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STAGIAIRS TEWERKSTELLEN IN ONZE INSTELLING  

1. Algemeen 

In toepassing van de ministeriële omzendbrief van 12 januari 2004 betreffende de toepassing 
van het gezondheidstoezicht van stagiairs, moet elke stagiair die voor de eerste maal wordt 
tewerkgesteld een ‘algemene gezondheidsbeoordeling’ ondergaan. 

De stagiair kan voor dit medisch onderzoek terecht bij een CLB-arts of bij de 
arbeidsgeneesheer van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Bij het 
begin van de stage geeft de stagiair het bewijs van geschiktheid af aan de stagecoördinator 
van de instelling. Het is bestemd voor de arbeidsgeneesheer.  

De werkgever blijft de eindverantwoordelijkheid voor de risico-analyse en het 
gezondheidstoezicht dragen. Analyse en inventarisatie van de risico’s op het werk voor 
stagiairs. 

De volledige risico-analyse en –inventarisatie voor de medewerkers van onze instelling, is ook 
van toepassing op de stagiaires van de diverse onderwijsinstellingen, die bij ons op stage 
komen. Deze inventarisatie is opgemaakt en in het comité ter preventie en bescherming 
besproken en goedgekeurd.  

Met Dr S. Maeyaert, arbeidsgeneesheer van IKMO, zijn de resultaten eveneens besproken. 
Deze inventaris kan,  na telefonische afspraak, ingezien worden op de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk.  Deze inventarisatie is opgemaakt aan de hand van 
een uitgebreide vragenlijst en beoordeeld aan de hand van de methode van Kinney. 

De resultaten zijn volgens risico, als volgt in te delen: 

1.1. Als hoogste risico’s zijn weerhouden: 

Risico Inhoud van het risico Aanpak naar medewerkers Aanpak naar de 
stagiair 

Heffen en 
tillen  

schade en pijn aan de 
rug en de lenden 
overbelastingletsels aan 
gewrichten en de rug  

 externe opleiding van 
de tilcoachen  

 interne opleiding van 
alle medewerkers 
door de tilcoachen 

 werkinstructies voor 
het  gebruik van de 
heftoestellen 

juist aanleren van de 
technieken bij heffen en 
tillen door een begeleider 
van de instelling 

 

1.2. Dit houdt in dat de stagiair(e) : 

 reeds tijdens de schoolopleiding de principes van heffen en tillen leert kennen; 

 de tilbewegingen op de juiste manier moet uitvoeren, opdat de rugbelasting minimaal 
blijft en de kans op rugklachten, letsels door overbelasting of schade bijna niet 
bestaande is. 
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1.3. Als middelmatige risico’s zijn weerhouden 

Risico Inhoud van het Risico Aanpak naar medewerkers Aanpak naar de 
Stagiair(e) 

biologische 
agentia 

Gezondheidsproblemen verplichte vaccinaties 
 

bewijs van de verplichte 
vaccinaties en van 
immuniteit  leveren bij 
aanvang van de stage 

  opvolgen van de instructies bij 
de behandeling van een 
bewoner met een 
overdraagbare aandoening  
informeren van de 
medewerkers bij zo’n risico’s 
snelle verwijdering uit de 
instelling bij zwangerschap 

opvolgen van de instructies 
bij de behandeling van een 
bewoner met een 
overdraagbare aandoening  
informeren van de stagiair 
bij zo’n risico’s 
snelle verwijdering uit de 
instelling bij zwangerschap 

chemische 
agentia 

Gezondheidsproblemen kennis hebben van de 
etikettering en de risico’s van 
de gebruikte producten 
werkinstructies voor het juist 
gebruik van het product 

kennis hebben van de 
etikettering en de risico’s 
van de gebruikte producten 
aanleren van het juist 
gebruik van het product 

1.4. Dit houdt in dat de stagiair(e)  

 bij het begin van de stageperiode een medisch attest van geschiktheid met de 
ontvangen vaccinaties (hepatitis-B en tetanos) afgeeft, zoniet kan de stage niet starten; 
de stagiair bezorgt dit attest via de stagecoördinator aan de arbeidsgeneesheer; 

 eveneens het bewijs van de bepaling van immuniteit levert; indien dit nog niet gebeurd 
is, moet dit zo snel mogelijk in orde worden gebracht. Indien dit niet gebeurt, kan de 
stage eventueel vroegtijdig afgebroken worden; 

 de procedures en instructies bij bepaalde aandoeningen opvolgt zoals 
voorgeschreven; 

 haar zwangerschap aan de stagecoördinator meldt; 

 alle producten op de afdeling gebruikt zoals voorzien; 

 de instructies voor handen wassen en ontsmetten opvolgt. 
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Algemeen Directeur 

 

Opgemaakt op 02 juni 2014. 


