 - Orthopedie 
 

Kb 19/2/1997 
 
Datum: december 2004, aangepast december 2006 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen  
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt  
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Transport patiënten 
• Eten bedelen 
• Hygiënische zorgen (bedpan, …) 
• opruimen spoelruimte 
• Stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden, natte vloeren  
• lawaai   
• trillingen          
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen     
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
 Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

 Functie van verhoogde waakzaamheid  
 Gezondheidsrisico 
 blootstelling biologische agentia  
 gebruik chemische agentia: ontsmettingsproducten  
 toedienen medicatie  bereiden medicatie  
 toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
 tillen van zware lasten, gewicht: patiënt  frequentie: +/- 4 keer per dag  
 gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
 ioniserende stralen, e.a.  
 plantaardige stoffen  

 psychosociale belasting, agressie  
 contact voedingswaren  



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

Enkel vetgedrukte tekst is van toepassing 

 
C. 

• werkkledij:………………………………………………………………………………….. 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 

Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

∎ specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

∎ moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn 

op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal is met 

HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of 

Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd.  
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V05 – Tropische geneeskunde - Pneumologie 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: februari 2005, aangepast augustus 2009 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen  
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt  
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Scopies mee uitvoeren, welke? Bronchoscopie 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid                 nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai   
• trillingen   
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
 Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

 Functie van verhoogde waakzaamheid  
 Gezondheidsrisico 
 blootstelling biologische agentia  
 gebruik chemische agentia  
 toedienen medicatie  bereiden medicatie  
 toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
 tillen van zware lasten, gewicht: pt   
 gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
 ioniserende stralen, e.a.  
 plantaardige stoffen  

 psychosociale belasting, agressie  
 contact voedingswaren  
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C. 

• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Wit broekpak ................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. toedienen van cytostatica 

4. tillen van zware lasten 

5. psychosociale belasting, agressie 

6. contact voedingswaren 

∎ getroffen preventiemaatregelen: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ specifieke instructies, opleiding: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ moederschapbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster. Steeds individueel te beschouwen. 

∎ moederschapbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster. Steeds individueel te beschouwen. 

1. biologische agentia: meer risicovolle dienst; hoge frequentie HIV-, TBC-besmette patiënten.  

Ook andere biologische agentia zoals mrsa, hav, hbv, hcv, cmv, hsv, ebv, … kunnen 

voorkomen. 

Wegens hoger infectierisico op deze dienst kan werkaanpassing naar andere minder 

risicovolle dienst noodzakelijk zijn.  Telkens individueel te beshouwen.  Patiënten in isolatie 

worden niet door hen verzorgd. 

2. stop bereiden of manipuleren van cytostatica en antimitotische geneesmiddelen. 

3. nachtdiensten per twee omwille van beademde patiënten, maar geen zwangeren. 

4. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  

 
V07 - Kortverblijf cardiologie 

 
Kb 19/2/1997 

 
 
Datum: februari 2005, aangepast januari 2007 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen  
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt  
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Verzorgen besmette patiënten, bv. hiv +, hbv +, … 
• Transport patiënten 
• Stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid                 nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai 
• trillingen    
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen: aandachtspunt na nucleair onderzoek bij patiënt 
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  

 
B. 

• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie  bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: pt 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen 

• plantaardige stoffen  
• psychosociale belasting, agressie  
• contact voedingswaren  
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C. 

• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Wit broekpak  ...............................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen, 
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

• getroffen preventiemaatregelen: zie risicoanalyse per afdeling 

• specifieke instructies, opleiding: zie risicoanalyse per afdeling 

• moederschapbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst.  Indien toch patiënt op zaal met HBV, 

HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, 

open TBC of meningitis … dan verzorgt deze werkneemster deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door hen verzorgd.  

3. Wanneer een patiënt een nucleair onderzoek heeft ondergaan (MIBI,…) dan verzorgt de 

zwangere die patiënt diezelfde dag niet  

4. Nachtdiensten, is toegestaan gezien er al 2 vpl aanwezig zijn op dienst gedurende de nacht. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  

 
V08 – Diabetologie – endocrino – immuno –  

algemeen inwendige 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: oktober 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen 
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt 
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Transport patiënten 
• Eten bedelen 
• Hygiënische zorgen (bedpan, …) 
• opruimen spoelruimte 
• Stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid                 nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai 
• trillingen    
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen: 
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  

 
B. 

 Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

 Functie van verhoogde waakzaamheid  
 Gezondheidsrisico 
 blootstelling biologische agentia  
 gebruik chemische agentia  
 toedienen medicatie  bereiden medicatie  
 toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
 tillen van zware lasten, gewicht: patiënten frequentie: 4u/d 
 gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
 ioniserende stralen 
 plantaardige stoffen  
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 psychosociale belasting, agressie  
 contact voedingswaren  

 
C. 

• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

              broekpak  .....................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen, 
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

∎ specifieke instructies, opleiding: zie risicoanalyse per afdeling 

∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen. 

∎ moederschapbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal 

is met HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan 

Parvovirus of Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze 

patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V09 - Gastro-enterologie hepatologie / dermatologie 
 

Kb 19/2/1997 
 
Datum: februari 2005, aangepast juni 2006 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• transport patiënten 
• eten bedelen 
• hygiënische zorgen 
• opruimen spoelruimte 
• stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid                 nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai   
• trillingen          
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen     
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
 Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

 Functie van verhoogde waakzaamheid  
 Gezondheidsrisico 
 blootstelling biologische agentia  
 gebruik chemische agentia  
 toedienen medicatie  bereiden medicatie  
 toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
 tillen van zware lasten, gewicht: patiënt  frequentie: +/- 3x/d 
 gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
 ioniserende stralen, e.a.  
 plantaardige stoffen  

 psychosociale belasting, agressie  
 contact voedingswaren  
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C. 

• werkkledij : 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

wit broekpak .................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

∎ specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

∎ moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn 

op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal is met 

HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of 

Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd.  
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V10 – Neurochirurgie – Thorax en vaatheelkunde 

Kb 19/2/1997 

 
 
Datum: november 2005  
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding  
 
Beschrijving van de werkzaamheden

• Bloedname, infuus plaatsen   

  

• Medicatie toedienen  
• Medicatie prepareren  
• Wassen patiënt   
• Verbedden van patiënten  
• Werken met bedlegerige patiënten  
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging  
• Beeldschermwerk <4u/d  
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen  
• Lasten (>10kg) tillen  
• Transport patiënten  
• Eten bedelen  
• Hygiënische zorgen (bedpan, …) 
• Opruimen spoelruimte  
• Stalen naar labo brengen  

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 
• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …   

RISICO EN HINDER  

• vallen, stoten, uitglijden   
• lawaai  
• trillingen   
• langdurig plaatselijke druk   
• ioniserende stralen  
• elektromagnetische stralen   
• laserstralen  
• infrarode stralen   
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 
B. 
• Veiligheidsfunctie   

GEZONDHEIDSTOEZICHT  

• Functie van verhoogde waakzaamheid   
• Gezondheidsrisico  

o blootstelling biologische agentia   
o gebruik chemische agentia  
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o toedienen medicatie  bereiden medicatie   
o toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënt  frequentie: +/- 3x/d  
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag  
o ioniserende stralen, e.a.   
o plantaardige stoffen   

• psychosociale belasting, agressie  
• contact voedingswaren  
 
C. 

• werkkledij:  
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN  

wit broekpak ................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................  

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen, 
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………… 
……………….…………………………………………………………………………   

• dosimeter   
 
Resultaat risico-evaluatie
∎ risico’s  

  

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie  

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren   

 ∎ specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke  

 ∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de arbeidsgeneeskundige 

dienst van het UZA op de hoogte te brengen.   

 ∎ moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn op 

de stagiair. Steeds individueel te beschouwen.  

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap.  

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal is met HBV, 

HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, open TBC of 

meningitis … dan verzorgt de zwangere deze patiënt niet.  

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd.   
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V11 – Neonatologie 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: november 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen  
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt  
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Transport patiënten 
• Opruimen spoelruimte  
• Stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  

 
B. 

• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

• blootstelling biologische agentia  
• gebruik chemische agentia  
• toedienen medicatie  bereiden medicatie 
• toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
• tillen van zware lasten 
• gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
• ioniserende stralen, e.a.  
• plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
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C. 

• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak en overjas ....................................................................................................................  
• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  

veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….……
……………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. psychosociale belasting  

4. contact voedingswaren  

5. tillen van lasten 

 
• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de arbeidsgeneeskundige 

dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn op 

de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV*, humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis A* … 

Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. 

Patiënten in isolatie worden niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V12 - Slaapcentrum 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: 4 september 2008 
Basisdiploma: gegradueerde ZH-verpleegkundige, kinesist, biomedische wetenschappen in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

Bloedname, infuus plaatsen: zelden  
Medicatie toedienen: per os, eerder zelden 
Wassen patiënt: zelden  
Werken met bedlegerige patiënten 
Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
Beeldschermwerk >4u/d met analyse van het slaaponderzoek 
Stoelgang, urine, sputum verwijderen: zelden 
Transport patiënten 
Eten bedelen 
Onthaal van patiënten 
Afwissend zittend, staand werk… 
 
 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid                nachtarbeid  
 
 
A. 
 

RISICO EN HINDER 

 hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s (zelden) 
 vallen, stoten, uitglijden  
 lawaai   
 trillingen ·    
 langdurig plaatselijke druk  
 ioniserende stralen    
 elektromagnetische stralen  
 laserstralen     
 infrarode stralen (nachtlicht) 
 narcosegassen  
 werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
 Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

 Functie van verhoogde waakzaamheid  
 Gezondheidsrisico 
 blootstelling biologische agentia  
 gebruik chemische agentia  
 toedienen medicatie  bereiden medicatie  
 toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
 tillen van zware lasten, gewicht ………….  frequentie ………………. 
 gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
 ioniserende stralen, e.a.  
 plantaardige stoffen  

 psychosociale belasting, agressie  
 contact voedingswaren  
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C. 
 

WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

 werkkledij: 
wit uniform ...................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

 persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

 dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia 
2. gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag  
3. contact voedingswaren  
∎ getroffen preventiemaatregelen: zie risicoanalyse per afdeling 
∎ specifieke instructies, opleiding: zie risicoanalyse per afdeling 
∎ moederschapbescherming kan mogelijk volgende punten behelzen indien de risico’s van 

toepassing zijn op de werkneemster. Steeds individueel te beschouwen. 
1. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst.  Indien toch patiënt op zaal met HBV, 

HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, 
open TBC of meningitis … dan verzorgt de werkneemster deze patiënt niet. Patiënten in 
isolatie worden ook niet door hen verzorgd. 

2. Nachtdiensten gebeuren alleen; geen besmette patiënten wanneer zwangere dienst heeft kan 
geregeld worden door verantwoordelijke.  Nachtdienst stopt meestal vanaf 6 maand 
zwangerschap. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V13 - NKO - Vaatheelkunde – Gynaecologie 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: januari 2006  
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• transport patiënten 
• eten bedelen 
• hygiënische zorgen (bedpan, …) 
• opruimen spoelruimte  
• stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden: natte vloeren 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: +/- 80 kg, enkele keren/d 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  
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• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia 

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

• getroffen preventiemaatregelen: zie risicoanalyse per afdeling 

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal 

is met HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan 

Parvovirus of Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze 

patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V14 – Pediatrie 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: december 2004 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• transport patiënten 
• eten bedelen 
• opruimen spoelruimte  
• stalen naar labo brengen 
• gastroscopies mee uitvoeren bij baby’s 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden: natte vloeren 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: kindjes frequentie: paar keer/d 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  
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• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

6. toedienen van cytostatica 

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. Geen toediening van cytostatica 

3. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV* , humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis A*, … . 

Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. 

Patiënten in isolatie worden niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V16 – Algemene heelkunde - urologie 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: januari 2005, aangepast september 2006 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen 
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• onthaal patiënten 
• afwisselend zittend en staand werk 
• transport van patiënten 
• eten bedelen 
• hygiënische zorgen 
• opruimen spoelruimte 
• stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden, natte vloeren  
• lawaai   
• trillingen          
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen     
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

• blootstelling biologische agentia 
• gebruik chemische agentia  
• toedienen medicatie  bereiden medicatie  
• toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
• tillen van zware lasten, gewicht: patiënt;  frequentie: 4 keer / dag  
• gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
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• ioniserende stralen, e.a.  
• plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie  
• contact voedingswaren  
 

C. 
 werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak  
 .......................................................................................................................................................  

 persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

 dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien toch patiënt op zaal met HBV, 

HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, 

open TBC of meningitis … dan verzorgt deze werkneemster deze patiënt niet. Patiënten in 

isolatie worden ook niet door hen verzorgd.  

3. Nachtdiensten toegelaten, want als extra kracht en risico patiënten kunnen net als overdag 

gemeden worden. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V18 – Hematologie 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: augustus 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• eten bedelen 
• hygiënische zorgen 
• opruimen spoelruimte  
• stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten frequentie: 4x/d 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting , agressie 
• contact voedingswaren  
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C. 

• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. ioniserende stralen 

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. toedienen van cytostatica 

4. tillen van zware lasten  

5. psychosociale belasting  

6. contact voedingswaren  

7. blootstelling biologische agentia  

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. stop manipuleren van cytostatica en antimitotische geneesmiddelen. 

2. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

3. geen blootstelling aan de ioniserende stralen. 

4. biologische agentia: meer risicovolle dienst, betreffende herpes simplex (varicella*), 

CMV*, EBV* , humaan parvovirus*, rubella*, mazelen*, bof*, meningitis en hepatitis A*, … . 

Andere infectieziekten zijn ook niet uit te sluiten, zoals HBV*, HCV of HIV. 

Individueel te beschouwen werkaanpassing voor zwangere zal gebeuren op de dienst 

arbeidsgeneeskunde. 

Patiënten in isolatie worden niet door de zwangere verzorgd. 



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

Enkel vetgedrukte tekst is van toepassing 

1 

Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V19 – Cardiochirurgie - Oogheelkunde 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: augustus 2005, aangepast februari 2006 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• transport patiënten 
• eten bedelen 
• opruimen spoelruimte  
• stalen naar labo brengen 
• hygiënische zorgen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden: natte vloeren, patiëntendouches  
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
 Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

 Functie van verhoogde waakzaamheid  
 Gezondheidsrisico 
 blootstelling biologische agentia  
 gebruik chemische agentia  
 toedienen medicatie  bereiden medicatie 
 toedienen cytostatica  bereiden cytostatica  
 tillen van zware lasten, gewicht: patiënten frequentie: +/- 3x/d 
 gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
 ioniserende stralen, e.a.  
 plantaardige stoffen  
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 psychosociale belasting, agressie 
 contact voedingswaren  
 

C. 
 werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

wit broekpak .................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

 persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

 dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

∎ specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

∎ moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn 

op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal is met 

HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, 

open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd.  
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V20 – Neurologie – Fysische geneeskunde 
 

Kb 19/2/1997 
 
Datum: februari 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Bloedname, infuus plaatsen 
• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënt 
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Transport patiënten 
• Eten bedelen 
• Hygiënische zorgen (bedpan, …) 
• opruimen spoelruimte 
• Stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, … 
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai 
• trillingen 
• langdurig plaatselijke druk 
• ioniserende stralen 
• elektromagnetische stralen 
• laserstralen 
• infrarode stralen 
• narcosegassen 
• werken in een omgeving van overdruk 

 
B. 

• Veiligheidsfunctie 
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid 
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia 
o gebruik chemische agentia 
o toedienen medicatie      bereiden medicatie 
o toedienen cytostatica  bereiden cytostatica 
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënt, frequentie: aantal x/ shift 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag 
o ioniserende stralen, e.a. 
o plantaardige stoffen 

• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
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C. 

• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

∎ risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

∎ specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

∎ in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

∎ moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing zijn 

op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal is met 

HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of 

Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd.  
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V21 -  Materniteit  
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: augustus 2005 
Basisdiploma: vroedkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• transport patiënten 
• hygiënische zorgen (bedpan, …) 
• eten bedelen 
• opruimen spoelruimte  
• stalen naar labo brengen 
• bevallingen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten frequentie paar keer/d 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
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o plantaardige stoffen  
• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia 

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal 

is met HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan 

Parvovirus of Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze 

patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

V22 – Nefrologie - Hepatobiliaire 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: januari 2005 
Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding 
 

 
Beschrijving van de werkzaamheden  

• bloedname, infuus plaatsen  
• medicatie toedienen 
• medicatie prepareren 
• wassen patiënt  
• verbedden van patiënten 
• werken met bedlegerige patiënten 
• werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• wondverzorging 
• beeldschermwerk <4u/d 
• stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• lasten (>10kg) tillen 
• hygiënische zorgen 
• opruimen spoelruimte  
• transport patiënten 
• eten bedelen 
• stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid     nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden: natte vloeren 
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen    
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  
 

B. 
• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten, gewicht: patiënten frequentie: verschillende keren/dag 
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  
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• psychosociale belasting, agressie 
• contact voedingswaren  
 

C. 
• werkkledij: 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

broekpak .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen,  
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. toedienen en bereiden medicatie 

3. tillen van zware lasten  

4. psychosociale belasting  

5. contact voedingswaren  

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen weinig risicovolle dienst. Indien er toch een patiënt op zaal 

is met HBV, HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan 

Parvovirus of Rubivirus, open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze 

patiënt niet. 

Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd. 
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Werkpostfiche stagiair verpleegkundige  
 

VOH - Oncologische hematologisch dagcentrum 
 

Kb 19/2/1997 
 
 
Datum: augustus 2007 
Basisdiploma: verpleegkundige in opleiding  
 

• Bloedname, infuus plaatsen  
Beschrijving van de werkzaamheden  

• Medicatie toedienen 
• Medicatie prepareren 
• Wassen patiënten 
• Verbedden van patiënten 
• Werken met bedlegerige patiënten 
• Werken met patiënten die zelfredzaam zijn 
• Wondverzorging 
• Beeldschermwerk <4u/d 
• Stoelgang, urine, sputum verwijderen 
• Lasten (>10kg) tillen 
• Transport patiënten 
• Eten bedelen 
• Opruimen spoelruimte 
• Stalen naar labo brengen 

 
Chauffeur     rijgeschiktheidsattest   
Ploegenarbeid                 nachtarbeid  
 
 
A. 

• hanteren van scherpe materialen zoals naalden, bistouri’s, …  
RISICO EN HINDER 

• vallen, stoten, uitglijden  
• lawaai   
• trillingen  
• langdurig plaatselijke druk  
• ioniserende stralen     
• elektromagnetische stralen  
• laserstralen     
• infrarode stralen  
• narcosegassen  
• werken in een omgeving van overdruk  

 
B. 

• Veiligheidsfunctie  
GEZONDHEIDSTOEZICHT 

• Functie van verhoogde waakzaamheid  
• Gezondheidsrisico 

o blootstelling biologische agentia  
o gebruik chemische agentia  
o toedienen medicatie   bereiden medicatie  
o toedienen cytostatica   bereiden cytostatica  
o tillen van zware lasten  
o gebruik beeldscherm gedurende gemiddeld > 4u/dag   
o ioniserende stralen, e.a.  
o plantaardige stoffen  

• psychosociale belasting, agressie  
• contact voedingswaren  
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C. 
• werkkledij : 
WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Wit pakje .......................................................................................................................................  
 

• persoonlijke beschermingsmiddelen: bv. aangepaste kledij, zone kledij, handschoenen, 
veiligheidsbril, masker, loden schort, veiligheidsschoenen, andere: 
………….…………………………………………………...………………..………………………….
…………………………………………………………………………  

• dosimeter  
 

• risico’s 
Resultaat risico-evaluatie 

1. blootstelling biologische agentia  

2. gebruik chemische agentia: medicatie en cytostatica 

3. tillen van zware lasten 

4. psychosociale belasting, agressie  

5. contact voedingswaren  

• specifieke instructies, opleiding: te bekomen via opleidingsverantwoordelijke 

• in geval van zwangerschap dient de stagiair onmiddellijk de werkgever en de 

arbeidsgeneeskundige dienst van het UZA op de hoogte te brengen.  

• moederschapbescherming kan volgende punten behelzen, indien de risico’s van toepassing 

zijn op de stagiair. Steeds individueel te beschouwen. 

1. geen manueel hanteren van lasten de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

2. biologische agentia: algemeen risicovolle dienst. Indien er een patiënt op zaal is met HBV, 

HCV, CMV, Epstein Barr Virus, Varicella Zoster Virus, HIV, Humaan Parvovirus of Rubivirus, 

open TBC of meningitis … dan verzorgt de zwangere deze patiënt niet. 

3. Patiënten in isolatie worden ook niet door de zwangere verzorgd.  

4. stop bereiden of manipuleren van cytostatica en antimitotische geneesmiddelen. 
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