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Toegekende risico’s voor gezondheidstoezicht van stagiairs
Nr.

1

Schadedragers

Verpleegkunde,

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Chemische
agentia met
risico voor
vergiftiging

Fysische
agentia met
risico voor
beroepsziekte

Biologische agentia met risico
voor beroeps- aandoening
TBC / HEPAT

Agentia met risico
voor huidaandoening

Agentia aanwezig
in de lucht met
risico voor
ademhaling

Specifieke
schadedragers
(stagiairscategorieën)

Externe belasting

Risico op fysieke,
mentale of
psychosociale
belasting

-

-

Risico op dermatose

-

-

-

Agressie of emoties,

verzorging,

Bij contact: sociaal, bloed,

nachtarbeid,

stoelgang, urine,

logistiek assistent

ploegenarbeid,

TBC (test is verplicht),

tillen van lasten

Hepatitis (vaccinatie is verplicht)

2

Ergotherapie

Risico voor

Lawaai

Bij contact: sociaal, bloed,

Risico op dermatose

vergiftiging

(enkel op

stoelgang, urine,

(enkel op arbeidszorg,

(enkel op

arbeidszorg)

arbeidszorg)

3

Psychologie,

en beeldschermwerk

-

-

sociaal assistent

TBC (test is verplicht),

POR en psycho-

Hepatitis (vaccinatie is aanbevolen)

creatieve therapie )

Bij contact: sociaal, bloed,

-

-

-

-

Agressie of emoties,
tillen van lasten

-

-

-

Agressie of emoties,

stoelgang, urine,

tillen van lasten

TBC (test is verplicht),

en beeldschermwerk

Hepatitis (vaccinatie is verplicht)

4

Keukenpersoneel

-

-

Bij sociaal contact,

Risico op dermatose

-

TBC (test is verplicht),

Contact met

-

Tillen van lasten

-

Tillen van lasten en

voeding

Hepatitis (vaccinatie is aanbevolen)

5

Technische dienst

Risico voor

Lawaai en

Bij sociaal contact,

vergiftiging

UV-stralen

TBC (test is verplicht),
Hepatitis (vaccinatie is verplicht)
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Risico op dermatose

Risico voor
ademhaling

-

ploegenarbeid
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Nr.

6

Schadedragers

Administratie
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Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Chemische
agentia met
risico voor
vergiftiging

Fysische
agentia met
risico voor
beroepsziekte

Biologische agentia met risico
voor beroeps- aandoening
TBC / HEPAT

Agentia met risico
voor huidaandoening

Agentia aanwezig
in de lucht met
risico voor
ademhaling

Specifieke
schadedragers
(stagiairscategorieën)

Externe belasting

Risico op fysieke,
mentale of
psychosociale
belasting

-

-

Bij sociaal contact,

-

-

-

-

Beeldschermwerk

Risico op dermatose

-

-

Beeldschermwerk

TBC (test is verplicht),
Hepatitis (vaccinatie is aanbevolen)

7

Apotheek

Risico voor
vergiftiging

-

Bij sociaal contact,
TBC (test is verplicht),
Hepatitis (vaccinatie is aanbevolen)
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