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Beste vrienden van de arbeidshygiëne, 
 
Zoals reeds in de nieuwsbrieven aangekondigd gaat onze volgende studiedag over de nieuwe ISO normen 
ademhalingsbescherming.  
 
Tijdens deze studiedag leren we hoe we gepaste filters voor ademhalingsbescherming moeten selecteren. We 
doen dit met de nieuwe ISO normen ademhalingsbescherming die op ons afkomen in het achterhoofd en leren 
eveneens rekening te houden met het gedrag en de reacties van werknemers tov ademhalingsbescherming. Na de 
middag duiken we de praktijk van de fit-testen in. Na een wetenschappelijk getinte introductie leren we in een 
workshop hoe fit-testen vlot en adequaat worden uitgevoerd. 
  
De studiedag zal doorgaan op vrijdag 23 oktober 2015, 09:30 tot 16:00 bij 3M België in DIEGEM. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
09:00 Onthaal iedereen 

09:30 Basics 4 step approach and selection of filters (FR/NL 
slides/NL talk) Jan Goormans, application engineer 3M 

10:30 
 

New 'ISO' legislation Respiratory protection (FR/NL 
slides/NL talk) 

Rinus Brinks, OH ESD European Regulatory 
Affairs Manager 3M 

11:00 Koffiepauze iedereen 

11:15 Behavioral Safety in PPE (FR/NL slides, ENG talk) Nikki McCullough, Global Technical Services 
Manager 3M 

12:30 Lunch iedereen 

13:45 Science of fit (FR/NL slides, ENG talk) Nikki McCullough, Global Technical Services 
Manager 3M 

14:45 Workshop fit testing: what/how/tips&tricks+ demo face fit 
(Nl group and FR group) 

Jan Goormans (NL group) and Herman Codee 
(FR group), application engineers 3M 

15:45 Closing remarks iedereen 
 
U kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via http://inschrijven.bsoh.be.  
 
Deze studiedag is gratis voor BSOH-leden en zit vervat in het lidgeld. Wie geen lid is moet eerst lid worden 
(€50, via de website). Dit is het ideale moment om jullie Franstalige collega’s te motiveren om zich in te 
schrijven via onze promotie voor nieuwe franstalige leden, want bovendien geldt het BSOH lidmaatschap dan 
tot en met eind 2016! Breng hen dus zeker op de hoogte van deze interessante aanbieding!  

U wordt verzocht ons te verwittigen indien U na inschrijving toch niet kan komen. We willen 3M geen nodeloze 
kosten laten maken voor de lunch. 

 
Locatie: 
3M België 
Hermeslaan 7, 1831 Diegem 
 
We hopen jullie op vrijdag 23 oktober 2015 talrijk te mogen ontmoeten, 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
dr. ir. Tom Geens dr. Tamara Docters dr. Maurits De Ridder 
voorzitter ondervoorzitter secretaris 
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