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1. WERKPOST OF FUNCTIE
1.1 Taken
Een verpleegkundige is een werknemer die actief is binnen de zorgverlening en die voorziet in de medische
zorg en behandeling van patiënten. Dit gebeurt in samenspraak met de behandelende arts of uit eigen
beweging, indien de situatie een levensnoodzakelijke handeling vereist.
Het vakgebied van de verpleegkundige is divers en uiteenlopend. Vandaar dat verschillende specialismen
aan de orde zijn. De psychiatrisch verpleegkundige is verantwoordelijk voor de behandeling en verzorging
van personen met problemen in gedrag en beleving.   
Inhoud van het takenpakket:
• Permanente observatie van de gezondheidstoestand/-stoornissen én intens toezicht indien nodig;
• Patiënten en hun naasten informeren over het behandeltraject;
• Ondersteunt en motiveert patiënten tijdens psycho- en sociotherapeutische activiteiten;
• Aannemen van een aangepaste therapeutische houding;
• Medicatie klaarmaken op medisch voorschrift, toedienen volgens de procedure en opvolgen van de dosis,
de toedieningswijze en de effecten;
• Uitvoeren van algemene hygiënische handelingen;
• Opmaak van bedden;
• Beheer en aanvulling van het patiëntendossier;
• Dag- en nachtdienst;
• Werken met onregelmatige uren;
• Wacht tijdens weekend en feestdagen.

1.2 Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden
• Binnen het vakgebied van de verpleegkunde, bestaan er twee verschillende opleidingsniveaus: een
graduaat- en een bacheloropleiding.
De bacheloropleiding voor verpleegkunde behoort tot het hogere onderwijs en heeft een duur van 4 jaar.
Voordien, voor 2009, sprak men van een A1-diploma.
De graduaatsopleiding voor verpleegkunde behoort tot het hogere beroepsonderwijs en heeft een duur
van 3 jaar. Voordien, voor 2009, stemde dit overeen met het A2-diploma, en tot september 2019 sprak
men van een HBO5-opleiding. Momenteel spreekt men van een gegradueerde verpleegkundige. De
opleiding is sterk praktijkgericht; minder nadruk wordt gelegd op het klinisch redeneren, het leiden en
coachen van teams en de wetenschappelijke onderbouw. Beide opleidingen bestaan naast elkaar en op
de werkvloer wordt er nauwelijks onderscheid gemaakt tussen beide.
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• Na het behalen van een diploma gegradueerde verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde, kan
men zich verder specialiseren in 6 verschillende domeinen:
Bijzondere beroepstitels (opleiding min. 900 uur/60 studiepunten):
• Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
• Geriatrie
• Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
• Oncologie
• Pediatrie en neonatologie
• Perioperatieve zorgen
• Of men kan een bijzondere beroepsbekwaamheid verwerven:
Bijzondere beroepsbekwaamheid (opleiding min. 150 uur/10 studiepunten):
• Beroepsbekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie
• Beroepsbekwaamheid in de geriatrie
• Beroepsbekwaamheid in de diabetologie
• Beroepsbekwaamheid in de palliatieve zorg

1.3 Lokalisatie
• Woon- en zorgcentra
• Ziekenhuizen

1.4 Arbeidsmiddelen

wwTransferhulpmiddelen

Transferhulpmiddelen werden ontworpen om de fysieke belasting voor de verpleegkundige te verminderen
naar een aanvaardbaar niveau. De hulpmiddelen die hieronder beschreven staan, zijn de meest voorkomende
en vormen slechts een greep uit het uitgebreide assortiment.  
Glijzeil
Het verplaatsen van personen met verminderde mobiliteit in een bed wordt gefaciliteerd door het
gebruik van een glijzeil. Deze verplaatsingstechniek vermindert de fysieke belasting op de verpleegkundige, omdat de persoon niet getild maar wel verschoven wordt.
Actieve tillift
Een actieve tillift is bedoeld als hulpmiddel voor de verpleegkundige bij transfer van een persoon, die
zich niet zelfstandig kan oprichten tot stand en/of zich niet kan verplaatsen omwille van een verminderde mobiliteit.
Het toestel werd ontworpen voor het overbruggen van korte afstanden. De transfer vertrekt steeds
vanuit een zittende houding van de persoon en vereist bijkomend ook een zekere controle over de
onderste ledematen, de schoudergordel en het hoofd.
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De persoon wordt gedurende de transfer ondersteund door een band onder de oksels; optioneel
kunnen ook steunen voorzien worden t.h.v. de benen, de romp en de knieën én dit afhankelijk van de
mobiliteit.
Passieve tillift   
Een passieve tillift is bedoeld als hulpmiddel voor de verpleegkundige bij transfer van een persoon,
die zich niet zelfstandig kan oprichten vanuit een liggende of zittende houding en/of zich niet kan
verplaatsen omwille van een verminderde mobiliteit.
Het toestel werd ontworpen voor het overbruggen van langere afstanden. De transfer vertrekt vanuit
een liggende of zittende houding van de persoon en vereist geen expliciete medewerking.

wwManueel of elektrisch in hoogte verstelbare bedden

Het betreft een bed dat versteld kan worden in hoogte, hetwelk ten goede komt aan de werkhouding van
de verpleegkundige, en waarvan tevens de bedbodem, in ten minste 2 aparte delen, aangepast kan worden
aan de desbetreffende lighouding van de patiënt.
Optioneel:
• Verstelbare onrusthekkens
• Verstelbare handgrepen (voor verplaatsingen)
• Oprichthulp
• Wielen met een remsysteem
• Afstandsbediening  

wwDe naaldcontainer

Om gebruikte injectienaalden op een veilige en hygiënische manier te kunnen stockeren en nadien te
verwijderen, worden ze verzameld in een naaldcontainer. Een naaldcontainer wordt steeds vervaardigd uit
een doorsteekbestendig kunststof en bevat een degelijk systeem ter afsluiting. Er bestaan naaldcontainers
in verschillende formaten, afhankelijk van het gebruik per locatie (thuisbezoeken, praktijken, ziekenhuizen,
e.a.).     

1.5 Voorafgaande instructies
Belangrijk is dat de uitzendkracht goed onthaald wordt bij aanvang van de werkzaamheden binnen de
onderneming van de gebruiker.  
Volgende punten zijn hierbij van belang:
• De uitzendkracht informeren over:
• Alle risico’s verbonden aan de werkpost;
• De verplichtingen van de hiërarchische lijn;
• De opdrachten en bevoegdheden van de interne of externe dienst;
• De toegangen van de sociale voorzieningen (vestiaires, wc, refter, …);
• De organisatie van de eerste hulpverlening;
• De lokalisatie van de gevaarlijke toegangszones;
• De te nemen acties bij noodgevallen zoals brand, evacuatie, ongeval, etc.
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Specifieke veiligheidsinstructies die nodig zijn om de risico’s eigen aan de werkpost of activiteit te
voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot:

wwHygiënische maatregelen, met betrekking tot twee niveaus:

• Persoonlijke hygiëne
• Juwelen of sieraden (vb. armbanden, ringen, polshorloge, oorbellen e.a.):
Sieraden worden niet toegelaten op de werkvloer. Enerzijds omdat dit hinderlijk kan zijn in het
uitvoeren van bepaalde handelingen, anderzijds omdat de kans bestaat dat micro-organismen zich
verspreiden.
• Nagels:
Kunstnagels en/of nagellak worden niet toegelaten op de werkvloer. Verder dienen de nagels verzorgd
te zijn, dit wil zeggen kortgeknipt en schoon.
• Haar, baarden en snorren:
Losse haren worden niet toegelaten op de werkvloer. Lang haar dient opgestoken en/of bijeen
gebonden te worden. Verder dienen de haren, baarden en/of snorren verzorgd te zijn.
• Handhygiëne
• Ontsmetten van de handen:
Het ontsmetten van de handen geniet de voorkeur tegenover het wassen van de handen omwille van
het onmiddellijk vernietigen van de transiënte flora, het overal ter beschikking hebben van ontsmettingsmiddel en de korte behandelingsduur. De cruciale momenten waarop men de handen dient te
ontsmetten, zijn:  
ww Ter voorbereiding en na afronding van elk patiëntencontact;
ww Voor en na elke medische handeling.    
Procedure:
ww Maak gebruik van handalcohol wanneer de handen niet zichtbaar bevuild zijn. Bedien de dispenser
met de elleboog.
ww Neem voldoende van de handalcohol in de palm van de hand. Wrijf nadien de handen over elkaar en
tussen de vingers, op volgende wijze:
ww Handpalm tegen handpalm;
ww Rechter handpalm over linker handrug en linker handpalm over rechter handrug;
ww Handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar;
ww Achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en de vingers tegen deze
handpalm heen en weer wrijven;
ww De duim van elke hand goed inwrijven met de palm van de andere hand;
ww De vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand.
• Wassen van de handen:
Zoals hierboven vermeld, geniet het ontsmetten van de handen de voorkeur TENZIJ:
ww Bij zichtbare bevuiling van de handen;
ww Na contact met lichaamsvloeistoffen en/of een patiënt met een infectieziekte;
ww Na een toiletbezoek;
ww Na het hoesten of het snuiten van de neus;
ww Voor en na het contact met voedingsmiddelen.
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Procedure:
ww Maak de handen nat onder stromend water door de kraan te openen met de elleboog.
ww Neem voldoende zeep in de palm van de hand en bedien de dispenser opnieuw met de elleboog. Wrijf
nadien de handen over elkaar en tussen de vingers, op volgende wijze:
ww Handpalm tegen handpalm;
ww Rechter handpalm over linker handrug en linker handpalm over rechter handrug;
ww Handpalm tegen handpalm met de vingers van beide handen tussen elkaar;
ww Achterkant van de vingers in de tegenovergestelde handpalm brengen en de vingers tegen deze
handpalm heen en weer wrijven;
ww De duim van elke hand goed inwrijven met de palm van de andere hand;
ww De vingertoppen van elke hand draaiend inwrijven in de palm van de andere hand.
ww Spoel de zeepresten van de handen onder stromend water en sluit de kraan met de elleboog.
ww Droog nadien de handen met een wegwerpdoekje.

• Verzorging van de handen:
Dit houdt in dat men de handen regelmatig insmeert met een handcrème om uitdroging en kloofvorming
tegen te gaan. Het is niet de bedoeling dat men dit toepast tijdens de werkzaamheden.

wwWat te doen bij brand en evacuatie?

Een toelichting omtrent de interne procedure is vereist.

wwWat te doen bij een prikongeval?
•
•
•
•
•
•

Het wondje doen bloeden;
Grondig afspoelen onder stromend water;
Ontsmetten met alcohol 70° gedurende 30 seconden;
Een bloedstaal laten nemen de dag van het prikongeval;
Aangifte doen bij de werkgever (= het uitzendbureau) van het arbeidsongeval;
Invullen van het medisch attest voor de arbeidsongevallenaangifte door de preventieadviseur-arbeidsarts
van de onderneming;
• Een nieuwe bloedcontrole laten nemen na 6 maanden.  
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wwWat te doen bij grensoverschrijdend gedrag?

• Stel duidelijke grenzen aan seksueel getint gedrag. Provoceer niet;
• Zorg voor gepast lichamelijk contact;
• Ga na wat de reden is voor het stellen van dit gedrag en leg uit dat dit een belemmering vormt voor een
goede zorgverlening;
• Vraag naar de organisatie van een teamoverleg en maak een notitie in het patiëntendossier. Met betrekking tot verdere vragen van de bewoner/patiënt over seksualiteit, kan er eventueel doorverwezen worden
naar een deskundig persoon.

wwWat te doen bij verbale en/of fysieke agressie?
•
•
•
•
•
•
•

Informeer of er afspraken zijn over het omgaan met agressieve personen;
Probeer kalm te blijven. Haal diep adem;
Ga niet in discussie, maar stel wel vragen;
Ga niet recht tegenover de agressieve persoon staan;
Provoceer niet. Maak geen plotse bewegingen;
Raak de agressieve persoon niet aan;
Maak op een assertieve manier duidelijk dat je wil praten met de agressieve persoon, maar dat je wil dat
de persoon eerst stopt met het agressieve gedrag;
• Zoek mee oplossingen;
• Denk eerst aan je eigen veiligheid;
• Als je in contact komt met agressie, aarzel dan niet om erover te praten met collega’s, je leidinggevende,
de preventieadviseur of vertrouwenspersoon van het bedrijf waar je werkt. Blijf er niet mee zitten.  

1.6 Te voorziene opleidingen
Op basis van de risicoanalyse van de gebruiker kunnen bijkomende opleidingen vereist zijn, bijvoorbeeld
een opleiding in hef- en tiltechnieken.

1.7 Student-werknemers
De gebruiker beschikt over een voorafgaande risicoanalyse van de werkpost. Daaruit zal blijken of de
werkpost al dan niet geschikt is voor een jobstudent. Eén van de preventiemaatregelen kan zijn dat,
gebaseerd op Codex X.3, bepaalde activiteiten verboden zijn voor de jobstudent.  
Hierbij enkele aandachtspunten:
• De studierichting stemt overeen met het takenpakket van de student-werknemer; m.a.w. er dient voldoende kennis aanwezig te zijn bij de student alvorens aan de slag te kunnen gaan (bv. 1e jaar verpleegkunde afgerond hebben) en men beschikt daarenboven over een zorgkundig visum.  
• Het gebruik van onderhoudsproducten met vermelding van één of meerdere gevaareigenschappen
(H-zinnen) die op de niet-limitatieve lijst staan van verboden producten is een verboden activiteit voor de
student-werknemer.
• De psychische en lichamelijke belasting op de jongere dient in rekening gebracht te worden a.d.h.v. een
risicoanalyse (van toepassing op de werkpost).   

1.8 Bijkomende informatie
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2 RISICO EN PREVENTIEMAATREGELEN
2.1 Mogelijke risico’s
ALGEMEEN
GEVAAR
Blootstelling aan
chemische agentia,
via:
t Ontsmettings
alcohol

RISICO

EVALUATIE
RISICO

ww Dermatose
ww Allergie
ww Irritatie
ww Droge huid/handen

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen: latexen poedervrije handschoenen,
gesloten schoenen en een
haarnetje.
ww Voorzie in voorlichting
en vorming omtrent de
gebruikelijke procedures,
werkinstructies en etikettering
van de producten.

t Geneesmiddelen
t Detergenten en
zepen
t Latex

ww Respecteer de regels omtrent
handhygiëne.
Blootstelling aan
ww Infectieziekte(n)
biologische agentia, ww Irritatie
via:
ww Allergie
t Lucht (Bv. CMV,
tuberculose e.a.)
t Huid en slijm
vliezen (Bv.
Staphylococcus
aureus e.a.)

ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen:
wegwerphandschoenen,
mondmasker, veililgheidsbril.
ww Voorzien in de nodige
vaccinaties tijdens het
voorafgaand of periodiek
medische onderzoek.
ww Respecteer de hygiënische
maatregelen binnen de
onderneming alsook de
regels omtrent handhygiëne.

t Bloed en
lichaamsvochten
(Bv. Hepatitis B/C,
HIV e.a.)

ww Draag steeds schone werk
kledij; verwissel dagelijks en
indien de kledij zichtbaar
vervuild is.

t Spijsverterings
stelsel (Bv.
Salmonella e.a.)

ww Draag geen persoonlijk kledij
over de werkkledij en neem
de werkkledij nooit mee naar
huis.
ww Zorg voor schoeisel dat goed
afwasbaar is.

Gebruik van
naalden

ww Prikaccident

ww Stop gebruikte naalden in een
naaldcontainer.
ww Laat geen gebruikte naalden
rondslingeren.
ww Voorzie in een procedure
prikaccidenten.
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GEVAAR
Onvoldoende
persoonlijke- en/of
handhygiëne

Contact met
voedingsmiddelen

RISICO

EVALUATIE
RISICO

ww Contaminatie van de
omgeving
ww Infectieziekte(n)

ww Contaminatie van de
omgeving
ww Infectieziekte(n)

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Voorzie in voorlichting
en vorming, omtrent de
hygiënische maatregelen.
ww Maak gebruik van
sensibiliseringsmateriaal, bv.
stickers met instructies en/of
aandachtspunten.   
ww Respecteer de hygiënische
maatregelen binnen de
onderneming alsook de
regels omtrent handhygiëne.
ww Verwijder bord- en
voedselresten na het nuttige
van de maaltijd door een
patiënt in de daarvoor
bestemde afvalcontainer.

Manipulatie van
linnen en medisch
afval

ww Contaminatie van de
omgeving
ww Infectieziekte(n)
ww Prikaccident

ww Draag de gepaste
persoonlijke
beschermingsmiddelen:
wegwerphandschoenen.
ww Verwijderen van het
gebruikte linnen in lekvrije
plastiekzakken.
ww Plaats de gebruikte linnen
niet op de grond.
ww Vermijd schoenen of
pantoffels in bed.
ww Neem de schone linnen niet
mee van de ene kamer in de
andere. Neem meteen de
juiste hoeveelheid linnen mee
in de patiëntenkamer.
ww Maak gebruik van een
naaldcontainer voor de
gebruikte naalden.
ww Voorzie in een procedure
prikaccidenten.

Besmeurde, vuile,
natte en/of gladde
vloeren

ww Valpartij
ww Uitglijden

ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals
schoeisel met anti-slip zool.
ww Vermijd schoenen of
pantoffels in bed.
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GEVAAR
Wanorde op de
werkplek
t Bedrading van
apparatuur,
infuus, bedden
e.a.

RISICO

EVALUATIE
RISICO

ww Valpartij
ww Struikelen

ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen: vast
schoeisel dat gesloten is t.h.v.
de tenen.
ww Zorg voor orde op de
werkplek en laat geen
materialen rondslingeren.

t Rondslingerend
materiaal
Nachtarbeid- en
ploegenarbeid

PREVENTIEMAATREGELEN

ww Slaapstoornissen
ww Hart- en vaatklachten
ww Diabetes
ww Obesitas
ww Mentale problemen  

ww Sensibiliseren van de werk
nemers tot een gezonde
levensstijl, m.b.t. eet- en
drinkgewoontes, voldoende
beweging, voldoende slaap,
vermijden van overmatig
cafeïnegebruik, e.a.
ww Een voorwaartse beurt
regeling bij ploegenarbeid
(morgen, middag, nacht).
ww Voorkom een directe overgang
van een prestatie naar een
volgende én respecteer een
herstelperiode van minimaal
12 uur per 24 uur.  
ww Beperk permanent nachtwerk
tot maximaal 4 nachten na
elkaar.
ww Voorkom, indien mogelijk,
opeenvolgende nacht
prestaties.

Hoge werkdruk

ww Vermoeidheid

t Verantwoordelijk ww Verminderde concentratie
heid over x-aan
ww Verminderde
tal patiënten
waakzaamheid
t Gebrek aan
personeel
t Acute, onvoor
ziene, plotse
gebeurtenissen
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GEVAAR

RISICO

Zwangerschap

ww Infectieziekte(n)

EVALUATIE
RISICO

ww Vroeggeboorte

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Breng tijdig de
verantwoordelijke op de
hoogte van de zwangerschap,
opdat de werkpost zo nodig
aangepast kan worden via
advies van de arbeidsarts.
ww Vermijd blootstelling aan
ioniserende straling.

Ongewenst
seksueel gedrag
(fysiek/verbaal)

ww Verminderd zelfvertrouwen
ww Angst en stress
ww Verminderde concentratie
ww Verminderde motivatie

ww Communiceren van de
intern/extern psychosociale
preventieadviseur.
ww Aanstellen van een
vertrouwenspersoon binnen
de organisatie.
ww Opstellen van een interne
procedure met de nodige
adviezen en een interventie
strategie.

Verplaatsen van
zware lasten

ww Vermoeidheid
ww Rugletsel
ww Spier- en gewrichtspijnen
ww RSI1

ww Voorzie in voorlichting
en vorming, omtrent het
hanteren van lasten.
ww Maak gebruik van hef- en
tiltechnieken.
ww Maak gebruik van de
beschikbare hulpmiddelen;
tillift (actief/passief), glijzeil,
e.a.

Langdurig rechtop
staan

ww RSI
ww Spataders
ww Vermoeidheid
ww Lage rugklachten

1

ww Voorzien in korte
pauzemomenten, met de
mogelijkheid om te zitten.
ww Regelmatig veranderen van
lichaamshouding.

RSI of Repetitive Strain Injury is een letsel dat ontstaat door overbelasting van de spieren en/of gewrichten.
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GEVAAR
Transport van
bedden, rolstoelen,
etenskar e.a.

RISICO

EVALUATIE
RISICO

ww Kwetsuren t.h.v. tenen,
hielen en/of voeten

PREVENTIEMAATREGELEN
ww Draag de gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals
vast schoeisel dat gesloten is
t.h.v. de tenen.
ww Plaats, in stilstand, de rem op
de wielen.

Gebruik van in
hoogte verstelbare
bedden

ww Stoten
ww Beklemming

ww Voorzie in voorlichting en
vorming, omtrent het gebruik
van de in hoogte verstelbare
bedden.
ww Voorkom dat de patiënt uit
bed valt door, na verzorging,
het bed opnieuw in een
lagere stand te plaatsen en
ev. de hekkens omhoog te
plaatsen.

Warme omgevings
temperatuur

ww Verminderde concentratie
ww Verminderde
waakzaamheid
ww Zich onwel voelen

ww Het dragen van aangepaste
werkkledij: een wijdvallende
broek en bloes.
ww Voorzien in een systeem voor
ventilatie.
ww Maak gebruik van (water)
verdampers.
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SPECIFIEK
GEVAAR

RISICO

Psychische
belasting

ww Mentale problemen

t Werkorganisatie

ww Verminderde motivatie

t Dagelijkse
contact met
ziekte, lijden of
dood

EVALUATIE
RISICO

ww Verminderde concentratie

PREVENTIEMAATREGELEN

EVALUATIE
RESTRISICO

OPMERKINGEN

ww Voorzie in voorlichting en
vorming, omtrent het omgaan
met stress.
ww Communiceren van de
intern/extern psychosociale
preventieadviseur.
ww Aanstellen van een
vertrouwenspersoon binnen
de organisatie.
ww Organiseer
teamvergaderingen en zorg
voor een goede interne
communicatie.   

Verbale en/of
ww Lichamelijke letsels
fysieke agressie van ww Verminderd
personen
zelfvertrouwen
ww Verminderde motivatie
ww Angst en stress

ww Communiceren van de
intern/extern psychosociale
preventieadviseur.
ww Aanstellen van een
vertrouwenspersoon binnen
de organisatie.
ww Voorzie in voorlichting
en vorming, omtrent de
herkenning, het voorkomen
van en het omgaan met
verbale en/of fysieke agressie.
ww Werk steeds rustig; rust
straalt uit en de patiënt zal dit
voelen.
ww Zorg steeds voor warme
handen bij lichamelijk contact.
ww Kom bij hardhorigen eerst in
het gezichtsveld vooraleer te
praten.
ww Leer omgaan met conflicten,
bewaar je kalmte en zorg voor
een snelle oplossing.
ww Wees op je hoede voor
patiënten met een historiek
van gewelddadig gedrag,
dementie, drug- of alcohol
problemen.  

Deze risico-evaluatie is louter indicatief en dient aangepast te worden aan de reële situatie binnen de onderneming. Bovendien
zijn er verschillende manieren van risico-evaluatie mogelijk, voorbeelden zijn de risicograaf, de Kinney-methode of beoordeling
van het risico d.m.v. toekennen van gradaties (zeer klein, klein, middelmatig, groot, zeer groot).
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2.2 Persoonlijke beschermingsmaatregelen en werkkledij
Algemeen

Specifiek

HANDBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE HANDSCHOEN:
• Niet-steriel
• Materiaal: latex/non-latex
• Voor éénmalig gebruik
• Bescherming bij contact met
lichaamsvochten, bloed, secreta, excreta,
slijmvliezen en/of niet-intacte huid.
• Bescherming tegen verspreiding van
micro-organismen

OOGBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE VEILIGHEIDS
BRIL:
• Bescherming bij contact met en/of
wegspatten van lichaamsvochten

ADEMHALINGSBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN EEN
MONDNEUSMASKER:
• Voor éénmalig gebruik
• Bescherming tegen micro-organismen
• Bij heelkundige ingrepen of verzorging

WERKKLEDIJ
EIGENSCHAPPEN:
• Werkschort met korte mouwen + werkbroek
• Gratis ter beschikking gesteld door de
werkgever
• Onderhoud van de kledij wordt voorzien door
de werkgever

VOETBESCHERMING
EIGENSCHAPPEN VAN DE SCHOEN:
• Antislip zool
• Vast schoeisel
• Gesloten aan de tenen
• Geluidsarm
• Glad en goed te reinigen materiaal

BESCHERMENDE KLEDIJ
EIGENSCHAPPEN VAN EEN SCHORT MET
LANGE MOUWEN:
• Voor éénmalig gebruik
• Bescherming tegen verspreiding van
micro-organismen
• Voorkomt bevuiling van de werkkledij
• Vochtwerend en ondoorlaatbaar

De hierboven afgebeelde PBM's² zijn louter indicatief; de keuze van de juiste PBM moet gebeuren in functie van de reële
werkomstandigheden en moet blijken uit de uitgevoerde risicoanalyse van de werkpost.

PBM staat voor persoonlijk beschermingsmiddel. Dit is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of
vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk bedreigen.
2
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2.3 Bijkomende informatie

3. GEZONDHEIDSTOEZICHT
3.1 Vaccinaties en testen
Volgende zijn verplichte vaccinaties en testen in de medische zorg: vaccinaties tegen Hepatitis A en B,
vaccinatie tegen tetanus en een tuberculinehuidtest.  

3.2 Gezondheidsrisico’s
Uit de risicoanalyse, opgesteld door de gebruiker, zal blijken of de werknemer onderworpen moet worden
aan een voorafgaand medisch onderzoek. Hieronder slechts een suggestie van de meest courante gezondheidsrisico’s per werkpost. Houd er rekening mee dat elke werkpost zijn eigen karakteristieken heeft.  
Verpleegkundige psychiatrie

AARD VAN DE GEZONDHEIDSRISICO’S
Activiteit met welbepaalde risico's:
• Psychosociale belasting:
• Stress
• Blootstelling aan hinder:
• Hanteren van lasten
• Nachtarbeid
• Ploegenarbeid
• Biologische agentia:
• Bacteriën
• Virussen
• Schimmels  
• Chemische agentia:
• Latex

CODE

3032
2022
2024
2025
1310
1320
1330
112515

TIP:
• Vaak kan het gezondheidstoezicht ‘Hanteren van lasten’ worden vermeden met het aanbieden van de
juiste hulpmiddelen en het voorzien in een goede opleiding rond correct heffen en tillen.
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 04 Manueel hanteren van lasten
• Nodeloze herhaling van gezondheidstoezicht kan vermeden worden door gebruik te maken van de
Centrale Gegevensbank PI-M.
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3.3 Bijkomende informatie

4. MOEDERSCHAPSBESCHERMING
Van zodra de uitzendkracht weet dat ze zwanger is, dient ze het uitzendbureau alsook de gebruiker hiervan
op de hoogte te stellen.  
Mogelijke aanpassingen van de werkpost, indien blootstelling aan:
• Manueel hanteren van lasten
• Infectieziekten
• Nachtarbeid
• Chemische agentia, schadelijk voor de zwangerschap (zie etiket)
• Ioniserende straling
Verdere verwijzing: Circulaire CIN 2017 02 Moederschapsbescherming

5. ADVIEZEN
Luik A van de werkpostfiche wordt vervolledigd met data van het advies van volgende 3 partijen:
• Het comité preventie en bescherming op het werk (PBW);  
• Voor ondernemingen van minder dan 50 werknemers die geen comité PBW hebben, moet het advies
van de vakbondsafvaardiging gevraagd worden. Bij gebrek aan vakbondsafvaardiging, geldt de directe
werknemersparticipatie.  
• De preventieadviseur van de interne dienst van de klant-gebruiker;
• De preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst PBW.

6. AANDACHTSPUNTEN BEDRIJFSBEZOEK
6.1 Algemeen
✔✔ Hoe wordt het onthaal van de uitzendkracht geregeld binnen de onderneming?  
• Wanneer en door wie?
• Worden de intern geldende procedures en werkinstructies toegelicht? (vb. onthaalbrochure, videofilm, e.a.)
• Zal er een meter of peter worden toegewezen?
• Hoe verloopt de toewijzing van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen?
• Wordt het onthaal geregistreerd?
✔✔ Is er een vertrouwenspersoon/preventieadviseur psychosociale risico’s aangesteld binnen de onder
neming? Hoe kan de uitzendkracht deze persoon contacteren?
✔✔ Wie neemt de taak op van preventieadviseur binnen de onderneming? Hoe kan de uitzendkracht deze
persoon contacteren?
✔✔ Wanneer en hoe wordt de uitzendkracht geïntroduceerd in de veiligheidsinstructies binnen de werkpost, omtrent:  
• Gebruik van specifieke toestellen/machines?
• Gebruik van specifieke (chemische) producten?
• Procedure in geval van brand?
• Procedure in geval van een arbeidsongeval?
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• Procedure in geval van een prikaccident en opvolging?  
✔✔ Is er een specifieke talenkennis vereist?

6.2 Specifiek
✔✔ Zijn er bepaalde diplomavereisten?
• Graduaat verpleegkundige
• Bachelor verpleegkunde
✔✔ Is een aanvullende opleiding noodzakelijk, zoals een bijzondere beroepstitel of -bekwaamheid?
✔✔ Op welke afdeling wordt de uitzendkracht tewerkgesteld (vb. pediatrie, spoed, e.a.)?
✔✔ Wat zijn de taken die de uitzendkracht zal moeten uitvoeren?
✔✔ Komt de uitzendkracht in contact met cytostatica?
Zo ja, wat is de frequentie en welke beschermende maatregelen zijn er aanwezig?
✔✔ Komt de uitzendkracht in contact met ioniserende straling?  
Zo ja, wat is de frequentie en welke beschermende maatregelen zijn er aanwezig?
✔✔ Komt de uitzendkracht in contact met verbale en/of fysieke agressie?
Zo ja, wat is de frequentie en welke beschermende maatregelen zijn er aanwezig?
✔✔ Komt de uitzendkracht in contact met specifieke chemische stoffen (bv. narcosegassen, formaldehyde,
ethyleenoxide e.a.)?
Zo ja, wat is de frequentie en welke beschermende maatregelen zijn er aanwezig?
✔✔ Zijn er hulpmiddelen aanwezig voor het heffen en tillen van patiënten? Zo ja, welke?
✔✔ Hoe wordt het werkrooster geregeld? Dag- en/of nachtdienst, vakantieaanvragen, bekendmaking uurrooster, voorkeuren m.b.t. vroeg, late en/of nachtshifts e.a.
✔✔ Wat in het geval van een allergie voor latex? Voorziet men in een alternatieve handschoen?    
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7. DIDACTISCHE HULPMIDDELEN
wwDe risicozoektocht
Zoek de 7 fouten in onderstaande tekening.
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Oplossingen
1. Verpleegkundige werpt spuit met naald in gewone prullenmand.
2. Verpleegkundige tilt zware patiënt alleen.
3. Verpleegkundige draagt juwelen (armbanden, ringen, oorbellen, …).
4. Verpleegkundige draagt open schoenen.
5. Verpleegkundige rookt in nabijheid patiënt.
6. Verpleegkundige loopt in de gangen.
7. Verpleegkundige staat op stoel om iets uit een kast te nemen.

8. OPMERKINGEN EN DISCLAIMER
Opmerkingen
De risico’s waaraan werknemers onderworpen zijn, zelfs voor éénzelfde functie, zijn verschillend van bedrijf
tot bedrijf, van werkpost tot werkpost en zelfs van taak tot taak. Dit document kan dus nooit gebruikt
worden als risicoanalyse of als lijst van de te gebruiken PBM: in het beste geval kan het dienen als inspiratiebron.
Het overnemen van dit document of onderdelen ervan zonder rekening te houden met de werkelijke
risico’s of met de werkelijke arbeidsomstandigheden kan leiden tot ongevallen of incidenten.  
Disclaimer
De inhoud van dit document dient uitsluitend voor informatieve en didactische doeleinden. Bij het
downloaden en gebruik ervan dient u de disclaimer te raadplegen op de website www.werkpostfiche.be.
Preventie en Interim kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de
verstrekte informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en
de gebruiker ervan mag dit niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Websites van
derden waarnaar gelinkt wordt in dit document vallen niet onder de verantwoordelijkheid van PI.

9. VERSIE EN DATUM
Versie 1, Augustus 2019
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