WERKPOSTFICHE ZORGDEPARTEMENT

Functies:

Niet van toepassing op:

FUNCTIE EN COMPETENTIEPROFIELEN
Kernteamleden en andere leidinggevenden: afdelingshoofd, therapeutisch
coördinator, beleidsarts/psychiater, adjunct afdelingshoofd, coördinator motorisch
centrum, inhoudelijk coördinator de Lichter, diensthoofd de Lichter, inhoudelijk
coördinator PVT
Interdisciplinaire teamleden Wegwijs 1, Wegwijs 2, Oase 1, Oase 2, Pariz, Piza,
Crisisinterventie, de Caai, De Palissant, De Oever, Fides, De Stroom, De Bron, De
Loot, De Knop, De Ent, dagcentrum: klinisch psycholoog, ergotherapeut
(afdeling/centraal), verpleegkundige in GGZ, maatschappelijk werker, psychomotorisch
therapeut, bewegingstherapeut, logistiek medewerker (afdelingen), creatief therapeut
beeldende therapie/ lichaamsgerichte therapie/ muziektherapie/ dramatherapie,
criminoloog, seksuoloog, opvoeder/begeleider psychiatrische eenheid,
ervaringswerker, klinisch orthopedagoog, bachelor in de toegepaste psychologie,
activiteitenbegeleider (PVT), woonbegeleider (PVT)
De Lichter: logistiek medewerker foyer/motorisch centrum, coördinator
vrijwilligerswerking, medewerker vrije tijd, vrijetijds-trajectbegeleider, therapeut mav
paarden, logopedist
Motorisch centrum: kinesitherapeuten
MTD: verpleegkundige-ziekenhuishygiënist, verpleegkundige medisch technische
dienst
Project- en beleidsondersteuners en andere centrale diensten: psycholoog
activeringstrajecten, systeemverpleegkundige, stafmedewerker zorg
Opmerking: 24u-zorg = VPK in GGZ + opvoeder/begeleider psychiatrische eenheid
Mobiel Crisisteam (Netwerk GGZ): Teamverantwoordelijke MCT, therapeutisch
coördinator/klinisch psycholoog MCT, trajectbegeleider MCT, DIA-MO medewerker
Mobiel forensisch team: Medewerker begeleidingsfunctie, medewerker schakelfunctie
Fides Ambulant: Criminoloog Fides CCG Prisma vzw

De werkpostfiches zijn opgemaakt, vertrekkende vanuit onder andere een risicoanalyse van de werkpost, een
risicoanalyse biologische agentia, risicoanalyse psychosociale aspecten,…
In deze fiche vindt u volgende info:
• Algemene info over de werkpost
• Samenvatting resultaten risico-evaluatie
o Veiligheidstechnische risico's: deze geven een samenvatting van de resultaten van de
risicoanalyses. De kleuren zijn gebaseerd op de bloostellingsduur aan dat bepaalde risico.
o Gezondheidsrisico’s: dit zijn veiligheidstechnische risico's die een impact kunnen hebben op de
gezondheid van de medewerker. Deze bepalen ondermeer de inhoud en frequentie van het
gezondheidstoezicht, de risico’s in kader van moederschapsbescherming en het
vaccinatiebeleid. Bepaalde veiligheidstechnische risico’s worden niet automatisch aanzien als
gezondheidsrisico, maar omgekeerd wel.
• Vereiste werkkledij (conform de nota arbeidskledij)
• Welke persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn (veiligheidsschoenen, drukknop,…)
• Welke inentingen verplicht zijn
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1.

SAMENVATTING RESULTATEN RISICO-EVALUATIE VOOR DEZE WERKPOST OF FUNCTIE
Veiligheidstechnische risico’s ( kans op acuut letsel) en hinder (NOW)1

Blootstellingsduur aan de risico’s:
Groot
Dagelijks ( ¼ à ¾ werkdag, of 1 à 3 weken per maand,of 2 à 4 maand/jaar)
Matig
Beperkt ( < ¼ werkdag,of <week/maand, of < dan 2 maand/jaar)
Klein
Kortstondig (< 1 uur per dag of < paar dagen per maand, of < dan paar weken per jaar)
Zeer klein
Zeer kortstondig ( slechts enkele minuten per dag,of enkele uren per maand of enkele dagen per jaar )

Is het risico aanwezig op de werkpost? +
Indien ja, in welke mate?
Zwaartekracht
Vallen / omvallen/ kantelen voorwerpen vanaf hoogte

Allen geel

Omgevingsgebonden : Voorwerpen die kunnen vallen en een letsel kunnen veroorzaken. Zijn er op de werkpost
dingen die regelmatig kunnen vallen, omkantelen wegens vb. te weinig plaats voor stockage, ruimte in de kasten, te
hoog plaatsen in de kast ?
Werkgebonden : Regelmatig voorwerpen gebruiken om te werken die een letsel kunnen veroorzaken Vb. hamer,
zware dozen stockeren in rekken,…

Val op de begane grond ( uitglijden / struikelen)

Allen oranje

Omgevingsgebonden : losse verlengkabels over de grond, dorpels , trapjes in het gebouw
Werkgebonden : Vb. helpen bij douchegebeuren, vloeren poetsen,…

Val van hoger gelegen vlak
Omgevingsgebonden: trappen in het gebouw die regelmatig moeten worden gelopen. Hoge kasten waarvoor een
trapje moet worden gebruikt om dingen uit te halen
Werkgebonden : Afhankelijk van de frequentie vb; gebruik trapladder bij reinigen ramen

Knelling van vingers / voeten onder last bij neerzetten
Werkgebonden : bij het regelmatig stockeren van producten, gebruik transpallet, verplaatsen tafels, stoelen bij
poetsen

Menselijke kracht
Stoten tegen obstakels

Afdelingen met twee zorgverdiepen (enkel
verdiepen waar zorg wordt toegediend zijn van
toepassing): WW1, WW2, De Knop, De Loot, De
Ent, de Bron, de Stroom, de Palissant, Oase2
Therapeut mav paarden en logistiek (afdelingen
+ foyer/motorisch centrum)
Overige (bv assisteren in een noodsituatie aan
afdeling met een tweede verdiep)
Ergo (centraal), logistiek (afdelingen +
foyer/motorisch centrum),therapeut mav
paarden
Allen geel

Omgevingsgebonden: inplanting werkpost ( vb meubilair scherpe hoeken , vrije ruimte …)

Verkeerde beweging bij tillen van lasten, lichamelijke (over)belasting
Werkgebonden : poetsen, bedden opmaken, stockage van producten

Prikken doorboren van huid en weefsel
= prikongevallen / accidenteel bloedcontact

Snijden aan scherpe voorwerpen
Bij gebruik van scherp materiaal vb. stitchcutter/scheermesje/ verloren naalden/ messen/ glas

Mechanische energie ( mechanische risico’s)
Contact met bewegende/roterende delen

Ergo, logistiek (afdelingen + foyer/motorisch
centrum), 24u zorg Oase ½
24u-zorg WW1
Overige WN 24u-zorg

VPK
Afdh + adj-afdh
Allen geel
Ergo (centraal)
Ergo (hout)

= enkel WN die machines bedienen

Klemming tussen bewegende delen/vaste obstakels

Ergo (hout)

= enkel WN die machines bedienen

Loskomende, zwaaiende of wegvliegende delen
= enkel WN die machines bedienen

Aanrijding door/botsing met voertuigen
Busje/ wagen wordt gebruikt op terrein / op de openbare weg ( indien er ook personen worden vervoerd in het
verkeer, moet deze functie een veiligheidsfunctie krijgen )

Ergo (hout)
Allen groen
Maatschappelijk werker

Thermische energie
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NOW : Niet onderworpen werknemers
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Verbranding aan heet contactoppervlak
= regelmatig gebruik van oven / frietpot/ kookfornuis

Contact met hete vloeistoffen / dampen en gassen
= met risico tot brandwonden

vonken/vloeibare materiaalspatten

Ergo, 24u-zorg, logistiek (afdelingen +
foyer/motorisch centrum)
kinesitherapeuten
Ergo, 24u-zorg, logistiek (afdelingen +
foyer/motorisch centrum)
nvt

= Laswerkzaamheden

Warmte tgv intense blootstelling zonnestraling

therapeut mav paarden

Langdurig buitenwerk (vb: onderhoud terrein)

Koude
Buitenwerk / werken in koude ruimtes : vb koelcellen (keuken)

droge lucht

therapeut mav paarden
nvt

bvb silo, omgeving met lage relatieve luchtvochtigheid (industrieel), beperkte mogelijkheid tot openen van ramen
behoort hier niet bij

Elektrische energie
rechtstreekse aanraking/elektrocutie

Nvt

= onderhoud elektriciens, enkel TD doet dergelijke werkzaamheden

onrechtstreekse aanraking/elektrocutie
= elektriciens

elektrostatische ontlading

Nvt
Nvt

= komt voor bij wrijvingen ( statische elektriciteit)

Chemische agentia (gering)
contact met corrosieve , ontvlambare , giftige, schadelijke, irriterende,
allergiserende stoffen/producten/dampen
explosieve atmosfeer

Logistiek (afdelingen + foyer/motorisch centrum)
Ergo + 24u-zorg
Ergo (houtatelier)

bv Atex zones / spuitcabines/ houtatelier (stof)

werken in besloten ruimte
Vb. Uitkuisen regenputten

asbest
Biologische agentia ( gering)
contact met dieren met lichamelijke letsels tot gevolg
= hippotherapie (tetanus vaccinatie)
insecten, ongedierte

nvt
nvt

therapeut mav paarden
Ergo, therapeut mav paarden

= tuinwerk, werken in buitenomgeving

biologische agentia: parasieten en schimmel (13.30.00-13.40.00)
biologische agentia: bacteriën (13.10.00)
biologische agentia: virussen (13.20.00)
blootstelling aan biologische geurcomponenten
= geurhinder. Vb. werken in afdeling waar veel mensen incontinent zijn (geriatrie), werken in de paardenstal,
boerderij

biologisch risico contact met lichaamsvochten
Psychosociale aspecten
Ploegenarbeid (20.25.00)

Allen groen
24u-zorg
overige geel
24u-zorg
overige geel
Oases1/2 24u zorg, therapeut mav paarden
24u-zorg
Oases1/2 24u zorg, therapeut mav paarden
24u-zorg
24u-zorg

= werken in shiften (afwisselend vroeg-, dag-, laat-, nachtdienst)

Nachtarbeid (20.24.00)
= enkel nachtarbeid

Werkstress (30.31.00)

Vaste nachtmedewerkers 24u-zorg
Allen oranje

= stress door het werk, opnameafdelingen, onvoorspelbaarheid van het doelpubliek

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag (30.31.00):
=Gedrag, verbaal of non-verbaal, bewust of onbewust, dat ervaren wordt door de medewerker en/of anderen
(patiënt/bewoners) als het overschrijden van iemands grenzen, regels of waarden – of daarmee dreigt – met
materiële, lichamelijke of psychische schade voor anderen tot gevolg.
Het begrip GOG is allesomvattend, geeft weer dat het gaat om ‘ongewenst gedrag’ of ongewenste omgangsvormen
en verwijst ook naar de beleving van het slachtoffer.

Alle interdisciplinaire teamleden en
kernteamleden WW2, dagcentrum, De Loot, De
Ent, MTD, coördinator motorisch centrum,
inhoudelijk coördinator de Lichter, inhoudelijk
coördinator PVT, psycholoog
activeringstrajecten, systeemverpleegkundige,
stafmedewerker zorg, coördinator
vrijwilligerswerking, medewerker vrije tijd, vrijetijdstrajectbegeleider, diensthoofd de lichter,
ergotherapeut (centraal), beleidsarts/psychiater,
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Agressie (30.31.00)
=Elk verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat dreigend is of daadwerkelijk schade aanricht aan zichzelf, anderen of
materialen. Er zijn grenzen overschreden wanneer er angst, kwaadheid, schuld, schaamte,… wordt ervaren. Is een
vorm van GOG

Hinder/conflict klanten (30.31.00)

therapeut mav paarden, logistiek medewerker
Foyer/motorisch centrum, logopedist
Alle interdisciplinaire teamleden en
kernteamleden Crisisinterventie, De Caai, De
Bron, De Stroom, De Knop, WW1, Palissant,
Oase1/2, Fides, Piza, Pariz, De Oever,
kinesitherapeuten
Alle interdisciplinaire teamleden en
kernteamleden WW2, dagcentrum, De Loot, De
Ent, MTD, coördinator motorisch centrum,
inhoudelijk coördinator de Lichter, inhoudelijk
coördinator PVT, psycholoog
activeringstrajecten, systeemverpleegkundige,
stafmedewerker zorg, coördinator
vrijwilligerswerking, medewerker vrije tijd, vrijetijdstrajectbegeleider, diensthoofd de lichter,
beleidsarts/psychiater, therapeut mav paarden,
logistiek medewerker Foyer/motorisch centrum,
logopedist
Alle interdisciplinaire teamleden en
kernteamleden van Crisisinterventie, De Caai, De
Bron, De Stroom, De Knop, WW1, Palissant,
Oase1/2, Fides, Piza, Pariz, De Oever,
kinesitherapeuten
Allen groen

=Agressie door bezoekers (niet patiënten/bewoners)

Sporadisch externe belasting (niet-onderworpenen) sporadisch = af en toe /
geen medisch onderzoek nodig

sporadisch fysieke belasting
=fysieke inspanning

logistiek (afdelingen + foyer/motorisch centrum),
PMT, bewegingstherapeut, kinesitherapeuten
24u-zorg

Hoogtewerk
= gebruik van ladders

sporadisch repetitieve belasting
sporadisch manueel hanteren van lasten
= elke handeling waarbij een last door één of meer werknemers wordt vervoerd of ondersteund, zoals het optillen,
neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last, en die vanwege de kenmerken ervan of
ergonomisch ongunstige omstandigheden voor de werknemers gevaren inhoudt, met name rugletsels. Verdere
details over lasten of aantal bewegingen niet gespecifieerd.

sporadisch statische belasting (beperkt beeldschermwerk < 4u)
=geen 4u BSW aan één stuk, 24u-zorg kan BSW spreiden, optelsom kan evt wel meer dan 4u zijn

beeldschermwerk WPS >4u (20.21.00)*
=Meer dan 4u beeldschermwerk per dag aan één stuk, eigen aan het werk, WerkPostScreening vereist

sporadisch mentale belasting
=concentreren, hangt samen met mate van BSW

nvt
Oase ½ 24u-zorg, ergo (centraal), therapeut mav
paarden, logistiek (afdelingen + foyer/motorisch
centrum)
Allen geel
Logistiek (afdelingen + foyer/motorisch
centrum): nvt
Afdelingshoofd, adjunct-afdelingshoofd,
psycholoog, therapeutisch coördinator, klinisch
orthopedagoog, criminoloog, seksuoloog,
bachelor toegepaste psychologie, logopedist,
maatschappelijk werker, stafmedewerkers zorg,
systeemverpleegkundige, coördinator motorisch
centrum, inhoudelijk coördinator De Lichter,
inhoudelijk coördinator PVT, coordinator
vrijwilligerswerking, verpleegkundige MTD, vpkziekenhuishygieniste, beleidsarts/psychiater,
psycholoog activeringstrajecten , diensthoofd de
lichter, klinisch psycholoog
Afdelingshoofd, adjunct-afdelingshoofd,
psycholoog, therapeutisch coördinator, klinisch
orthopedagoog, criminoloog, seksuoloog,
bachelor toegepaste psychologie, logopedist,
maatschappelijk werker, stafmedewerkers zorg,
systeemverpleegkundige, coördinator motorisch
centrum, inhoudelijk coördinator De Lichter,
inhoudelijk coördinator PVT, coördinator
vrijwilligerswerking, verpleegkundige MTD, vpk-
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ziekenhuishygieniste, beleidsarts/psychiater,
psycholoog activeringstrajecten, diensthoofd de
lichter, klinisch psycholoog
Andere geel
Logistiek (afdelingen + foyer/motorisch
centrum): niet

Andere reden tot medische opvolging
Jongeren
= jongeren mogen bepaalde werken niet doen, aparte wetgeving, is van toepassing indien werknemer een jongere
is, gekoppeld aan medisch toezicht

Stagiairs
=stagairs mogen bepaalde taken niet doen, aparte wetgeving, is van toepassing indien werknemer een stagiair is,
gekoppeld aan medisch toezicht

Zie procedure moederschapsbescherming (afh
van risico agressie, biologische agentia en fysieke
belasting)

Zwangeren
=Aanpassingen werk bij zwangerschap en lactatie

Gezondheidsrisico’s (onderworpenen - gezondheidstoezicht)
Op basis van de risicobeoordeling van voorgaande veiligheidstechnische risico’s, wordt een overzicht gegeven van de
gezondheidsrisico’s. De aangeduide gezondheidsrisico’s bepalen ondermeer de inhoud en frequentie van het
gezondheidstoezicht, de risico’s in kader van moederschapsbescherming en het vaccinatiebeleid. Het toekennen van een
veiligheidstechnisch risico als gezondheidsrisico is gebaseerd op verschillende risicoanalyses en objectieve metingen. Bepaalde
veiligheidstechnische risico’s worden niet automatisch aanzien als gezondheidsrisico.
Wie is hiervoor
Gezondheidsrisico
onderworpen aan een
gezondheidstoezicht?
Logistiek (afdelingen +
Risico door chemische agentia (11.35.00)*
Wordt vooral toegekend aan mensen die in de industrie werken met producten ( ontvetters)

Risico door kankerverwekkende, mutagene en/of teratogene stoffen
Risico voor dermatose (11.34.02)*

Risico bij inademing
Risico op intoxicatie
Lawaai >80 dB(A) (12.03.00)*

foyer/motorisch centrum)

VPK in GGZ,
opvoeder/begeleider
psychiatrische eenheid,
logistiek (afdelingen +
foyer/motorisch centrum)

Ergo (hout),
creatief therapeut
muziektherapie

Trillingen (12.07.00)*
Temperatuur ( koude/warmte) (12.14.00)*
Risico door biologische agentia (13.10.00-13.20.00)*

Fysieke belasting (20.26.00)*
= continue fysieke arbeid

Allen behalve
systeemverpleegkundige en
stafmedewerker zorg
logistiek (afdelingen +
foyer/motorisch centrum)

Manueel hanteren van lasten (20.22.00)*
Toekennen na risicoanalyse
Tillen meer dan 10 x / dag een gewicht van meer dan 3kg en minder dan 25 kg

Verplaatsen van personen (20.22.00)*
Nacht-ploegen-en/of weekendarbeid (20.24.00-20.25.00-20.27.00)*

Mentale belasting (30.31.00)*

VPK of opvoeder/begeleider
in Oase ½ en WW1
VPK in GGZ +
opvoeder/begeleider
psychiatrische eenheid
Allen
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= geconcentreerd werken

Statische belasting

=Langdurig werk in dezelfde houding (bv zitten tijdens beeldschermwerk)

Psychosociale belasting (30.31.00)*
= werken met patiënten, patiëntenpopulatie, arbeidsinhoud

Ernstige dreiging op agressie (30.33.00)*

Veiligheidsfunctie(01.00.00)*
= bedienen motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen, machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, dragen

Afdelingshoofd, adjunctafdelingshoofd, psycholoog,
therapeutisch coördinator,
klinisch orthopedagoog,
criminoloog, seksuoloog,
bachelor toegepaste
psychologie, logopedist,
maatschappelijk werker,
stafmedewerkers zorg,
systeemverpleegkundige,
coördinator motorisch
centrum, inhoudelijk
coördinator De Lichter,
inhoudelijk coördinator PVT,
coördinator
vrijwilligerswerking,
verpleegkundige MTD, vpkziekenhuishygieniste,
beleidsarts/psychiater,
psycholoog
activeringstrajecten ,
diensthoofd de lichter,
klinisch psycholoog
Allen behalve
systeemverpleegkundige en
stafmedewerker zorg
Alle interdisciplinaire
teamleden en
kernteamleden
Crisisinterventie, De Caai, De
Bron, De Stroom, De Knop,
WW1, Palissant, Oase1/2,
Fides, Piza, Pariz, De Oever,
kinesitherapeuten
ergo (houtatelier)

van dienstwapens,…)

Functie met verhoogde waakzaamheid (02.00.00)*
=Elke werkpost die bestaat uit het permanent toezicht op de werking van een installatie (=machines, geen personen) en waar een gebrek aan
waakzaamheid tijdens de uitvoering van het toezicht, de veiligheid en gezondheid van andere werknemers van de onderneming of van
ondernemingen van buitenaf in gevaar kan brengen)

Activiteit verbonden met voedingsmiddelen
= Contact met onverpakte voeding

VPK in GGZ,
opvoeder/begeleider
psychiatrische eenheid,
logistiek medewerker
afdelingen

*Voor deze werkpostfiche FOD WASO-risicocodes (zie lijst risicocodes KB uitzendkrachten)
2.

PREVENTIE- EN BESCHERMINGSMAATREGELEN VOOR DEZE WERKPOST OF FUNCTIE

1. Vereiste voorafgaande opleidingen voor deze functie:
Documenten (omschrijving):

Zie documenten L&O + inscholingsplan

2. Collectieve en persoonlijke preventiemaatregelen
Collectieve en persoonlijke preventiemaatregelen
3. Werkkledij
-

Werkjas met korte mouw en lange broek. Permanent te dragen: medewerkers 24u-zorg (=verpleegkundigen en
opvoeders/begeleiders psychiatrische eenheid) op afdeling Oase 1 en 2 + logistiek medewerkers van alle afdelingen
Werkjas met korte mouw met/zonder lange broek. Niet permanent te dragen: 24u-zorg van alle andere afdelingen
dienen slechts bij medische handelingen en verzorgingen arbeidskledij te dragen.
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4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
arbeidsschoenen

type :

O2-schoenen: 24u-zorg Oase 1 en 2. Permanent te dragen.

veiligheidsschoeisel

type :

S2-schoenen: logistiek medewerker. Permanent te dragen.
S3-schoenen: ergotherapeuten bij bedienen van machines

handschoenen / wanten

type :

Chirurgische wegwerphandschoenen

veiligheidshelm / stootvaste helm

type :

ademhalingsbescherming

type :

veiligheidsbril / gelaatsscherm / lasbril of –scherm

type :

gehoorbescherming: ergo (houtatelier)

type :

veiligheidsharnas

type :

Oordoppen

zalven :
specifieke uitrusting : Persoonlijke alarmknop
andere
5. Verplichte inentingen / test
tetanus (13.12.00): therapeut mav paarden
tuberculose (13.11.00): Allen, behalve
systeemverpleegkundige en stafmedewerker zorg

hepatitis B (13.21.00): Allen, behalve systeemverpleegkundige en
stafmedewerker zorg

hepatitis A (13.22.00): /

6. Rijgeschiktheidsattest chauffeur nodig?
JA

3.

NEE

ADVIEZEN

Preventieadviseur van de interne dienst + referentiemedewerker Veiligheid en Milieu :
▪
De begeleider zorgt voor het onthaal van de werknemer en alle nodige mondelinge uitleg zodat de werknemer zijn job
naar behoren kan vervullen. De beginnende werknemer kan steeds terecht bij de aangeduide ervaren werknemer die in
staat voor de begeleiding, het verstrekken van alle nodige informatie en de vereiste hulp.
▪
Inzake welzijn op het werk kunnen alle betrokkenen steeds advies inwinnen van de preventieadviseur of arbeidsarts,
referentiemedewerker veiligheid en milieu, afdelingshoofd/diensthoofd en intranet>ondersteuning>preventie of
Zenya.
Advies preventieadviseur-arbeidsarts van de externe dienst :
Werkpostfiche ter advies voorgelegd op 18/11/2021, advies tijdens telefonisch gesprek op 09/02/2022.
Advies comité voor preventie en bescherming op het werk:
Het CPBW keurt de werkpostfiche van ‘het zorgdepartement’ goed op het CPBW van 29/09/2021.

7

