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1. Doel van dit document 
 

Het verzamelen van informatie om een risicoanalyse/risico-inventarisatie mogelijk te maken over de 
stageplaats. Hieruit wordt een werkpostfiche opgesteld. De werkpostfiche wordt daarna samen met de 
stageovereenkomst overtekend.  

Dit document: 

• wordt éénmalig ingevuld per werkpost door de stagementor (bedrijf) eventueel in samenwerking 
met de stagebegeleider (school); 

• blijft geldig zolang de stageomstandigheden niet wijzigen; 

De stagementor (bedrijf) en stagebegeleider (school) kunnen zich laten bijstaan door de interne 
preventieadviseur van het stagebedrijf en/of de onderwijsinstelling en de preventieadviseur 
arbeidsgeneesheer van de externe dienst PBW van het stagebedrijf en/of de onderwijsinstelling. 

 

2. Algemene info 
 

2.1. Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsgegevens Verpleging aan Huis – De Brug BV 
Maatschappelijke zetel 
 
 
Vestigingseenheid 

Steenweg op Turnhout 106 
2360 Oud-Turnhout 
 
Meeuwerkiezel 88 
3960 Bree 

Telefoonnummer 089 221 425 
RSZ-nummer 911-1570483-34 
Ondernemingsnummer  BE 0432.669.983 

 

2.2. IDPBW van het stagebedrijf 

Preventieadviseur Eigenaar 
Telefoonnummer 089 220 430 

 

2.3. EDPBW van het stagebedrijf 

Naam Liantis 
Adres Ovenstraat 5 

8800 Roeselare 
Telefoonnummer 03 860 25 13  
Arbeidsgeneesheer Monika De Rycke 

 

2.4. Werkpostgegevens 

Aard van de werkpost Verpleging 
Adres van de werkpost Meeuwerkiezel 88 

3960 Bree 
Beschrijving van de 
werkzaamheden: 

• technisch verpleegkundige en hygiënische zorgen 
• opvolging gezondheidstoestand en medicatie van bewoners, 

terugkoppeling naar professionals 
 



 
 
 

pagina 4 
 

3. Inlichtingen 
 

3.1. Werkomgeving 

Stage • Op het bedrijf? Ja • Op verplaatsing? Nee 
 • Buiten? Nee • Binnen? Ja 
In blok? Ja (4-8 weken) • Alternerend? Nee 
Ploegenarbeid? Nee • Nachtarbeid? Nee 
Stagiair werkt onder 
begeleiding? 

Ja 

Werk op hoogte (meer dan 
2m)? 

Nee 

Gebruik beeldscherm 
(gemiddeld meer dan 4u/dag) 

Nee 

Tillen van zware lasten (meer 
dan 15 kg)? 

Nee, hulpmiddelen ter beschikking 

Werken met of in de omgeving 
van chemische stof, gas, 
damp? 

Nee 

Blootstelling aan biologische 
agenta en/of besmettelijke 
ziekten? 

Ja (bijv. urine, stoelgang, speeksel, bloed, TBC, HIV, Hepatitis A-B-
C,…) 

Blootstelling aan fysische 
agentia? 

Nee (bijv. lawaai, werken in omgeving van overdruk/onderdruk, 
trillingen, ioniserende of radioactieve stralen eigen aan het bedrijf, 
hitte, koude,…) 

Werken met een verhoogd 
risico? 

Nee (bijv. werken in besloten ruimten, werken met een specifieke 
opleiding bv. hef- en hijstoestellen, besturen van voertuigen,…) 

Contact met voeding? Ja 
Contact met dieren? Ja (huisdieren) 

 

3.2. Niet-limitatieve lijst van mogelijke risico’s voor de stagiair 
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4. Verwachtingen van de stagegever t.a.v. de stagiair 
 

• Voldoende zelfstandigheid (afgezonderd werk) 
• Sociale vaardigheden (omgaan met mensen) 

 

 

5. Informatie en instructies 
 

De stagiair ontvangt bij het onthaal, mondelinge of schriftelijke informatie/instructies m.b.t.: 

• EHBO 
• evacuatie 
• gebruik van nodige PBM’s 
• werken met blusmiddelen 
• heffen/tillen 
• handhygiëne 
• werken met voeding 

 

6. Naam en handtekening leerling-stagiair 
 

Naam:  
 
 
 
 
 
Datum: 
 

 

Ouders/voogd (leerlingen jonger dan 18 jaar): 
 
 
 
 
 
Datum: 
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