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INLEIDING 
De risicoanalyse is opgesteld conform Boek X Werkorganisatie en bijzondere 
werknemerscategorieën uit de gecoördineerde Codex Welzijn op het werk (Titel 4). 
 
Een stagiair(e) is elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma dat 
georganiseerd is door een onderwijsinstelling stage loopt.  Hij/zij verricht daadwerkelijk arbeid 
bij een werkgever en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring.  
 
Het OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum met een 
tweedelijnsopdracht. We bieden mensen met een psychiatrische problematiek en hun directe 
omgeving gespecialiseerde hulp op weg naar herstel. We doen dat respectvol, met zorg voor 
kwaliteit en in goede samenwerking met alle betrokkenen. 
Daartoe bieden wij een brede waaier diensten aan. Opname in ons ziekenhuis is er slechts één 
van, bestemd voor specifieke en acute ziektebeelden. Met de patiënt en het multidisciplinaire 
team werken wij een behandel- en zorgtraject uit met aandacht voor begeleiding en steun in de 
periode na de opname.  
Om zorg op maat te kunnen bieden en de patiënten tijdens de verschillende stadia van hun 
herstel optimaal te kunnen begeleiden, werkt OPZ Geel nauw samen met het Netwerk 
Geestelijke Gezondheid Kempen (Netwerk GGZ Kempen). 
 
Tot het zorgaanbod van het OPZ Geel behoren verder ook liaisonfuncties, een zorgprogramma 
voor forensische jongerenpsychiatrie, outreach, medewerking aan projecten in de regio en 
wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Vlaamse regering. 
 
Onze structuur geeft drie vrij autonome divisies de kans om met meer homogene doelgroepen 
te werken en beter in te spelen op de noden van deze doelgroepen. 
 
De ondersteunende diensten omvatten diensten die niet tot de kerntaak van OPZ Geel 
behoren.  Maar zij zijn wel onmisbaar voor de werking ervan.  De diensten bieden een 
klantgerichte dienstverlening en ondersteuning aan het primaire zorgproces zodat de 
zorgverleners zich maximaal kunnen toeleggen op hun kernfunctie. 
 
Op al deze verschillende functies kunnen studenten vanuit verschillende studierichtingen stage 
lopen.  Deze risicoanalyse geldt voor alle studenten die stage lopen in OPZ Geel. 
 
 
 
       
 
p 
 
Dr. Ann Peersman      Ivo Alen 
Bedrijfsarts       Preventieadviseur
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Aandachtspunt in verband met corona  
Het OPZ Geel adviseert stagair(e)s om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. 
Stagiair(e)s die niet gevaccineerd zijn, moeten verplicht een FFP2-masker dragen. Het OPZ 
Geel adviseert de stagair(e)s wel om zich te laten vaccineren.  
Alle geldende richtlijnen en procedures omtrent het coronavirus zijn terug te vinden op het 
intranet van OPZ Geel onder de coronaknop. 
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1. Divisie Volwassenen 
In deze divisie kunnen volwassenen met een psychiatrische aandoening terecht. Het is de 
bedoeling hen op korte of middellange termijn terug naar zelfstandigheid te begeleiden. Het 
OPZ Geel voorziet zowel voltijdse als deeltijdse behandeling (dag of nacht) en verzorgt ook 
raadplegingen met mogelijkheid van psychiatrische thuiszorg en nazorg. 
 
Om zorg op maat te kunnen bieden en de patiënten tijdens de verschillende stadia van hun 
herstel optimaal te kunnen begeleiden, werkt OPZ Geel nauw samen met het Netwerk 
Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (Netwerk GGZ Kempen), waarvan het een van de 
stichtende partners is (zie verder). 

1.1 Zorgaanbod 

Opname-eenheid 1 
Opname-eenheid 1 binnen de divisie Volwassenen biedt een beschermend, structurerend 
klimaat waarbinnen patiënten met een (vermoeden van een) psychiatrische crisis lichamelijk en 
psychisch tot rust kunnen komen. 
 
Doelgroep 
Opname-eenheid 1 biedt gespecialiseerde, kortdurende, residentiële 24-uurszorg aan 
volwassenen met een (vermoeden van een) psychiatrische crisis. De leefeenheid richt zich op 
volwassenen uit de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar uit het arrondissement Turnhout. Opname 
kan zowel op vrijwillige basis, als onder gedwongen statuut gebeuren. 
 
Behandelvisie 
We werken met een team waarin zorgverleners uit verschillende disciplines samenwerken: 
artsen, verpleegkundigen, therapeuten, maatschappelijk werker… Het zorgtraject gaat ook 
verder buiten de muren van het zorgcentrum in samenwerking met het Netwerk GGZ Kempen. 
In ons streven naar kwaliteitsvolle zorg en continuïteit van zorg zetten we maximaal in op 
samenwerking met patiënt en familie, evenals met interne en externe zorgpartners binnen en 
buiten de geestelijke gezondheidszorg. We steven naar een vraaggestuurde werking. De 
hulpvraag en de zorgbehoefte van de patiënt vormen de uitgangspunten voor het 
geïndividualiseerde traject dat de patiënt doorloopt. De autonomie van elke individuele patiënt 
wordt maximaal aangesproken in zijn of haar weg naar herstel. 
 
We bieden een beschermend, structurerend afdelingsklimaat waarin men, lichamelijk en 
psychisch, tot rust kan komen binnen een duidelijk kader. In het streven naar veiligheid 
engageren patiënt en teamleden zich tegenover elkaar. 
 
Binnen onze werking vertrekken we vanuit de herstelgedachte. In samenspraak met de patiënt 
stellen we behandeldoelen op. Zo streven we naar een samenhangend zorgaanbod waarbij 
elke discipline haar unieke bijdrage levert. Zorg dragen voor de patiënt betekent ook oog 
hebben voor familie en andere naasten. 
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Speerpunten in onze zorg zijn: respectvolle samenwerking en open, transparante 
communicatie. 

Opname-eenheid 2 
Opname-eenheid 2 is een leefeenheid die voornamelijk gericht is op crisisinterventie, 
diagnosestelling, oriëntatie en herstel bij volwassenen met psychiatrische moeilijkheden. 
 
Doelgroep 
Volwassenen (18 – 65 jaar) uit het arrondissement Turnhout met een (acute) psychiatrische 
problematiek die nood hebben aan ondersteuning en begeleiding, doch kunnen functioneren 
binnen een open afdelingsklimaat. 
 
Behandelvisie 
Vanuit een herstelgerichte visie wordt bekeken welke doelstellingen de patiënt kan/wil bereiken 
en welke de mogelijkheden hiertoe zijn. 
Bij crisisinterventie ligt het accent op het voorkomen van verdere escalatie en het weer 
zelfstandig aankunnen van de eigen situatie. Afhankelijk van de thuissituatie en het 
toestandsbeeld keert de patiënt terug naar huis met ambulante nazorg of volgt hij/zij een 
oriëntatie naar een (semi-)residentieel behandeltraject. Er is ook ruimte voor het betrekken van 
de context. 

Behandeleenheid 1 
Behandeleenheid 1 biedt zorg op maat aan patiënten met een psychotische kwetsbaarheid. De 
zorgverleners werken multidisciplinair aan het hersteltraject, waarbij het opbouwen van een 
vertrouwensband en participatie van de patiënt zelf centraal staan. 
 
Doelgroep 
Patiënten met een psychotische kwetsbaarheid die niet in de eerste plaats ontstaat uit een 
verslaving of persoonlijkheidsstoornis. De leefeenheid richt zich op de leeftijdsgroep van 18 tot 
65 jaar. 
 
 
Behandelvisie 
Medisch-biologisch: door middel van medicatie kan een actieve psychose verminderd worden, 
of de kwetsbaarheid voor psychose verzacht worden. Medicatie maakt het mogelijk voor 
patiënten om zich open te stellen voor verdere therapie, waardoor dit vaak een eerste stap is in 
het behandeltraject. 
 
Gedragstherapeutisch: vanuit gedragstherapeutische invalshoek staan we stil bij de invloed die 
ervaringen, gedachten, overtuigingen en gevoelens hebben op het dagelijkse functioneren van 
de patiënt. Deze visie wordt geconcretiseerd vanuit Acceptance and Commitment Therapie 
(kortweg ACT). 
Samen met de patiënt exploreren we hoe hij/zij omgaat met moeilijke gebeurtenissen, 
onaangename ervaringen, gedachten en gevoelens. En op welke wijze het omgaan hiermee, al 
dan niet helpend is. De focus ligt niet op het laten verdwijnen van onaangename ervaringen, 
gedachten of gevoelens, maar op het veranderen van de relatie tot deze ervaringen. Hierbij 
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leert de patiënt ruimte maken voor gevoelens, afstand nemen van gedachten, stilstaan bij wie 
hij/zij is en meer te leven in het hier-en-nu. Op deze manier wordt de persoonlijke veerkracht 
vergroot en kan men weerbaarder omgaan met de uitdagingen van het leven. Door bewust na 
te denken over wat de persoon echt belangrijk vindt in zijn leven, kunnen er actief stappen 
gezet worden in de richting van wat hij/zij wil bereiken. 
 
Werking 
We vertrekken vanuit een ontmoeting met elke patiënt als een uniek persoon. We hebben 
daarbij aandacht voor eigen krachten en weerbaarheid, zonder lasten en hindernissen uit het 
oog te verliezen. Het stilstaan bij eigen waarden in het leven en het begeleiden in het 
uitbouwen van een – voor de persoon – zinvol leven, is hierbij het vertrekpunt. Dat past binnen 
de herstelvisie, die door heel het ziekenhuis wordt uitgedragen. 
Naast de noden van de patiënt, wordt er ook ruimte gemaakt om stil te staan bij de noden van 
het netwerk rond de patiënt. In de mate van het mogelijke worden familie en andere belangrijke 
derden expliciet betrokken in het behandeltraject. Daarnaast is afstemming met het 
professioneel netwerk van de patiënt hierbij een belangrijk 

Behandeleenheid 2 
De open behandeleenheid 2 richt zich op een heterogeen publiek tussen 18 en 65 jaar dat 
behoefte heeft aan een opname met intensieve therapeutische ondersteuning, gericht op een 
onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Het gaat om mensen die zich kunnen handhaven 
binnen een open structuur waarin veel verantwoordelijkheid bij hen wordt gelegd. We werken 
ondersteunend en versterkend vanuit het model van dialectische gedragstherapie. 
 
Doelgroep 
Het aanbod is gericht op volwassenen die moeilijkheden ervaren op gebied van: 
 

• emotieregulatie zoals woede-uitbarstingen, opkroppen van emoties... 
• sociale omgang zoals instabiele relaties, vastlopen in relaties, conflicten, moeite om 

anderen te vertrouwen, sterke oordelen over/naar anderen toe... 
• het eigen gedrag in de hand kunnen houden zoals impulsiviteit, middelengebruik, 

suïcidepogingen, zelfverwonding... 
• zelfbeeld en zelfvertrouwen. 

 
De oorzaken van deze problemen en klachten kunnen verschillend zijn, waarbij steeds gedacht 
wordt aan voortdurende wisselwerking tussen biologische en sociale factoren. 
Patiënten moeten in staat zijn om bij zichzelf stil te staan en aan zichzelf te werken via 
explorerende, activerende en ondersteunende therapieën die gericht zijn op het beter leren 
kennen, stilstaan bij en veranderen van eigen gedachten, gevoelens, gedrag en 
omgangswijzen over zichzelf of anderen. 
 
We werken samen aan het realiseren van de doelstellingen van de patiënt en aan het 
aanpakken van zijn/haar moeilijkheden zodat de terugkeer naar huis, al dan niet met 
ambulante ondersteuning, snel gerealiseerd kan worden. 
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Behandelvisie 
De opname is een onderdeel van een herstelproces waarbij we door intensief therapeutisch te 
werken, moeilijkheden en doelstellingen verkennen en aanpakken, zodat de patiënt (weer) een 
menswaardig leven kan uitbouwen. Het is niet mogelijk alle moeilijkheden waar de patiënt 
hinder van ondervindt op te lossen binnen deze behandeling. Vaak vormt de behandeling een 
onderdeel van een langer proces dat verdergezet wordt in bijvoorbeeld dagtherapie of 
ambulante therapie. Maar door de therapie wordt het wel mogelijk om een levenswaardig 
bestaan op te bouwen en thuis verder te kunnen gaan zonder dat alle problemen opgelost 
hoeven te zijn. Belangrijk is dat de patiënt zelf, in samenspraak met het team, kiest aan welke 
moeilijkheden hij/zij wil werken. 
 
In het gehele proces – van voor de opname tot het einde van de residentiële behandeling – is 
er aandacht voor de terugkeer naar het dagelijkse leven en maatschappelijke participatie buiten 
de afdeling. Op het gebied van maatschappelijk functioneren, staan vaardigheden en 
maatschappelijke activiteiten centraal die noodzakelijk zijn om het dagelijkse leven vorm te 
geven, te structureren en zin te geven. Belangrijk in dit kader zijn werk, studie, vrije tijd, sociale 
contacten, zelfzorg in de eigen omgeving en lotgenotencontact. Waar mogelijk wordt tijdens de 
opname tijd gemaakt voor het opbouwen, onderhouden en in stand houden van contacten van 
deze aard. Familie en/of andere steunfiguren worden zoveel mogelijk in de begeleiding 
betrokken. 
 
In de afdelingswerking zijn naast het model van dialectische gedragstherapie ook een aantal 
krachtlijnen terug te vinden van de visie op herstelgericht werken. 
 
Het kader van de dialectische gedragstherapie (DGT) is ontwikkeld door Marsha Linehan, die 
zich baseerde op drie fundamenten; de gedragstherapie, de dialectiek en het zen–boeddhisme. 
Voor haar visie op emotieregulatie–moeilijkheden baseerde ze zich op de bio-sociale theorie. 
e pijler. Zo nodig wordt er ook ingezet op het versterken van het netwerk rondom de patiënt. 

Behandeleenheid 3 
Behandeleenheid 3 biedt een behandeling aan mensen met langdurige en complexe 
psychiatrische problemen, waarbij een individuele benadering aangewezen is binnen een 
ondersteunend, structurerend behandelklimaat. 
 
Doelgroep 
Volwassenen (18 tot 65 jaar) met een langdurige en complexe problematiek die baat hebben bij 
een opname binnen een ondersteunend, structurerend behandelklimaat. 
 
Behandelvisie 
We werken op onze afdeling met twee leefgroepen gericht op behandeling. Iedere 
behandelgroep heeft een apart therapieschema dat aangepast is aan de individuele 
mogelijkheden en hulpvraag/doelstellingen van de patiënt. 
 
Wending 
In leefgroep Wending leren we patiënten hun gedrag aan te passen door hun manier van 
denken bij te stellen. Om aan dit inzichtgevende luik te werken, is het nodig dat patiënten de 
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link tussen gedachten en gedragingen inzien en van daaruit veranderingsgericht werken. De 
focus ligt op het versterken en uitbreiden van communicatieve, emotionele, sociale, 
organisatorische en probleemoplossende vaardigheden zodat de patiënt zich zo autonoom 
mogelijk kan ontwikkelen. 
We bieden vaardigheidstrainingen individueel aan om tegemoet te komen aan individuele 
noden en beperkingen. 
We verwachten dat patiënten actief participeren aan hun behandeling door mee te denken, 
mee te praten en mee te evalueren. Ze bereiden zich voor op re-integratie door bredere 
inzichten te verwerven in (de oorzaken en de gevolgen van) hun gedrag en door deze kennis 
stapsgewijs, op eigen tempo en in verhouding tot de eigen mogelijkheden toe te passen in 
praktijksituaties. We merken immers dat, hoewel deze patiënten beneden gemiddeld tot 
normaal begaafd zijn, verwerkingssnelheid en werkgeheugen vaak gestoord zijn. 
 
Oase 
In de leefgroep Oase werken we vooral rond praktische vaardigheden, eerder dan cognitieve 
en sociaal-emotionele vaardigheden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt passen 
we zijn/haar omgeving aan om zo het aanleren van nieuw en gewenst gedrag te 
vergemakkelijken, of zoeken we naar hulpmiddelen en steunbronnen. 
Deze leefgroep focust op patiënten die aan de grens lijken te zitten van hun kunnen en die 
probleemgedrag kunnen vertonen, omdat hun omgeving onvoldoende is aangepast aan hun 
noden, behoeften en mogelijkheden. Soms kunnen we bepaalde symptomen relatief eenvoudig 
voorkomen of vermijden door gewoon de omgeving aan te passen. Relatief eenvoudige 
aanpassingen aan de omgeving of aan de routines kunnen dan leiden tot grote verbeteringen 
in het gedrag en in het welbevinden en de kwaliteit van leven van de patiënt. 
Tijdens gesprekken en therapieën trachten we te achterhalen of elk aspect van de omgeving 
(de prikkels en de eisen) voldoende afgestemd is op de noden en de beperkingen van de 
patiënt (zijn ze te onduidelijk, te moeilijk, over- of onderprikkelend?). Eens geïdentificeerd 
welke aspecten van de omgeving stress uitlokken en welke beschermend werken, passen we 
de omgeving in de mate van het mogelijk aan. Patiënten in deze leefgroep zijn veelal 
laagbegaafd tot licht mentaal beperkt. 
Binnen beide groepen proberen we de gezonde (rest)capaciteiten van de patiënt aan te 
spreken op vlak van wonen, werken, sociale contacten en vrije tijd om zo te komen tot een 
succesvolle resocialisatie. 
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Dagkliniek Volwassenen Poorthuis     
In het Poorthuis is er een aanbod van drie veranderingsgerichte therapieprogramma’s en een 
laagdrempelige ontmoetingsgroep. Deze therapieprogramma’s leiden tot een toename in 
mentale veerkracht bij de deelnemers. In onderstaande tabel staan deze groepen schematisch 
weergegeven. 

 
Behandelvisie 
In het Poorthuis werken we oplossingsgericht–systeemtherapeutisch, met een herstelgerichte 
attitude in een multidisciplinair team. Zo vinden we het belangrijk dat onze begeleiding zo veel 
mogelijk op maat van het individu is. Daarom kiest de patiënt niet enkel voor de groep (A, B of 
C), maar ook voor de meest nuttige sessies binnen het keuzeprogramma. Op die manier kan 
hij/zij in het eigen therapieschema meer of minder nadruk leggen op praktische, creatieve, 
inzichtgevende of lichaamsgerichte aspecten in het verandertraject. 
Hoewel alle therapiesessies in groep plaatsvinden, zijn sommige sessies meer op het individu 
en andere sessies meer op de groep gericht. Er is ook een individueel aanbod met wekelijks 
een individueel gesprek, gesprekken samen met mensen uit de thuiscontext, psychiatrisch 
toezicht en samenwerking met andere diensten zoals Arbeidszorg en Kunsthuis. 

Dagkliniek Volwassenen Knooppunt 
We gaan samen met patiënten met een psychotische gevoeligheid op weg in hun zoektocht 
naar een zo zinvol mogelijk leven. We vertrekken hierbij van doelstellingen die in overleg met 
de patiënt en zijn omgeving zijn opgemaakt. 
We trachten zo veel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de patiënt in het zoeken naar 
de volgende kleine, betekenisvolle stappen. 
De patiënt leert zo nieuwe vaardigheden en (her)ontdekt zijn krachtbronnen. 
We bieden op maat: 

• medicamenteuze, psychiatrische opvolging 
• psychosociale begeleiding 
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• zoeken naar een zinvolle dag- en weekstructuur 
• stimuleren van sociale contacten binnen en buiten de dagkliniek 
• huisbezoeken 

 
Naast de individuele begeleiding, volgen de patiënten gedurende enkele dagen per week een 
programma in groep dat bestaat uit: 

• kooktherapie 
• creatieve en ergotherapie 
• ontspanningssessies 
• sport en psychomotorische therapie 
• relaxatietherapie 
• gespreksgroepen 

 
Afhankelijk van de gestelde doelen werken we samen met andere interne en externe diensten 
zoals Arbeidszorg, Kunsthuis, LZ-team en thuiszorg. 

1.2 Mogelijke risico’s 
 Verbale en/of fysieke agressie 
 Bloedoverdraagbare aandoeningen (HIV / Hepatitis) ten gevolge van prikongevallen 
 Rugklachten 

1.3 Preventiemaatregelen 
Via Intranet de procedures, werkinstructies en teksten vorming inzake ziekenhuishygiëne 
doornemen en toepassen: 

 Vorming infectiepreventie bij verpleegkundigen en paramedisch personeel, met 
inbegrip van algemene voorzorgsmaatregelen en handhygiëne 

 Procedure preventie prikongevallen 
 Vorming MRSA 
 Werkinstructie vuil linnen 

 
Via Intranet de procedures inzake agressiebeleid doornemen en toepassen. 
 
Geen stage bij zwangerschap. 
 
Alle stagiairs dienen de richtlijnen uit het arbeidsreglement en de dienstorders inzake preventie 
en bescherming strikt na te leven: 

 Uitingen van de eigen persoonlijkheid qua kleding, schoeisel, juwelen en werkkledij 
dienen conform te zijn met de richtlijnen preventie en bescherming en 
ziekenhuishygiëne 

 Een goede hygiëne is belangrijk bij keukenactiviteiten 
 Juist gebruik van elektrische toestellen en gereedschappen, zoals bv. wafelijzer 

Er is een tekst beschikbaar via Intranet inzake ergonomisch werken die kan worden 
doorgenomen en toegepast. 

http://infonet/ikz/doc/kwaliteitshandboek/WERKINSTRUCTIEvuillinnen.pdf
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1.4 Vereiste vaccinaties 
 Hepatitis A en B, en bloedonderzoek anti-HBs om antistoffen te bepalen tegen hepatitis 

B. Deze moeten hoger zijn dan 10IE/L 
 Jaarlijkse negatieve intradermo of normale RX-thorax 
 Boostrix (één inspuiting om de tien jaar) 

De eerste dag van de stage zal de stagiair een attest gezondheidsbeoordeling voorleggen 
alvorens de stageplaats te betreden. 
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1. Divisie Ouderen 

De divisie Ouderen richt zich tot mensen – ouder dan 60 jaar – met acute en/of chronische 
psychiatrische problemen. Het kan onder andere gaan om stemmingsstoornissen, psychosen, 
middelenmisbruik, levensfaseproblemen… 
Net als de andere divisies werkt ook deze divisie met multidisciplinair samengestelde teams 
waarin onder andere een psychiater, algemeen arts, psycholoog, psychologisch assistent, 
verpleegkundigen en verzorgenden, therapeuten en maatschappelijk assistenten intens 
samenwerken. Op die manier kan zo goed mogelijke zorg op maat geboden worden. 

2.1 Zorgaanbod 

Opname-eenheid 
Doelgroep 
Opname Ouderen is een gesloten leefeenheid die gespecialiseerde zorg biedt aan ouderen 
(60-plussers) met een acute psychische kwetsbaarheid waarvoor de eerstelijnszorg niet meer 
toereikend is. 
 
Behandelvisie 
Bij een nieuwe opname richten wij ons op het uitklaren van de hulpvraag, het zo goed mogelijk 
herstellen van het bio-psycho-sociaal evenwicht en het ondersteunen en stimuleren van de 
gezonde mogelijkheden. 
 
Van in het begin van de opname wordt er rekening gehouden met de toekomstperspectieven. 
Afhankelijk van de individuele noden kan een aangepaste omkadering bij de bestaande 
woonvorm gestart worden of kan er een aanzet gegeven worden naar heroriëntering. 
We hebben niet alleen aandacht voor de ziekte van de patiënt, maar ook voor zijn hele persoon 
en individuele levensverhaal. We benaderen de patiënt vanuit een holistische visie. Zowel de 
fysieke, psychische, sociale als existentiële dimensies komen aan bod. We betrekken de 
context en hebben aandacht voor gebeurtenissen uit het verleden. Hierop baseren we ons 
therapeutisch zorgaanbod, rekening houdend met de individuele noden en mogelijkheden. 

Behandeleenheid 
Doelgroep 
Behandeleenheid biedt langdurige zorg en behandeling aan ouderen met een complexe 
psychiatrische problematiek en blijvend aanwezige symptomen of klachten. Patiënten komen er 
terecht via doorverwijzing vanuit op meer acute zorg gerichte psychiatrische afdelingen, 
wanneer het complexe geheel van symptomen een spoedige terugkeer naar de maatschappij 
belemmert. 
 
Behandelvisie 
Diagnoses zijn op onze afdeling van ondergeschikt belang. Het geheel van klachten en 
symptomen staat op de voorgrond en het omgaan met het symptoomgedrag is een fundament 
binnen de begeleiding. De zorg staat in functie van het optimaliseren van de levenskwaliteit van 
elke patiënt. In onze manier van zorg bieden maken we gebruik van enkele richtsnoeren. De 
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bejegening gebeurt respectvol en rekening houdend met het individu. De behandeling is zoveel 
mogelijk gericht op het individu en minder op de groep. Omdat patiënten heel diverse 
problematieken ervaren wordt het aanbod uitgesplitst en zo veel mogelijk aangepast aan de 
individuele patiënt. Structuur bieden is hiervan een belangrijk aspect, met een afweging tussen 
ondersteunen enerzijds en zelfcontrole laten anderzijds. Ook hulp in het omgaan met prikkels 
en oog hebben voor over- of onderprikkeling is een telkens terugkerend aspect. Daarnaast 
proberen we gezond gedrag te bevorderen, en ongezond gedrag te verminderen. Zodat 
patiënten minder hinder zouden ondervinden van hun klachten en symptomen en meer 
levenskwaliteit kunnen ervaren. 

Ouderen SP 
Doelgroep 
Leefeenheid Ouderen SP richt zich naar twee doelgroepen: enerzijds naar mensen met 
dementie en gedrags- en psychologische symptomen (gesloten leefeenheid). Anderzijds naar 
mensen met een gestabiliseerde chronische psychiatrische kwetsbaarheid die wachtende zijn 
op een aangepaste woonvorm (open leefeenheid). 
 
De opname bij mensen met dementie staat in functie van herstel van psychisch, sociaal en 
lichamelijk welbevinden door het bieden van een positieve sociale omgeving waarin de zorg 
vertrekt vanuit de individuele behoeften van iedere patiënt. 
Al van bij het begin van de opname wordt rekening gehouden met mogelijke 
toekomstperspectieven zodat de eventuele organisatie van ondersteunende diensten 
(bejaardenhulp, thuisverpleging…) of heroriëntering naar bijvoorbeeld een voorziening voor 
personen met dementie tijdig kan georganiseerd worden. 
 
De opname in de open leefeenheid staat in functie van het behouden en verbeteren van het 
eigen psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren. De ouderen worden er voorbereid op 
mogelijke plaatsing in een aangepaste woonvorm. 
 
Behandelvisie 
De behandeling op leefeenheid SP wordt geboden door een multidisciplinair team, bestaande 
uit een psychiater, psycholoog, somatisch arts, verpleegkundig personeel, psychomotorisch 
therapeut, kinesist, ergotherapeut & maatschappelijk werker. Zo nodig kan beroep gedaan 
worden op een logopediste. 
Op de leefeenheid wordt het herstelgericht werken voornamelijk vormgegeven door 
persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat niet de ziekte centraal staat, maar het mens-zijn, de 
persoon, diens functioneren, levenssituatie en levensstijl. Mensen die worden opgenomen 
moeten zich erkend en gerespecteerd voelen. Belangrijk hierbij is dat gevoelens en belevingen 
ernstig genomen worden en dat we hierbij in de mate van het mogelijke aansluiten. 
We starten telkens met het in kaart brengen van de situatie. Dat gebeurt in nauw overleg met 
de omgeving (familie, derden). Hierbij besteden we zowel aandacht aan het psychische luik 
(cognitie, kwetsbaarheid, sterkten, persoonlijkheid ...), het biologische luik (lichamelijk 
onderzoek, lichamelijke problemen ...) als het sociale luik (omgeving, familie, rolinvulling ...). 
 
De behandeling bestaat uit medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies 
(persoonlijke begeleiding, individuele therapie, structuur ...). Het team stelt in overleg met de 
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patiënt en de omgeving een behandelplan op dat wekelijks geëvalueerd en zo nodig aangepast 
wordt. Zo werken we samen naar een ontslag waarbij we nauw samenwerken met het milieu 
waarnaar de patiënt wordt doorverwezen. Hierbij hebben we een vlotte overgang van 
ziekenhuisopname naar een aangepaste woonvorm voor ogen. 

Somatische eenheid 
Doelgroep 
De Somatische eenheid is een opname-afdeling voor gezinsverplegingspatiënten met 
somatische en/of palliatieve zorgvragen waarvoor niet voldoende hulp in de woonsituatie van 
het pleeggezin kan worden geboden. 
Tevens neemt deze afdeling de functie ‘zorghotel’ op zich voor patiënten verbonden aan de 
gezinsverpleging waarvan het pleeggezin tijdelijk de zorg niet kan voorzien. 
 
Behandelvisie 
Op de Somatische eenheid vinden we het belangrijk om een warme sfeer te creëren. De 
behandeling en begeleiding gebeurt door een multidisciplinair team, bestaande uit een 
psychiater, psycholoog, somatische arts, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychomotorisch 
therapeut, kinesist, ergotherapeut en maatschappelijk werker. 
We werken vanuit een herstelgerichte visie en elk teamlid streeft naar de best mogelijke zorg 
op alle levensdomeinen. Ook in het begeleiden van patiënten in hun laatste levensfase blijven 
we streven naar kwaliteit van leven. We hebben niet alleen aandacht voor de ziekte van de 
patiënt, maar evenveel voor de persoon als geheel en het individuele levensverhaal. 

Dagkliniek Ouderen 
Doelgroep 
De dagkliniek Ouderen richt zich naar senioren met een algemene psychiatrische problematiek 
(zoals depressie, angst, levensfasemoeilijkheden, geheugenproblemen…) die baat hebben bij 
een gespecialiseerde therapeutische ondersteuning. Daghospitalisatie kan ingezet worden als 
alternatief voor een voltijdse opname of als verkorting van een opname. We werken in en met 
de context van de betrokkene. Acute fases van bepaalde aandoeningen (zoals psychose of 
verslavingsproblematiek) kunnen een tegenindicatie voor opname zijn. 
Senioren kunnen bij ons terecht na verwijzing door externe hulpverleners, verwijzing vanuit 
opname- afdelingen of na eigen aanmelding. 
 
Behandelvisie 
De behandeling vertrekt vanuit een oplossingsgericht, systeem- en gedragstherapeutisch 
denkkader. Dat betekent dat we de aanwezige krachten van mensen, en hun omgeving, terug 
aanspreken en dat we focussen op de gewenste veranderingen. We zoeken samen met de 
betrokkene en zijn omgeving naar het terugvinden van balans en streven naar een betere 
kwaliteit van leven. 
Beter worden doe je samen met professionals in de dagkliniek Ouderen, maar gebeurt ook 
samen met de groep mensen die samenwerken aan herstel. 

Polikliniek 
Poliklinische raadplegingen zijn mogelijk naargelang het aanbod. Het team bestaat uit een 
psychiater en klinisch psychologen. 
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Samenwerkingsverband OPZ Geel en Woonzorgcentrum Ter Kempen 
Het is een initiatief om gestabiliseerde zorgbehoevende ouderen na een opname binnen OPZ 
Geel een woonplaats te kunnen bieden in een normaliserende zorg- en woonomgeving. 

Gezinsverpleging 
In de ruime regio van Geel bieden 200 gezinnen aan psychisch kwetsbare mensen voor korte 
of langere tijd een ‘nieuwe thuis’. Dit systeem van ‘verpleging in de samenleving’ is eeuwenoud 
en toch bijzonder actueel in het licht van de huidige vermaatschappelijking van de zorg. Het 
gezin neemt de gast als een gezinslid in huis, gesteund door de gemeenschap en met 
professionele begeleiding vanuit het OPZ Geel. 
Een multidisciplinair team staat in voor de behandeling en begeleiding van de patiënt die bij 
een pleeggezin verblijft. Iedere patiënt heeft een eigen begeleider. De leden van het 
behandelend team kijken door hun verschillende deskundigheid vanuit verschillende 
invalshoeken naar de patiënt. Ze hebben elk hun eigen inbreng bij de begeleiding en gaan 
samen op zoek naar de best mogelijke zorg. 

Hygiënisch centrum 
Patiënten die in een pleeggezin wonen, kunnen voor hygiënische zorgen terecht in het 
hygiënisch centrum. 
Er zijn hulpverleners aanwezig om hen hierbij te ondersteunen. Ook gewicht en parameters 
worden gecontroleerd. Indien nodig gebeurt wondzorg ook in het hygiënisch centrum. Verder 
kunnen de patiënten in dit centrum ook gebruik maken van de diensten van een pedicure en/of 
een kapper. 

Observatiehuis 
Het Observatiehuis observeert patiënten heel gericht in functie van zelfstandig wonen of wonen 
in een pleeggezin. Elke leefeenheid van het OPZ Geel kan in principe beroep doen op deze 
functie. 

2.2 Mogelijke risico’s 
 Verbale en/of fysieke agressie 
 Bloedoverdraagbare aandoeningen (HIV / Hepatitis)  
 Fysische belasting bij verzorging van patiënten 
 Gebruik van elektrische keukenapparatuur 

2.3 Preventiemaatregelen 
Via Intranet de procedures, werkinstructies en teksten vorming inzake ziekenhuishygiëne 
doornemen en toepassen: 

 vorming infectiepreventie bij verpleegkundigen en paramedisch personeel, miv 
algemene voorzorgsmaatregelen en handhygiëne 

 procedure preventie prikongevallen 
 vorming MRSA 
 werkinstructie vuil linnen 

 

http://infonet/ikz/doc/kwaliteitshandboek/WERKINSTRUCTIEvuillinnen.pdf


Risicoanalyse stagiai(e)rs - OPZ Geel – december 2019 
Lien Vermeylen, begeleider intreders, herintreders en stagair(e)s      Pagina 20 van 37 
 

Via Intranet de procedures inzake agressiebeleid doornemen en toepassen. 
 
Geen stage bij zwangerschap. 
 
Alle stagiairs dienen de richtlijnen uit het arbeidsreglement en de dienstorders inzake preventie 
en bescherming strikt na te leven: 

 Uitingen van de eigen persoonlijkheid qua kleding, schoeisel, juwelen en werkkledij 
dienen conform te zijn met de richtlijnen preventie en bescherming en 
ziekenhuishygiëne. 

 Een goede hygiëne is belangrijk bij keukenactiviteiten. 
 Juist gebruik van elektrische toestellen en gereedschappen, zoals bijv. wafelijzer. 
 Bij het wassen en verzorgen van patiënten gebruik maken van badliften, tilliften en 

hoog-laagbaden. 
 
Er is ook een tekst beschikbaar via Intranet inzake ergonomisch werken die kan worden 
doorgenomen en toegepast. 

2.4 Vereiste vaccinaties 
 Hepatitis A en B, en bloedonderzoek anti-HBs om antistoffen te bepalen tegen hepatitis 

B. Deze moeten hoger zijn dan 10IE/L. 
 Jaarlijkse negatieve intradermo of normale RX-thorax. 
 Boostrix (één inspuiting om de tien jaar). 

 
De eerste dag van de stage zal de stagiair een attest gezondheidsbeoordeling voorleggen 
alvorens de stageplaats te betreden. 
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2. Divisie Jongeren 

De divisie Jongeren biedt specialistische zorg voor kinderen en jongeren met een behoefte op 
het vlak van geestelijke gezondheidszorg. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen er terecht 
op verwijzing voor onderzoek en behandeling. Het zorgaanbod is afhankelijk van de nood en 
de mogelijkheid om de zorg te integreren in de eigen leefomgeving. Hierdoor kan dit variëren in 
intensiteit en werkvorm. 
Binnen de divisie zijn volgende zorgvormen voorhanden: ambulante raadpleging, opname en 
dagopname, ondersteuning met een pleeggezin. De mobiele zorgteams bieden zorg vanuit het 
provinciale netwerk PANGG 0-18 en werken nauw met onze OPZ-diensten samen. 
Er wordt gestreefd naar een goede afstemming met de eerste lijn en partners binnen de 
integrale jeugdhulp. 

3.1 Zorgaanbod 

Poliklinische raadplegingen 
De polikliniek van de kinder- en jeugdpsychiatrie van OPZ Geel richt zich in hoofdzaak op 
diagnostiek, kortdurende behandeling en zorgcoördinatie voor kinderen en jongeren (0 tot 18 
jaar). Het poliklinisch team bestaat uit kinder- en jeugdpsychiaters en kinderpsychologen die 
als zelfstandige geassocieerd zijn met onze polikliniek. 

Referentiecentrum Autisme 
OPZ Geel participeert aan het Referentiecentrum Autisme Antwerpen. Het doel van de 
referentiecentra Autisme is patiënten met een autismespectrumstoornis de beste kansen 
bieden op een snelle, grondige diagnose en de coördinatie verzekeren van de behandelingen 
of de revalidatieprogramma’s van patiënten. OPZ Geel werkt met de doelgroep: kinderen en 
jongeren tot en met 17 jaar uit de regio Kempen. 
 
Verwijzingen naar het RCA kunnen gebeuren wanneer er een sterk vermoeden is dat het kind 
of de jongere een autismespectrumstoornis (ASS) heeft. Dat wil zeggen dat verschillende 
alternatieve wegen geëxploreerd moeten zijn en gespecialiseerd multidisciplinair onderzoek 
aangewezen is.  

Mobiele teams 
De divisie Jongeren beschikt over diverse mobiele teams: 

 Gezinsverpleging Kinderen en Jongeren  
 Outreach: ondersteuning gemeenschapsinstellingen Mol 
 Mobiel Careteam 
 Mobiel Crisisteam 

 
Gezinsverpleging Kinderen en Jongeren 
OPZ Geel organiseert in samenwerking met Pleegzorg provincie Antwerpen 
(www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen) een bijzondere vorm van gezinsverpleging 
(pleegzorg) voor kinderen en jongeren (Kinderen in Zorggezinnen) die zowel een verstandelijke 
beperking als een psychiatrische problematiek hebben. 
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Outreach 
Het Outreach-team biedt jeugdpsychiatrische ondersteuning aan jongeren tijdens of na hun 
verblijf in de Gemeenschapsinstellingen De Markt en De Hutten. Het team bestaat uit een 
kinder- en jeugdpsychiater, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, therapeuten en een 
opvoeder. Het Outreach-team is georganiseerd binnen het provinciale netwerk PANGG 0-18. 
 
Het Outreach-team kan op vraag van de Gemeenschapsinstelling advies verlenen en 
ondersteuning bieden in de behandeling van jongeren met een psychiatrische zorgvraag. Het 
team werkt in 3 modules: module ‘Bespreking en advies’, module ‘Klinisch assessment’ en 
module ‘Diagnostiek en begeleiding’. Alvorens een traject te starten, is het belangrijk dat de 
verwachtingen van zowel de jongere en de context als van de Gemeenschapsinstelling 
wederzijds afgestemd worden met het aanbod van het Outreach-team. De afstemming gebeurt 
door een gezamenlijke intake en regelmatige evaluatiegesprekken die bij aanvang van het 
zorgaanbod met alle betrokkenen gepland worden. 
 
Mobiel Careteam 
Het Mobiel Careteam wordt georganiseerd binnen het provinciale netwerk PANGG 0-18 en 
biedt intensieve en langer durende begeleiding aan huis of in de context waar het kind/de 
jongere verblijft. 
Doelgroep: kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) met een ernstige en complexe geestelijke 
gezondheidsproblematiek, waarbij het op verschillende levensdomeinen moeilijk loopt. De 
draagkracht van de context wordt overschreden. Een minimum aan veranderbereidheid is 
aanwezig. 
 
Mobiel Crisisteam 
Het mobiel crisisteam is georganiseerd binnen het provinciale netwerk PANGG 0-18. Het team 
biedt mobiele crisiszorg voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die zich in een 
crisissituatie bevinden én waarbij er sprake is van (een vermoeden van) een geestelijke 
gezondheidsproblematiek. In de Kempen geven CGG Kempen en OPZ Geel samen vorm aan 
het mobiel crisisteam. 
We doen eerst een verkennend gesprek met het kind/de jongere en de omgeving (ouders, 
opvoeders, familie en/of andere hulpverleners). Dat kan gebeuren thuis, op school… We gaan 
na wat er misloopt en wat er goed loopt en samen gaan we op zoek naar mogelijke 
oplossingen. De begeleidingen zijn kortdurend met een maximum van 4 weken. 

Crisisunit 
De crisisunit van OPZ Geel is een afdeling met 4 bedden voor jongeren van 12 tot en met 17 
jaar. Ze heeft als doel het bieden van rust, het stabiliseren van de crisis en het inschatten van 
verdere zorgnoden bij jongeren die op een bepaald moment in hun leven als gevolg van 
psychiatrische problemen zo vastlopen dat intensieve ambulante en/of mobiele zorg 
ontoereikend is. 
 
In de mate van het mogelijke plannen we op korte termijn een inschattingsgesprek, waarin 
bekeken wordt hoe wij (of andere vormen van hulpverlening) een passend antwoord op de 
zorgvraag kunnen bieden. We zijn geen urgentiedienst. 
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Een opname duurt in principe maximaal twee weken. Indien de crisis sneller is afgewend en er 
op kortere termijn een passend behandelplan is opgesteld, kan dit uiteraard ook korter. 
Jongeren kunnen ook in gedwongen statuut opgenomen worden. 

Kids en Tieners (Reguliere K-dienst) 
Wij richten ons tot kinderen en jongeren van 5 tot en met 14 jaar met een psychiatrische 
problematiek. 
 
Kinderen en jongeren kunnen terecht voor: 
 
Opname met of zonder overnachting: 

• Diagnostiek, advies, begeleiding en kortdurende behandeling. 
• Steeds in nauwe samenwerking met context en betrokken hulpverleners. 
• Er wordt gestart met een observatieperiode van 9 weken voor Kids en 5 weken voor 

Tieners, waarna adviezen gegeven worden naar een verder behandeltraject intern of 
extern. 

• Doelgroep: 5 tot en met 14 jaar, 2 leefgroepen van 8 kinderen namelijk “Kids” tot 10 
jaar en “Tieners” van 11 tot en met 14 jaar. 

For-K (Forensische kinderpsychiatrische dienst) 
De For-K is een behandelafdeling van 7 bedden voor jongeren met delinquent gedrag en 
psychiatrische problemen. De consulent van de jeugdrechtbank meldt de jongere aan. 
Voorafgaand aan de opname vindt een intake plaats met de jongere en de betrokken context 
en zorgpartners. Hierin wordt de behandelopdracht in kaart gebracht en informatie gegeven 
over het zorgprogramma. 
Aan dit zorgprogramma is een hervalbed verbonden dat zich op de crisisunit bevindt. Dit biedt 
een kortdurende heropname-mogelijkheid voor jongeren die omwille van herval een zorgvraag 
hebben. 
 
Doelgroep: 

• Jongeren, zowel meisjes als jongens, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 
• Met een maatregel van de jeugdrechtbank in het kader van ernstige 

gedragsproblemen. 
• Met een complexe kinderpsychiatrische problematiek 

 
We zijn een multidisciplinair team bestaande uit kinderpsychiater, leefgroepbegeleiding 
(verpleegkundigen en opvoeders) en therapeuten (creatief, klas, psychomotorisch, 
psychologen, gezinstherapeut, orthopedagoog, maatschappelijk werker). 
 
We bieden een langdurige, intensieve behandeling (een half tot een vol jaar), waarbij het 
accent ligt op herstel en re-integratie. 
 
Het verblijf kent een orthopsychiatrische inslag en beoogt een verbetering in de psychiatrische 
klachten en gezondheidsbeleving, alsook de verdere identiteits- en 
persoonlijkheidsontwikkeling. Op vlak van delinquentie en gedragsproblemen wordt gewerkt via 
risicotaxatie en hervalpreventie. 
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3.2   Mogelijke risico’s 
 Verbale en/of fysieke agressie 
 Bloedoverdraagbare aandoeningen (HIV / Hepatitis)  
 Rugklachten, fysische belasting bij verzorging van patiënten 
 Gebruik van elektrische keukenapparaten 

3.3 Preventiemaatregelen 
Via Intranet de procedures, werkinstructies en teksten vorming inzake ziekenhuishygiëne 
doornemen en toepassen: 

 Vorming infectiepreventie bij verpleegkundigen en paramedisch personeel, met 
inbegrip van algemene voorzorgsmaatregelen en handhygiëne 

 Procedure preventie prikongevallen 
 Vorming MRSA 
 Werkinstructie vuil linnen 
 Procedure aanpak hoofdluizen 

 
Via Intranet de procedures inzake agressiebeleid doornemen en toepassen. 
 
Geen stage  bij zwangerschap. 
 
Alle stagiairs dienen de richtlijnen uit het arbeidsreglement en de dienstorders inzake preventie 
en bescherming strikt na te leven: 

 Uitingen van de eigen persoonlijkheid qua kleding, schoeisel, juwelen en werkkledij 
moeten conform zijn met de richtlijnen preventie en bescherming en ziekenhuishygiëne 

 Een goede hygiëne is belangrijk bij keukenactiviteiten 
 Juist gebruik van elektrische toestellen en gereedschappen, zoals bijv. wafelijzer 
 Gebruik van veiligheidsmateriaal. 

 
Er is ook een tekst beschikbaar via Intranet inzake ergonomisch werken die kan worden 
doorgenomen en toegepast. 

3.4   Vereiste vaccinaties 
 Hepatitis A en B, en bloedonderzoek anti-HBs om antistoffen te bepalen tegen hepatitis 

B. Deze moeten hoger zijn dan 10IE/L 
 Jaarlijkse negatieve intradermo of normale RX-thorax 
 Boostrix (één inspuiting om de tien jaar) 

 
De eerste dag van de stage zal de stagiair een attest gezondheidsbeoordeling voorleggen, 
alvorens de stageplaats te betreden. 

http://infonet/ikz/doc/kwaliteitshandboek/WERKINSTRUCTIEvuillinnen.pdf
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3. Patiëntenzorg 
De afdeling Patiëntenzorg overkoepelt het verpleegkundig en het paramedisch departement.  
Daaronder vallen ook een aantal specifieke opdrachten die het OPZ Geel voor opgenomen 
patiënten en voor mensen uit de regio vervult. 

4.1 Zorgaanbod 

Arbeidszorg 
Arbeidszorg wil ervoor zorgen dat iedereen die wil werken ook kan werken. Betaald werk is 
echter niet voor iedereen weggelegd of simpel te vinden. Patiënten die op zoek zijn naar een 
daginvulling waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze gewaardeerd worden, kunnen bij ons 
terecht. Ze kunnen bij Arbeidszorg werken binnen hun interesses en krijgen de mogelijkheid 
om hun vaardigheden (verder) te ontplooien. Indien ze dit wensen, kunnen we samen 
uitzoeken welke stappen ze kunnen zetten richting arbeidsmarkt. 
 
In ons arbeidszorgcentrum hebben we een industrieel atelier, hofploeg en fietsenatelier. 
Mensen die liever werken in een organisatie of een bedrijf, kunnen terecht bij een van de 
jobcoaches van Begeleid Werken die samen met hen op zoek gaan naar een werkplek die 
aansluit bij hun interesses. 
 
Industrieel atelier 
In het industrieel atelier worden licht productieve activiteiten georganiseerd, zoals het 
verzorgen van mailings, het verpakken van goederen, sorteerwerk, afwegen en verpakken, 
etiketten aanbrengen, eenvoudig montagewerk… 
 
Fietsenatelier 
In het fietsenatelier worden oude of afgedankte fietsen door onze patiënten opgemaakt voor 
verkoop. 
 
Hofploeg 
De hofploeg staat in voor de verzorging van het dierenpark, de moestuin en het aardbeienveld 
in het OPZ Geel en zorgt mee voor het onderhoud van het domein. 
 
Begeleid werken 
Patiënten die liever in een organisatie of een bedrijf werken, maar waarvoor de druk en 
verantwoordelijkheid van betaald werk te groot is, krijgen via begeleid werken een alternatief 
aangeboden. 
 
Enerzijds is er het intern begeleid werken. Hierbij wordt een patiënt ingeschakeld in een dienst 
op het domein en begeleid door het personeel van die dienst. De patiënten en hun begeleiders 
krijgen ondersteuning van de jobcoach van Begeleid Werken. 
Anderzijds is er de mogelijkheid om in een extern bedrijf of instelling te werken in het gewone 
arbeidscircuit. Er kan beroep gedaan worden op een aantal bedrijven en instellingen waarmee 
er al een samenwerking is of er kan een job gezocht worden die beter aansluit bij de interesses 
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en mogelijkheden van de patiënt. Doordat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de 
samenleving en omdat ze functioneren buiten het circuit van de zorg, stijgt hun gevoel van 
eigenwaarde en verbetert hun zelfbeeld.  

Dagactiviteitencentra 
OPZ Geel heeft twee dagactiviteitencentra (DAC) met elk een specifieke doelgroep. DAC De 
Pas richt zich tot volwassenen en bestaat uit drie groepen. Dac De Statie is bestemd voor 
ouderen. 
Elk dagactiviteitencentrum is een plek waar deelnemers samen met begeleiders op een 
kwaliteitsvolle wijze samen de dag doorbrengen. Er wordt gewerkt vanuit een herstelgericht en 
participatief model. Het dagdagelijks gebeuren krijgt vorm op maat van de deelnemers, op 
basis van persoonlijke wensen, noden, keuze-kansen en vrijwilligheid. 
 
Het aanbod in de dagactiviteitencentra richt zich op vier levensdomeinen: ontmoeting, 
activering, zelfzorg en leren. Er wordt gefocust op ieders natuurlijke hulpbronnen, persoonlijke 
interesses en competenties, en waar mogelijk wordt een betere sociale inclusie gestimuleerd 
en ondersteund. Elke deelnemer wordt aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid in dit 
proces. 

Vrije Tijd, Sport en Vrijwilligerswerk 
De dienst Vrije Tijd, Sport en Vrijwilligerswerk neemt een activerende en coachende rol op in 
het traject naar zinvolle dagbesteding voor personen met een psychische kwetsbaarheid. 
Dat doen we herstelgericht: we zetten in op de eigen krachten van de patiënten en helpen hen 
opnieuw inhoud en richting te geven aan hun leven via vrije tijd, sport, cultuur en 
vrijwilligerswerk. We brengen mensen samen via diverse activiteiten en ontmoetingsmomenten 
en willen zo het netwerk van psychisch kwetsbare mensen vergroten. 
 
De dienst Vrije Tijd, Sport en Vrijwilligerswerk heeft haar uitvalsbasis in ontmoetingscentrum ’t 
Vooruitzicht, gelegen aan de Stelenseweg, waar iedereen dagelijks (ook tijdens het weekend) 
terecht kan voor een gezellige babbel, een kopje koffie met de krant, het uitlenen van fietsen... 
Patiënten kunnen er ook terecht in onze Vrijetijdswinkel met hun vragen rond vrije tijd, sport en 
beweging, vakantie, vorming, vrijwilligerswerk… Meer info op www.tvooruitzicht.com.   
 
Via sociaal-participatieve projecten met een culturele of sportieve invalshoek stimuleren we 
onze deelnemers om zich verder te ontplooien of aansluiting te vinden bij initiatieven en 
verenigingen in eigen regio. Hiervoor werken we samen met diverse sociale partners. 
We kunnen ook rekenen op vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die het aanbod mee vorm 
geven en onze deelnemers ondersteunen.   
 
Het Sportteam zoekt voor iedere patiënt een aangepaste sport of bewegingsactiviteit. Patiënten 
kunnen aansluiten bij een variabel aanbod: badminton, fietsen, fitness, joggen, omnisport, 
tafeltennis, volleybal, wandelen, zaalvoetbal, zwemmen… Dat kan in groep of individueel, 
zowel ’s avonds als overdag. Het sportteam informeert patiënten over de mogelijkheden en kan 
hen toeleiden naar een geschikt sport- of beweegaanbod. 
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Kunsthuis Yellow Art 
Kunsthuis Yellow Art is een plek waar psychisch kwetsbare mensen met een artistieke 
begaafdheid en gedrevenheid zichzelf kunnen ontplooien. Het is een open atelier waar 
iedereen de ruimte krijgt om te experimenteren en zijn of haar artistiek en persoonlijk oeuvre te 
creëren. 
Yellow Art werkt geheel buiten de therapeutische context. Regelmatig wordt er samengewerkt 
met gastkunstenaars, een uitwisseling die zowel artistiek als sociaal verruimend werkt. 
In onze ateliers is ruimte voor schilderen, tekenen, keramiek en sinds kort is er ook een grafiek 
atelier waar u naar hartenlust kunt drukken in verschillende technieken. We organiseren 
meerdere keren per jaar een bezoek aan tentoonstellingen en/of kunstenaarsateliers. Tenslotte 
organiseren we zelf tentoonstellingen en toonmomenten, we ondersteunen bij deelname aan 
tentoonstellingen van anderen en helpen bij de mogelijke verkoop van de werken. 

4.2 Mogelijke risico’s 
 Verbale en/of fysieke agressie 
 Bloedoverdraagbare aandoeningen (HIV / Hepatitis)  
 Fysische belasting bij verzorging van patiënten 
 Werken met vluchtige stoffen (verven , vernis …) 
 Gebruik van elektrische toestellen keukenapparatuur 

4.3 Preventiemaatregelen 
Via Intranet de procedures, werkinstructies en teksten vorming inzake ziekenhuishygiëne 
doornemen en toepassen: 

 Vorming infectiepreventie bij verpleegkundigen en paramedisch personeel, met 
inbegrip van algemene voorzorgsmaatregelen en handhygiëne 

 Procedure preventie prikongevallen 
 Vorming MRSA 
 Werkinstructie vuil linnen 

 
Via Intranet de procedures inzake agressiebeleid doornemen en toepassen. 
 
Geen stage bij zwangerschap. 
 
Alle stagiairs dienen de richtlijnen uit het arbeidsreglement en de dienstorders inzake preventie 
en bescherming strikt na te leven: 

 Uitingen van de eigen persoonlijkheid qua kleding, schoeisel, juwelen en werkkledij 
moeten conform zijn met de richtlijnen preventie en bescherming en ziekenhuishygiëne 

 Een goede hygiëne is belangrijk bij keukenactiviteiten 
 Juist gebruik van elektrische toestellen en gereedschappen, zoals bijv. strijkijzer 
 Gebruik van veiligheidsmateriaal. 

 
Er is ook een tekst beschikbaar via Intranet inzake ergonomisch werken die kan worden 
doorgenomen en toegepast. 

http://infonet/ikz/doc/kwaliteitshandboek/WERKINSTRUCTIEvuillinnen.pdf
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4.4 Vereiste vaccinaties 
 Hepatitis A en B, en bloedonderzoek anti-HBs om antistoffen te bepalen tegen hepatitis 

B. Deze moeten hoger zijn dan 10 IE/L 
 Jaarlijkse negatieve intradermo of normale RX-thorax 
 Boostrix (één inspuiting om de tien jaar). 

 
De eerste dag van de stage zal de stagiair een attest gezondheidsbeoordeling voorleggen 
alvorens de stageplaats te betreden. 
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4. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Salto (PVT Salto) 
PVT Salto maakt deel uit van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel. Samen 
met de gezinsverpleging vormt PVT Salto de woonvoorzieningen van het OPZ Geel. PVT Salto 
biedt woonzorg aan 75 bewoners met een langdurige en ernstige psychiatrische 
kwetsbaarheid, waarvan 30 bewoners met ook een mentale beperking, die nood hebben aan 
permanente (beschikbaarheid van) ondersteuning zonder dat daarvoor een 24-uurs medische 
beschikbaarheid noodzakelijk is. PVT Salto wordt hiervoor erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid. 
 
In PVT Salto 1 verblijven 30 bewoners met een psychische kwetsbaarheid en een aangeboren 
mentale beperking in 3 woongroepen van een 10-tal bewoners. Deze woongroepen verschillen 
in woonklimaat naargelang zelfredzaamheid, behoefte aan nabijheid van personeel en mate 
van leven in groep. 
 

• In PVT 1A staan huiselijkheid, gezelligheid en samen activiteiten ondernemen in kleine 
groep centraal. Dit alles op het tempo van de bewoners. 

• In PVT 1B wordt een omgeving gecreëerd waar rust en persoonlijke ruimte centraal 
staan. De bewoners van deze groep hebben minder behoefte aan een groepsgebeuren 
en zijn meer individueel gericht. 

• In PVT Salto 1C zijn de bewoners gesteld op privacy en zelfstandigheid. Ze worden 
niet graag betutteld en willen graag erkend worden in hun zelfstandigheid. Anderzijds is 
de nabijheid van begeleiding toch belangrijk. 

 
In PVT Salto 2 verblijven 45 bewoners met een psychische kwetsbaarheid zonder mentale 
beperking. Deze bewoners zijn verdeeld over 3 woongroepen met 10 tot 15 bewoners en 
een studiowerking (4 bewoners) met elk hun eigen accenten in woonklimaat. 
 

• PVT 2A: in deze woongroep proberen we vooral duidelijkheid te bieden door 
middel van individuele begeleiding. Hiernaast blijft de groepsdynamiek erg 
belangrijk. 

• PVT 2B: in deze woongroep krijgen bewoners de ruimte om op eigen tempo 
binnen een veilige omgeving op weg te gaan. Deze groep typeert zich door een 
grote betrokkenheid van bewoners naar elkaar. 

• PVT 2C: in deze woongroep zijn de bewoners gesteld op hun privacy en 
zelfstandigheid, maar is nabijheid van begeleiding toch belangrijk. 

• PVT 2D (studiowerking): hier wonen mensen die meer zelfstandigheid, rust en 
privacy zoeken en waarbij begeleiding van op iets meer afstand volstaat. 
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5.1 Mogelijke risico’s 
 Verbale en/of fysieke agressie 
 Bloedoverdraagbare aandoeningen (HIV / Hepatitis)  
 Fysische belasting bij verzorging van patiënten 
 Werken met vluchtige stoffen (verven , vernis …) 
 Gebruik van elektrische toestellen keukenapparatuur 

5.2 Preventiemaatregelen 
Via Intranet de procedures, werkinstructies en teksten vorming inzake ziekenhuishygiëne 
doornemen en toepassen: 

 Vorming infectiepreventie bij verpleegkundigen en paramedisch personeel, met 
inbegrip van algemene voorzorgsmaatregelen en handhygiëne 

 Procedure preventie prikongevallen 
 Vorming MRSA 
 Werkinstructie vuil linnen 

 
Via Intranet de procedures inzake agressiebeleid doornemen en toepassen. 
 
Geen stage bij zwangerschap. 
 
Alle stagiairs dienen de richtlijnen uit het arbeidsreglement en de dienstorders inzake preventie 
en bescherming strikt na te leven: 

 Uitingen van de eigen persoonlijkheid qua kleding, schoeisel, juwelen en werkkledij 
moeten conform zijn met de richtlijnen preventie en bescherming en ziekenhuishygiëne 

 Een goede hygiëne is belangrijk bij keukenactiviteiten 
 Juist gebruik van elektrische toestellen en gereedschappen, zoals bijv. strijkijzer 
 Gebruik van veiligheidsmateriaal. 

 
Er is ook een tekst beschikbaar via Intranet inzake ergonomisch werken die kan worden 
doorgenomen en toegepast. 

5.3 Vereiste vaccinaties 
 Hepatitis A en B ,en bloedonderzoek anti-HBs om antistoffen te bepalen tegen hepatitis 

B. Deze moeten hoger zijn dan 10 IE/L 
 Jaarlijkse negatieve intradermo of normale RX-thorax 
 Boostrix (één inspuiting om de tien jaar) 

 
De eerste dag van de stage zal de stagiair een attest gezondheidsbeoordeling voorleggen 
alvorens de stageplaats te betreden. 

http://infonet/ikz/doc/kwaliteitshandboek/WERKINSTRUCTIEvuillinnen.pdf
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5. Netwerk GGZ Kempen 
In het kader van psy 107 bundelen GGZ-organistaties en partners uit zorg, welzijn en andere 
sectoren de krachten om gemeenschapsgerichte zorg te bieden aan volwassenen (18-65j) met 
een psychische kwetsbaarheid in het arrondissement Turnhout.  
Als Netwerk GGZ Kempen trachten we activiteiten inzake preventie, screening en 
indicatiestelling, ambulante diagnostiek en behandeling te ontwikkelen en af tes temmen.  We 
leggen hierbij zo veel mogelijk de verbinding met de eerstelijn en andere belendende sectoren. 

6.1 Zorgaanbod 

Aanmeldingsteam 
Het aanmeldingsteam (AMT) is een gecentraliseerd kenniscentrum m.b.t de zorg voor 
volwassenen (18 tot 65 jaar) met een psychische kwetsbaarheid in het arrondissement 
Turnhout. Samen met de verwijzer zoekt de AMT-medewerker naar de meest geschikte manier 
om de hulpvraag te beantwoorden. Dit kan zich vertalen in een advies, screening, 
indicatiestelling, verdere oriëntering en kortdurende ambulante begeleiding in specifieke 
crisissituaties. 
Het AMT faciliteert de realisatie van het ‘stepped care’ model en versterkt de samenwerking in 
het netwerk door de nodige schakels in een zorgtraject met elkaar te verbinden. 

CKB-team 
Het team crisis- en kortdurende behandeling (CKB-team) richt zich naar volwassenen tussen 
18 en 65 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening of een vermoeden ervan, die een 
acute of subacute psychiatrische crisis doormaken. Deze crisis is dermate ernstig dat, zonder 
tussenkomst van een ambulant team, hospitalisatie noodzakelijk is. 
Crisis betreft situaties die niet onmiddellijk levensbedreigend zijn, maar wel een interventie 
binnen de 24 uur vereisen van professionele zorgverleners binnen de geestelijke 
gezondheidszorg. 
Het multidisciplinair team biedt crisisinterventie en een kortdurende behandeling (max. 6 
weken) in de thuissituatie aan.   

LZ-team 
Het  team Langdurige Zorg (LZ-team) begeleidt volwassenen van 18 tot 65 jaar die omwille van 
een langdurige psychische kwetsbaarheid zorg nodig hebben om hun eigen leven in handen te 
nemen en de levenskwaliteit en hun niveau van functioneren te optimaliseren. 
Doelen kunnen zijn: herontdekken van kracht en persoonlijke verantwoordelijkheid, zoeken 
naar betekenis in het leven, uitbouwen van sociale rollen en engagement in de maatschappij, 
leren leven met de ziekte en optimaliseren van lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
Het team werkt herstelgericht in de thuisomgeving. De hulpvragen van cliënt en omgeving 
vormen de basis voor het zorgaanbod. De frequentie van de huisbezoeken wordt bepaald 
volgens de zorgnood. Een begeleiding loopt niet langer dan nodig is. 
Het team werkt nauw samen met de cliënt, familie en de omgeving van de cliënt en met 
zorgpartners in de eerstelijn en de GGZ. 
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Men werkt opnamevoorkomend en men bewaakt de continuïteit in de zorg voor de cliënt. 
Wanneer er toch een opname aangewezen is, wordt getracht om goed samen te werken met 
het residentiële behandel- of opnameteam om zo snel mogelijk terug te schakelen naar de 
ambulante zorg. 
Voor specifieke problemen zoals een afhankelijkheidsproblematiek, verstandelijke beperking en 
autisme wordt samengewerkt met zorgcircuits die zich op deze doelgroepen toeleggen.  

6.2 Mogelijke risico’s     
 Verbale en/of fysieke agressie 
 Bloedoverdraagbare aandoeningen (HIV / Hepatitis) ten gevolge van prikongevallen 
 Rugklachten 

6.3 Preventiemaatregelen     
Via Intranet de procedures, werkinstructies en teksten vorming inzake ziekenhuishygiëne 
doornemen en toepassen: 

 Vorming infectiepreventie bij verpleegkundigen en paramedisch personeel, met 
inbegrip van algemene voorzorgsmaatregelen en handhygiëne 

 Procedure preventie prikongevallen 
 Vorming MRSA 
 Werkinstructie vuil linnen 

 
Via Intranet de procedures inzake agressiebeleid doornemen en toepassen. 
 
Geen stage bij zwangerschap. 
 
Alle stagiairs dienen de richtlijnen uit het arbeidsreglement en de dienstorders inzake preventie 
en bescherming strikt na te leven: 

 Uitingen van de eigen persoonlijkheid qua kleding, schoeisel, juwelen en werkkledij 
dienen conform te zijn met de richtlijnen preventie en bescherming en 
ziekenhuishygiëne 

 Een goede hygiëne is belangrijk bij keukenactiviteiten 
 Juist gebruik van elektrische toestellen en gereedschappen, zoals bv. wafelijzer 

 
Er is een tekst beschikbaar via Intranet inzake ergonomisch werken die kan worden 
doorgenomen en toegepast. 

6.4 Vereiste vaccinaties     
 Hepatitis A en B, en bloedonderzoek anti-HBs om antistoffen te bepalen tegen hepatitis 

B. Deze moeten hoger zijn dan 10IE/L 
 Jaarlijkse negatieve intradermo of normale RX-thorax 
 Boostrix (één inspuiting om de tien jaar) 

 
De eerste dag van de stage zal de stagiair een attest gezondheidsbeoordeling voorleggen 
alvorens de stageplaats te betreden. 
 

http://infonet/ikz/doc/kwaliteitshandboek/WERKINSTRUCTIEvuillinnen.pdf
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6. Financiële en technische diensten 
Aankoopdienst 
De Aankoopdienst heeft als taak de facilitaire ondersteuning van het ziekenhuis te verzorgen. 
De Aankoopdienst werkt bijgevolg op onafhankelijke basis en waakt over alle 
aankoopprocessen binnen OPZ Geel. Het betreft zowel de aankopen van de 
investeringsgoederen, de verbruiksgoederen als het aanbesteden van de noodzakelijke 
diensten van derden en leveringen. Ook het voorraadbeheer en de uitlevering van goederen 
behoren tot de kerntaken, waarvan de voorraadkasten op elke afdeling met het “leeg-vol-
systeem” het meest zichtbaar zijn voor iedereen. 

Boekhouding en facturatie 
De Patiëntenfacturatie is verantwoordelijk voor de registratie van opnames, bewegingen en 
ontslagen van patiënten. De registratie van deze gegevens moet uiteindelijk uitmonden in een 
facturatie, zowel naar de ziekenfondsen, als naar de patiënt zelf. 
De boekhouding verzorgt de registratie van alle financiële transacties binnen het OPZ Geel. 
Eveneens een taak voor de boekhouding is de constante budgetbewaking die de financiële 
gezondheid van het ziekenhuis moet waarborgen. 

Informaticadienst 
De dienst Informatica staat in voor de technische taken verbonden aan de goede werking van 
de OPZ informatica-burotica met inbegrip van alle aankoopvoorstellen van software en 
hardware. Deze dienst garandeert de veiligheid en het technisch beheer van het OPZ-
computernetwerk en de verbinding met het internet. De dienst informatica is eveneens 
verantwoordelijk voor de functionele analyse en technische ondersteuning van de 
bedrijfstoepassingen. 

Technische dienst 
De Technische dienst staat in voor het dagelijkse beheer van installaties en infrastructuur en 
coördineert het onderhoud en de herstellingen uitgevoerd door externe firma’s. De dienst zorgt 
voor een brede technische ondersteuning aan de diverse leefeenheden en diensten binnen 
OPZ Geel en staat in voor milieu- en energiebeheer. 
 
Herstellingen en onderhoud  
De dienst Herstellingen en onderhoud bestaat uit twee vakgroepen: de vakgroep Technieken 
en de vakgroep Infrastructuur. De vakgroep Technieken bevat de teams Elektriciteit en 
Centrale Verwarming/Sanitair. De vakgroep Infrastructuur omvat de teams Schilders, 
Schrijnwerkerij, Recyclage en Signalisatie/Preventie. 
Elke vakgroep is aangevuld met een Team van twee allround-techniekers.  
Onze technici staan in voor het onderhouden en herstellen van onroerende en roerende 
goederen, technische installaties en de infrastructuur van het OPZ Geel. Zij bieden eveneens 
de nodige technische ondersteuning aan de diverse diensten en leefeenheden. 
 
 

http://infonet/ict/org/cmspag.asp?p=270
http://infonet/ict/org/cmspag.asp?p=591
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7.1 Mogelijke risico’s 
 Verbale en/of fysieke agressie 
 Bloedoverdraagbare aandoeningen (HIV Hepatitis) 
 Fysische belasting 
 Werken met vluchtige stoffen (verven, vernis, …) 
 Gebruik van elektrische toestellen 

7.2 Preventiemaatregelen 
Via Intranet de procedures, werkinstructies en teksten vorming inzake ziekenhuishygiëne 
doornemen en toepassen: 

 Vorming infectiepreventie met inbegrip van algemene voorzorgsmaatregelen en 
handhygiëne 

 Preventie MRSA 
 Werkinstructie vuil linnen. 

 
Via Intranet de procedures inzake agressiebeleid doornemen en toepassen. 
 
Geen stage bij zwangerschap 
 
Alle stagiairs dienen de richtlijnen uit het arbeidsreglement en de dienstorders inzake preventie 
en bescherming strikt na te leven: 

 Uitingen van de eigen persoonlijkheid qua kleding, schoeisel, juwelen en werkkledij 
moeten conform zijn met de richtlijnen preventie en bescherming en ziekenhuishygiëne 

 Een goede hygiëne is belangrijk bij keukenactiviteiten 
 Juist gebruik van elektrische toestellen en gereedschappen 
 Gebruik van veiligheidsmateriaal. 

 
Er is ook een tekst beschikbaar via Intranet inzake ergonomisch werken die kan worden 
doorgenomen en toegepast. 

7.3 Vereiste vaccinaties 
 Hepatitis A en B, en bloedonderzoek anti-HBs om antistoffen te bepalen tegen hepatitis 

B. Deze moeten hoger zijn dan 10 IE/L. 
 Jaarlijkse negatieve intradermo of normale RX-thorax 
 Boostrix (één inspuiting om de tien jaar). 

 
De eerste dag van de stage zal de stagiair een attest gezondheidsbeoordeling voorleggen 
alvorens de stageplaats te betreden. 
 
(Werkpostfiche “harde sector” wordt gebruikt voor de Technische Dienst, Keuken en Cafetaria.) 
 

http://infonet/ikz/doc/kwaliteitshandboek/WERKINSTRUCTIEvuillinnen.pdf
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7. Administratieve en facilitaire diensten 
Deze afdeling omvat diensten die niet tot de kerntaak van OPZ Geel behoren maar wel 
onmisbaar zijn voor de werking ervan. De diensten bieden een klantgerichte dienstverlening op 
hoog niveau aan het primaire zorgproces van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel 
zodat de zorgverleners zich maximaal kunnen toeleggen op hun kernfunctie. 

Bibliotheek en archief 
De archivaris beheert het medische en administratieve archief. Hij zorgt ervoor dat het OPZ 
Geel voldoet aan haar wettelijke verplichtingen als publiekrechtelijke archiefvormer; hij 
ondersteunt de bedrijfswerking. Het archief is ook verantwoordelijk voor het veilig stellen en 
bewaren van het erfgoed van de Geelse gezinsverpleging en het OPZ Geel. 
De bibliotheek van het OPZ Geel is een (wetenschappelijke) personeelsbibliotheek. Via een 
geautomatiseerde catalogus kunnen OPZ-medewerkers zowel boeken, tijdschriften als artikels 
en externe databanken consulteren en ontlenen. Medewerkers kunnen ook een aanvraag 
indienen om boeken, tijdschriften, CD/DVD’s of testmateriaal aan te kopen.  

Communicatiedienst 
De Communicatiedienst stroomlijnt de interne en externe communicatie en coördineert 
organisatiebreed alle communicatie en marketinggerelateerde activiteiten.  
Onder de communicatiedienst valt ook een print- en drukkerijservice die zorgt voor interne 
dienstverlening. 

Hoteldiensten 
De Hoteldiensten ondersteunen het zorgproces op facilitair vlak, zodat zij een bijdrage leveren 
tot kwaliteit van de zorg, waardoor het ziekenhuis zich kan toeleggen op haar kernfunctie. Zij 
bieden ondersteunende dienstverlening inzake logistiek, vervoer, bewaking en catering.  
 
Bewaking  
De dienst Bewaking staat in voor toezicht op en bescherming van alle roerende en onroerende 
goederen, teneinde deze te bewaken.  
De medewerkers van deze dienst houden toezicht en doen controles met het oog op het 
verzekeren van de veiligheid. Zij ondersteunen de nachtverpleegkundigen, op verzoek, bij 
dreigend en destructief gedrag van patiënten teneinde de veiligheid van personeelsleden en 
patiënten te garanderen. 
 
Cafetaria 
De cafetariamedewerkers staan in voor het bereiden van broodjes en slaatjes voor patiënten, 
bezoekers en personeelsleden. In de cafetaria kun je tevens terecht voor diverse dranken en 
allerlei tussendoortjes.  
De cafetariamedewerkers zijn ook verantwoordelijk voor de dienstverlening in het 
personeelsrestaurant. Daarnaast verzorgen zij de facilitaire ondersteuning bij diverse 
evenementen en vergaderingen in het Forum.  
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Keuken  
De Keuken verzorgt dagelijks het ontbijt, middag- en avondmaal voor patiënten. De keuken 
staat tevens in voor de warme maaltijdbereiding van onze personeelsleden en verleent 
cateringbijstand bij bijzondere evenementen.  
De beheerder-HACCP staat in voor de opvolging, naleving en controle van de HACCP-
wetgeving en voedselveiligheid voor zowel de keuken, het cafetaria als alle afdelingskeukens 
van OPZ Geel. 
 
Dieetdienst 
De dieetdienst staat in voor organisatiebrede adviesverlening over gezonde voeding aan 
patiënten. De diëtistes ontwikkelen een voedingsbeleidsplan en werken doelgroepgerichte 
voedingsprojecten uit in samenwerking met collega’s uit de zorg. Zij houden ook toezicht op de 
allergenenwetgeving en de toepassing ervan. 
 
Logistiek 
De Logistieke dienst verleent logistieke en facilitaire steun aan het verpleegkundig en 
verzorgend personeel. Het betreft voornamelijk hotelactiviteiten zoals onderhoud van 
materialen, wasserijgebeuren, beheer centrale linnenkamer, reinigingstaken, bodedienst 
bedden dekken en uitvoeren van labo- en medicatierondes.   
Zij staan in voor het voorraadbeheersysteem op alle verbruikspunten en voor de wekelijkse 
goederenbevoorrading. 
De Logistieke dienst verzorgt eveneens werking van de interne mediotheek; een centrum waar 
zorg-hulpmiddelen kunnen ontleend worden voor een bepaalde periode. 
 
Vervoer  
De dienst Vervoer staat in voor het vervoeren van patiënten en het transport van goederen. De 
chauffeurs vervoeren patiënten tussen de verschillende OPZ-locaties. Ook vervoeren zij 
patiënten van en naar diverse consultaties en raadplegingen. Verder voeren zij eveneens 
verhuisopdrachten uit. 

Personeelsdienst  
De Personeelsdienst is verantwoordelijk voor de personeels- en loonadministratie. Zij zorgen 
ervoor dat het personeelsstatuut, de arbeids- en sociale wetgeving wordt toegepast.   
Eveneens voorziet de personeelsdienst in juridische dienstverlenging. Tenslotte staat deze 
dienst ook in voor een uitgebreide HR-dienstverlening. 

Secretariaten en onthalen 
De secretariaten en onthalen staan in voor de klinische verslaggeving, medische 
correspondentie, de registratie van patiëntendossiers, het agendabeheer en secretariaat van 
de divisieartsen en de organisatie van consultaties. 
Zij verzorgen eveneens het persoonlijk en telefonisch onthaal van patiënten, familie en 
bezoekers. 
Zij bieden ook ondersteuning bij administratieve en organisatorische taken. 
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8.1 Mogelijke risico’s 
 Verbale en/of fysieke agressie 
 Bloedoverdraagbare aandoeningen (HIV Hepatitis) 
 Fysische belasting 
 Werken met vluchtige stoffen (verven, vernis, …) 
 Gebruik van elektrische toestellen 

8.2 Preventiemaatregelen 
Via Intranet de procedures, werkinstructies en teksten vorming inzake ziekenhuishygiëne 
doornemen en toepassen: 

 Vorming infectiepreventie met inbegrip van algemene voorzorgsmaatregelen en 
handhygiëne 

 Preventie MRSA 
 Werkinstructie vuil linnen. 

 
Via Intranet de procedures inzake agressiebeleid doornemen en toepassen. 
 
Geen stage bij zwangerschap. 
 
Alle stagiairs dienen de richtlijnen uit het arbeidsreglement en de dienstorders inzake preventie 
en bescherming strikt na te leven: 

 Uitingen van de eigen persoonlijkheid qua kleding, schoeisel, juwelen en werkkledij 
moeten conform zijn met de richtlijnen preventie en bescherming en ziekenhuishygiëne 

 Een goede hygiëne is belangrijk bij keukenactiviteiten 
 Juist gebruik van elektrische toestellen en gereedschappen 
 Gebruik van veiligheidsmateriaal. 

 
Er is ook een tekst beschikbaar via Intranet inzake ergonomisch werken die kan worden 
doorgenomen en toegepast. 

8.3 Vereiste vaccinaties 
 Hepatitis A en B ,en bloedonderzoek anti-HBs om antistoffen te bepalen tegen hepatitis 

B. Deze moeten hoger zijn dan 10 IE/L 
 Jaarlijkse negatieve intradermo of normale RX-thorax 
 Boostrix (één inspuiting om de tien jaar) 

 
De eerste dag van de stage zal de stagiair een attest gezondheidsbeoordeling voorleggen 
alvorens de stageplaats te betreden. 
 
(Werkpostfiche “harde sector” wordt gebruikt voor de Technische Dienst, Keuken en Cafetaria.) 
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