BIOLOGISCHE AGENTIA (gering)
❑❑
contact met dieren met lichamelijke
letsels tot gevolg
❑❑
insecten, ongedierte
❑❑
biologische agentia: parasieten en
schimmel
■❑
❑
biologische agentia: bacteriën
■❑
❑
biologische agentia: virussen
❑❑
blootstelling aan biologische geurcomponenten
❑❑
overige
PSYCHOSOCIALE ASPECTEN (hinder)
■❑
❑
ploegenarbeid
❑❑
nachtarbeid
■❑
❑
werkstress
❑■ ❑
conflicten met klanten
❑❑
agressie
❑❑
overige

SPORADISCH EXTERNE BELASTING
(NIET ONDERWORPENEN)
❑❑
sporadisch fysieke belasting
❑❑
zeevarenden
❑❑
hoogtewerk
❑❑
sporadisch repetitieve belasting
❑❑
sporadisch overbelasting stemorgaan
❑❑
sporadisch manueel hanteren van lasten
❑❑
sporadisch persluchtdrager
❑❑
sporadisch gaspakdrager
❑❑
sporadisch statische belasting
❑❑
beeldschermwerk WPS
❑❑
beeldschermwerk visus
❑❑
sporadisch mentale belasting

ANDERE REDEN TOT MEDISCHE OPVOLGING
❑❑
jongeren
❑❑
rijgeschiktheidsattest
❑❑
attest FAVV
❑❑
stagiairs
■❑
❑
zwangeren

Gezondheidsrisico's:
■ ❑
❑
Risico door chemische agentia
Risico door kankerverwekkende,
❑❑
mutagene en/of teratogene
stoffen
■ ❑
❑
Risico voor dermatose
❑❑
Risico bij inademing
❑❑
Risico op intoxicatie
❑❑
Risico door fysische agentia
❑❑
Ioniserende straling

Voor deze IDEWE risicocodes:

❑❑
Lawaai
❑❑
Trillingen
❑❑
Niet-ioniserende straling
❑❑
Temperatuur (koude/warmte)
❑❑
Andere:
■ ❑
❑
Risico door biologische agentia
■ ❑
❑
Fysieke belasting
■ ❑
❑
Manueel hanteren van lasten
❑❑
Monotone en repetitieve arbeid

(Zie lijst risicocodes IDEWE.)

Voor deze FOD WASO risicocodes:

■ ❑
❑
Nacht-, ploegen- en/of weekendarbeid
❑❑
Andere:
❑❑
Risico op mentale belasting
❑❑
Psychosociaal risico
❑❑
Veiligheidsfunctie
❑❑Functie met verhoogde waakzaamheid
(specifieer)
❑❑

3110, 3643, 3843, 4220, 8110, 8300

(Zie lijst risicocodes K.B. uitzendkrachten.) 13.80.00, 13.11.00, 13.21.00, 11.29.00, 20.22.00

3. Preventie en beschermende maatregelen voor deze functie
3.1 Maatregelen om risico’s uit te schakelen
Veiligheidsschoenen bij het bedienen van gemotoriseerde toestellen.

3.2 Collectieve beschermingsmiddelen (CBM)

3.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
■ gepaste werkkledij (broek/jas/overall/stofjas)

 beschermingskledij
 voetbescherming
 handbescherming

 ademhalingsbescherming
 hoofdbescherming
 oogbescherming
 gehoorbescherming

 zalven
 veiligheidsgordel of -harnas
■ andere: handontsmettingsmiddel

cfr. procedure ziekenhuishygiëne

3.4 Vereiste voorafgaande instructies
* Richtlijnen brand, ziekenhuishygiëne en ergonomie.

* Bij werken met gevaarlijke stoffen: info en uitleg veiligheidsinstructiekaarten.

* Bij werken met machines: uitleg veiligheidsinstructiekaarten.

PREVENTIEFICHE
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