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Vertrouwens- 
persoon



VERTROUWENSPERSOON
EXTERNE PREVENTIEADVISEUR

Je kan bij beide terecht als je ongewenst gedrag 
ervaart of te maken krijgt met pesterijen. Maar ook 
als je stress hebt of je hart wil luchten kan je naar de 
vertrouwenspersoon stappen.

De vertrouwenspersoon is er in eerste instantie om 
naar je te luisteren, met je mee te denken, informatie 
en advies te geven en als je dat wenst te bemiddelen 
bij een conflict.

Wat je tijdens zo’n gesprek vertelt wordt steeds 
vertrouwelijk behandeld en enkel op jouw vraag 
onderneemt de vertrouwenspersoon verdere stappen.

De preventieadviseur heeft dan weer de bijkomende 
de taak om de werkgever bij te staan, ook in het 
inventariseren van risico’s en op basis daarvan 
preventiemaatregelen voor te stellen, die kunnen 
worden opgenomen in een preventieplan.

SECOND VICTIM

Ben je als hulpverlener betrokken bij een ernstig 
klinisch incident, een medische fout die schade 
toebracht aan een patiënt en wil je hierover 
praten?  Ook als second victim kan je bij de 
vertrouwenspersoon terecht.



PROCEDURE

In eerste instantie is je gesprek informeel en kan je met 
de vertrouwenspersoon en of de preventieadviseur 
naar een oplossing zoeken om het ongewenst gedrag 
te stoppen.

Als dat geen optie is of geen positief resultaat 
oplevert, kan er worden overgegaan naar de formele 
procedure met een officieel verzoek tot psycho-sociale 
interventie met de vermelding van de feiten en de 
beschuldigingen.

De preventieadviseur kan dit verzoek in ontvangst 
nemen of weigeren. Indien het in ontvangst wordt 
genomen, worden de feiten en de beschuldigingen 
volledig onpartijdig onderzocht en wordt een 
advies met individuele en/of collectieve maatregelen 
geuit.

PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK

Geweld

Een feitelijkheid waarbij een werknemer of een ander 
persoon, psychisch en/of fysiek wordt bedreigd en/of 
aangevallen bij de uitvoering van zijn werk.

Pesterijen

Het stellen van een geheel van onrechtmatig 
handelingen, gedragingen, bedreigingen, ... binnen of 
buiten de instelling en die tot doel of gevolg hebben:

• dat de persoonlijkheid, de waardigheid, de fysieke 
of de psychische integriteit van een medewerker 
worden aangetast



• dat de job van een medewerker in gevaar wordt 
gebracht

• dat een bedreigende, vijandige, 
beledigende,vernederende of kwetsende omgeving 
wordt gecreëerd

Ongewenst seksueel gedrag

Ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag 
met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg 
heeft dat de waardigheid van een persoon aan te 
tasten of een bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende omgeving wordt 
gecreëerd.

Stress

Stress op het werk verschijnt wanneer de werknemer 
het gevoel heeft dat hij niet over de nodige middelen 
beschikt om de vereisten van het werk het hoofd te 
bieden. Er ontstaat een onevenwicht tussen de eisen 
van de werkomgeving en de mogelijkheden van de 
werknemer.

Stress heeft een negatieve invloed op de mentale en 
fysiek gezondheid, het welzijn en de productiviteit .

Voor meer informatie verwijzen we naar de 
beleidsnota van az Vesalius in verband met 
psychosociale risico’s op het werk. Je vindt deze terug 
op iDocument.



CONTACT

Vertrouwenspersonen az Vesalius

Petra Suchanek
Tel. 012 39 60 05
E-mail: suchanek.petra@azvesalius.be

Katrien Slechten
Tel. 012 39 60 57
E-mail: slechten.katrien@azvesalius.be

Dr. Evelyn Wouters
Tel. 012 39 78 88
E-mail: evelyn.wouters@azvesalius.be

Valerie Landmeters 
Tel. 012 39 70 90 
E-mail: valerie.landmeters@azvesalius.be

Externe Preventieadviseur

Anneleen Vanlook
Tel. 0473 33 71 14
E-mail: anneleen.vanlook@mensura.be

Mensura EDPB
Corda campus - gebouw 2
Kempische Steenweg 309/0.01
3500 Hasselt
Tel. 011 30 27 62
www.mensura.be



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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