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Beste vrienden van de arbeidshygiëne, 

Zoals reeds in de nieuwsbrieven aangekondigd, gaat onze volgende studiedag over de 
eindwerken van de studenten arbeidshygiëne. 

In de zomer van 2015 hebben de studenten preventieadviseur arbeidshygiëne van de 
opleiding Odisee – KU Leuven hun eindwerken voorgesteld. Aangezien het om 
uitgewerkte case-studies gaat die alle arbeidshygiënisten kunnen interesseren, is BSOH 
bijzonder blij enkele van deze eindwerken aan zijn leden te kunnen voorstellen. 

Ter dezer gelegenheid worden twee BSOH eindwerk prijzen van 250 euro uitgereikt:  
de prijs voor het beste eindwerk en de prijs voor het meest innovatieve eindwerk. Er zijn 
7 kandidaten. Verder zullen ook nog twee recente masterproeven arbeidsgeneeskunde 
voorgesteld worden die een interessant, arbeidshygiënisch topic belichten. 

Deze studiedag zal doorgaan op vrijdag 18 december 2015 van 10:00 tot 16:00 in 
auditorium Storck van de FOD WASO (Zuidstation Brussel). 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

9:30 Onthaal met koffie Iedereen 

10:00 Welkomstwoord door de voorzitter 
Introductie door de coördinator van de opleiding 

Tom Geens, BSOH  
Jeroen Vanoirbeek, KU Leuven 

10:30 Beroepsblootstelling aan metalen in Belgische politie- 
schietstanden (Masterproef Arbeidsgeneeskunde) 

Eline Vandebroek, Premed 

11:00 Evaluatie van de blootstelling van bepaalde werknemers 
aan ethyleenoxide en propyleenoxide via biomonitoring 

Tamara Docters, CESI 

11:30 
Uitwerken van een doelgerichte meetstrategie voor 
styreenblootstelling bij een kunststof silo constructeur 

Yves Royackers, Provikmo 

12:00 Analyse van de risico’s van werknemers bij blootstelling 
aan lasrook in een klein constructiebedrijf 

An Devriendt, Idewe 

12:30 Broodjeslunch 
 

13:30 Evaluatie van de bruikbaarheid en de efficiëntie van het 5D-
scherm voor het afwegen van API’s met een OEB 2 en 3 

Christian Van Leeuw, Idewe 

14:00 
Risico-evaluatie van de blootstelling aan asfaltdampen bij 
de productie van bitumendakrollen 

Johan Sterckx, Mensura 

14:30 Geluidsblootstelling in een installatie voor de neutralisatie 
van explosieve materialen 

Robert Emonds, Defensie 

15:00 
Handen drogen: een vergelijkend onderzoek tussen een 
ultrasnelle handdroger en wegwerp papieren doeken 
(Masterproef Arbeidsgeneeskunde) 

Anke Theunissen, Provikmo 

15:30 Prijsuitreiking Maurits De Ridder, BSOH 
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Inschrijven: 

U kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via  

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). 

U wordt verzocht ons te verwittigen indien u na inschrijving toch niet kan komen.  
We willen geen nodeloze kosten maken met de broodjeslunch. 

 

Locatie: 

FOD WASO 
Auditorium Storck (zaal 1190 op de 1ste verdieping) 
Ernest Blerotstraat 1 (rechtover Zuidstation) 
1070 Brussel 
www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx  

 

We hopen jullie op 18 december 2015 talrijk te mogen ontmoeten ! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Tom Geens  
Voorzitter 

Tamara Docters 
Ondervoorzitter 

Maurits De Ridder 
Secretaris 

Katrien Poels 
Penningmeester

 

    

http://www.admb.be/limesurvey/index.php?sid=66959&newtest=Y&lang=nl
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