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1 Algemene inlichtingen Identificatienummer:       
Uitgiftedatum:  

Naam: vzw AZ Maria Middelares 
 

KBO-nummer: Ondernemingnr: 0410214186 

Adres: Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent 
Tel.contactpersoon: AZ Maria Middelares 09/246 46 46 
Externe dienst PBW: Liantis Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge (tel: 050/47 47 47) 

 
2 Eigenschappen van de werkpost of functie 

Te vervullen functie: Wasserijarbeider 
Uit te voeren taken: Wassen en behandelen van kledij en poetsdoeken 

 

Vereiste kwalificaties en beroepsvoorwaarden:       
 
Lokalisatie van de werkpost: Wasserij 
Gebruikte arbeidsmiddelen:       
Voorafgaande instructies: Ter plaatse bij de aanvang van de stage 
Nodige / te voorziene opleiding:       
Verboden voor jongeren:  Ja   Neen Verboden voor – 18 jaar:   Ja   Neen 

 
3 Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (+ beschermingstype aanduiden) 

 jas         masker: tijdens de behandeling van 
chemische stoffen 

 broek/ overal           bril: tijdens de behandeling van 
chemische stoffen 

 stofjas         gehoorbescherming, type:       
 veiligheidsschoenen, type:         zalven, type:       
 veiligheidsgordel/ harnas, type:         specifieke uitrusting (te specifiëren): 

      
  handschoenen/wanten, type: 

latexvrij      
   andere:  

 helm       
 

4 Verplicht gezondheidstoezicht  Ja    
 Neen 

Vereiste vaccinaties   tetanus 
  tuberculose 

 hepatitis B 
 andere:       

Type werkpost   veiligheidsfunctie 
 functie met verhoogde waakzaamheid 
 activiteiten verbonden aan voedingswaren 

 

  

Luik A: in te vullen door gebruiker 
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Gezondheidsrisico 
verbonden aan 

Benaming Code 

Chemische agentia 
 

 Dermatosen chemische agentia 
 

 

Biologische agentia 
 
 

 groep 2 
 groep 3 
 voor de huid pathogene mikro-organismen 

 

 

Fysische agentia 
  

 lawaai 
 temperatuur 
 ioniserende straling 
 andere:  

 

Blootstelling hinder 
 

 beeldschermwerk 
 hanteren van lasten 
 nacht- of ploegenarbeid  

 

Psychosociale belasting 
 

 identificeerbaar risico van psychosociale belasting 
 stress 
 Agressie (contact met publiek) 

 

 
5 Genomen maatregelen verbonden aan moederschapsbescherming 

Zwangere werkneemster aanpassing van de werkpost:       
verwijdering voor een periode van: Volgens de interne lijst 
moederschapbescherming 

Werkneemster die 
borstvoeding geeft 

aanpassing van de werkpost:       
verwijdering voor een periode van: Volgens de interne lijst 
moederschapbescherming 

 
6 Goedkeuring 

Datum advies comité PBW:  18 april 2017 
 
Datum advies preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:  

 
 
Datum advies preventieadviseur interne dienst:  

 
  



 
Werkpostfiche/risicoanalyse stagiairs 
ter uitvoering van KB 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs en het KB van 03/05/1999 betreffende de 
bescherming van jongeren op het werk 

 
AZ Maria Middelares Pagina 3 van 3 Afdrukdatum: 05.02.20209 

Luik B: in te vullen door de onderwijsinstelling 
 
 

7 Algemene inlichtingen  
Naam:       
 
 
 
 
 
 

KBO-nummer:       

Tel. contactpersoon in de onderwijsinstelling:       
 
 
 
 
Adres:       
Externe dienst PBW:       

 
8 Algemene inlichtingen - stagiair 

Naam, voornaam:       Rijksregisternummer:       
Geboortedatum:       Tel.:       
Verworven opleiding:       Ervaring:       
Datum van afgifte van een kopie aan de stagiair:       

 
 
 

Luik C: in te vullen door gebruiker - onthaal 
 

9 Realisatie van het onthaal 
te vervolledigen indien de werkpostfiche door de gebruiker wordt gebruikt als 
registratiedocument voor het onthaal, in toepassing van artikel  11, §2, tweede lid 

Naam verantwoordelijke onthaal:       
Functie:       
Datum van onthaal:       Handtekening:  

 
 
 

 


