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Werkpostfiche van een werkpost bij een bedrijf of een instelling  

ERGOTHERAPIE - ORTHOPEDAGOGIE 
In uitvoering van het KB van 21/09/2004 – KB betreffende de bescherming van stagiairs en 

 het KB van 03/05/1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk. 

Deze werkpostfiche is verplichtend bij elke stage en  

wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend. 
 

ALGEMENE INFORMATIE VAN DE STAGEPLAATS 

De stagegever: VitaS 

Campus of specialiteit: CDV De Kiosk 

Naam van de coördinator: Anja Martens 

Adres: De Wittelaan 3, 3970 Leopoldsburg 

Tel: 011/49 00 68 

Fax: 011/49 27 80 

Email: dekiosk@vitas.be 

Website: www.vitas.be 
 

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN (ZIE RISICOANALYSE) 

1. Ergotherapeutische - orthopedagogische taken m.b.t. ouderen 

2. Animatieve taken binnen het vakgebied van ergo en ortho 

3. Administratieve taken met beeldschermwerk  

4. Stage waarbij   x risico’s beperkt zijn 
                          O risico’s belangrijk zijn 

5. Er zijn taken met een verhoogd risico                                          O nee            x ja 

6. Alle taken zijn toegelaten voor de leeftijd onder de 18 jaar            x nee            O ja 

7. Er is een specifieke opleiding vereist                                            x nee            O ja 
 

HINDER-RISICO (ZIE RISICOANALYSE) 

O vallen O hitte (brandwonden) 

O snijwonden, prikongevallen O elektrische risico’s 

X TBC besmettingsgevaar X chemische agentia 

X contact met bloed X agressie en emoties 

X biologisch besmettingsgevaar X grote mentale belasting 

X heffen en tillen X contact met voeding 

X sociaal contact O Andere: 
 

WERKKLEDIJ/PBM’S 
DUIDT AAN WELKE PBM’S EN VUL VERANTWOORDELIJKE IN (STAGEGEVER OF STAGIAIR) 

X schort: door stagiair te voorzien O tok of hoofddeksel 

O werkpak O halsdoek 

X wegwerphandschoenen: voorzien door stagegever X isolatieschort bij besmettingsgevaar: voorzien door 

stagegever 

X aangepaste schoenen: door stagiair te voorzien X Andere: gemakkelijke kledij door stagiair te 
voorzien 

 

MEDISCHE MAATREGELEN (ZIE RISICOANALYSE) 

Inentingen/tests:      x tetanus              x hepatitis B              x tuberculose                 andere: 

Risico bij zwangerschap:                       O nee                       x ja 

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling:  O nee                       x ja 

Bijzonderheden: 

 

ALGEMENE MAATREGELEN (ZIE RISICOANALYSE) 

Rookverbod:                                                 O nee                       x ja 

Eetverbod tijdens werkzaamheden:                O nee                       x ja 

Verbod GSM-gebruik tijdens werkzaamheden: O nee                       x ja 

Andere: 
 
Deze risicoanalyse is opgesteld in overleg en met akkoord van de preventieadviseur interne dienst 
Onderstaande personen verklaren kennis genomen te hebben van deze informatie (naam, datum en handtekening) 

 

Stagegever: Stagiair: Ouders (stagiairs <18 jaar)  
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