Verslag Vergadering Raad van Bestuur
Verslag 2017/3
Vrijdag 7 juli 2017 – 13:30 tot 16:30
FOD WASO Brussel, zaal 1145 (Brangwijn) – Ernest Blerotstraat 1, B-1070 Brussel
Te doen: sprekers zoeken voor de studiedag over carcinogenen (1 december 2017)

Volgende Vergadering RvB: vrijdag 13 oktober 2017 – 13:30, FOD WASO, Brussel

1) Aanwezigheden en verontschuldigingen:
a) Aanwezig: Tamara, Maurits, Katrien, Christel, Anke, Luk, Michel, Anne, Manu,
Robbie en Roger.
b) Verontschuldigd: Tom, Steven, Jeroen, Jan.
2) De agenda wordt goedgekeurd. Er zijn vijf punten voor de varia.
3) Verslag 2017/2 van de vergadering van de RvB van 17 maart 2017 wordt
goedgekeurd. Er wordt herinnerd aan de bevraging die we begin 2018 gaan doen bij
alle leden. Iedereen denkt tegen volgende vergadering na wat we willen weten.
4) Financiën: promomateriaal
Katrien toont de A5-blocnotes en stylo’s die aangekocht werden om uit te delen op
studiedagen: 500 sets aan 3,2 euro per set.
5) Evaluatie voorbije studiedagen:
21/04/2017: asbest. Deze studiedag was prima: nuttig, interessante invalshoeken en
vol programma. 64 aanwezigen.
Bij toekomstige studiedagen zal bij elke inschrijving een bevestigingsmail worden
verzonden.
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6) Planning studiedagen 2017:
a) 29/09/2017: bioveiligheid (samen met BBP, bij FOD WASO in Brussel).
De uitnodiging wordt in 3 talen opgemaakt aangezien BBP alles in het Engels
doet. De presentaties gebeuren in het Nederlands, Frans of Engels (de spreker
kiest). Voor de powerpoint gaat de voorkeur uit naar het Engels.
BSOH en BBP zorgen apart voor de verspreiding van de uitnodigingen en de
inschrijvingen. Uiterlijk vijf dagen voor de studiedag moeten de inschrijvingen
samengebracht worden om de catering te bestellen.
Titel: Le risque biologique: comment l’évaluer, le confiner et se protéger.
10:00 -10:15

Introduction et presentation de la journée. Tom Geens (BSOH) et
Delphine Beeckman (BBP)

10:15 – 11:00

Gezondheidsrisico’s van biologische agentia: wetenschappelijke
en wettelijke aspecten. Maurits De Ridder (AD HUA, FOD WASO
en Arbeidsgezondheidkunde, UGent)

11:00 – 11:30

Le lien entre le bien-être au travail et la biosécurité. Emmanuelle
Boilan (CESI).

11:30 – 12:15

L’évaluation du risque biologique. X, BBP

12:15 – 13:15

Middagpauze met sandwiches en koffie.

13:15 – 14:15

Des pathogènes en diagnostic et recherche et des OGMs pour
production industrielle. Etude de deux cas avec interactivité.
Suzanne Loret, UNamur

14:15 – 14:45

Praktische aspecten van biologische agentia in een R&D
omgeving. Inge Sledsens, Janssen J&J

14:45 – 15:00

Koffiepauze

15:00 – 15:30

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor biologische agentia.
Ann Van den Borre, Ansell

15:30 – 16:00

Ademhalingsbescherming voor biologische agentia. X, 3M

16:00 - 16:15

Conclusies en afsluiting van de studiedag. Tom Geens (BSOH) et
Delphine Beeckman (BBP).
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b) 01/12/2017: kankerverwekkende stoffen. Er zijn veel ideeën, maar weinig
concrete voorstellen met naam van spreker erbij. De zaal is al vastgelegd.
Wat aan bod zou kunnen / moeten komen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verschillende indelingen van kankerverwekkers (eventueel iemand van J&J)
Hoeveel beroepskankers zijn er, wat zijn de belangrijkste oorzaken (Maurits)
Grenswaarden (Dominique Lison of P. Hoet)
Vervanging van kankerverwekkers (Henri Heussen)
Kwarts (Steven)
Dieseluitlaatgassen (Roel Vermeulen)
Lassen (Maurits)
Houtstof en neussinuskanker (Fedris)
Visie van Cefic (Jan Twisk)

Iedereen gaat hier verder over nadenken en voorstellen naar de secretaris
sturen zodat we tegen begin september een ontwerp kunnen maken. Het
programma wordt definitief vastgelegd op de volgende RvB vergadering.
7) Opleidingen arbeidshygiëne:
a) Franstalige opleiding Arbeidshygiëne. Manu brengt verslag uit over de gevoerde
gesprekken. De groep UMons, ULg en UO est à point mort. De contactpersonen
zijn niet meer bereikbaar. De groep UCL (Denis Dochain) en CPFB (Nathalie
D’Haese) gaat er wel mee door en heeft al contact gehad met FOD WASO (Danny
De Baere). Men tracht ook een academische certificatie van ARES te krijgen. Het
ontbreekt hen echter aan mensen die het programma kunnen samenstellen en
lesgevers. Ze zoeken mensen die een deel van de cursus kunnen organiseren en
willen hierover met BSOH praten. BSOH stelt voor het programma van de laatste
cursus van KU Leuven en Odisee als vertrekpunt te nemen en een vergadering te
beleggen op 28 of 31 augustus (voor BSOH: Tom, Emmanuelle, Jeroen, Maurits,
Jan, Steven, Robbie). Starten met een cursus in september 2018 (als de cursus in
Leuven is afgelopen) lijkt een haalbaar doel. Lessen mogen in het Engels gegeven
worden.
b) Odisee – KU Leuven (preventieadviseur arbeidshygiëne). De opleiding loopt
goed. Er wordt voorgesteld om de doelstelling en de inhoud van de lessen beter
te omschrijven zodat de evaluatie van de lessen gerichter en objectiever wordt
(worden de doelstellingen qua kennis en vaardigheden gehaald ?).
c)

Prevent (adviseur arbeidshygiëne): Robbie heeft de dode link op de BSOH
website aangepast. Verder geen nieuws.
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d) Doorstroomrichting arbeidshygiëne in de opleiding Milieu- en Preventiemanagement in Brussel. Er is geen vergadering van de resonantieraad geweest
waardoor Anke geen nieuws heeft.
8) CEN/TC137. EN 689:2016. Roger geeft feedback. Er is een brief verstuurd naar
Dietmar Breuer (chairman) met het standpunt van BSOH. Een nieuwe inquiry is
geweigerd. Er zijn enkel kleine aanpassingen gebeurd. Men gaat nu naar de formal
vote (duurt twee maanden) in het najaar. Nadien (voorjaar 2018) zou de tekst
kunnen gepubliceerd worden. Ondertussen kan men er al mee werken, maar enkel
als een code van goede praktijk, niet gelinkt aan wetgeving.
9) FOD WASO project “Blootstelling van Belgische werknemers aan gevaarlijke
chemische stoffen”. Naar aanleiding van dit project heeft Co-Prev een werkgroep
samengesteld om een template voor registratie van resultaten van luchtmetingen op
te maken, die door alle externe diensten kan gebruikt worden. Verschillende leden
van onze RvB zitten in deze werkgroep.
10) Hoge Raad PBW. Het mandaat van Steven is voor 4 jaar verlengd. Naar aanleiding
van de besprekingen van het periodiek gezondheidstoezicht heeft Tom een brief
gestuurd met de mededeling dat zonder een goede blootstellingsbepaling het niet
mogelijk is op een zinvolle manier een periodiciteit te bepalen.
11) Consortium Beroepsverenigingen Preventieadviseurs (CoBePrev). Er wordt verder
gewerkt aan de optimalisatie van de opleidingen preventieadviseur. Samenwerking
met PVI voor actualisatie van het handboek “Welzijn op het Werk” verloopt traag. Er
is op 12 oktober 2017 een vergadering met de opleidingen PA voor gebruik van het
handboek als cursus en optimalisatie van de programma’s.
12) Relaties met buitenlandse verenigingen
a) Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA. Op het congres van 12-13
april 2017 (Zeist, NL) waren verschillende leden. We moeten in het najaar een
vergadering organiseren samen met het NVvA bestuur. Het voorstel van Tom
(Noah hotel in Kasterlee; zaal (250 €) en eten, te betalen door BSOH) wordt
goedgekeurd. Voorstel: ergens in de week van 6 november, best maandag,
dinsdag of woensdag.
b) British Occupational Hygiene Society BOHS. Het OH2017 congres van 24 - 27
april 2017 (Harrogate, UK) was flauw volgens Luk. Niets nieuw.
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c)

IOHA (Michel). Michel geeft verslag van de laatste vergadering: er worden
verschillende nieuwe initiatieven ontplooid. Het artikel over BSOH zal in de
volgende IOHA nieuwsbrief Global Exposure Manager gepubliceerd worden.
Jeroen is kandidaat om in het wetenschappelijk comité te zetelen en abstracts te
reviewen voor de IOHA conferentie in Washington, September 2018.

d) Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC). De vraag voor een spreker over
brandweer is opgelost: Tommy Verminck zal over de reiniging van
brandweerpakken spreken. Jeroen gaat op 9 november 2017 in de voor- en
namiddag naar de CGC bestuursvergadering en studienamiddag, ter vervanging
van Anke (in bevallingsverlof).
e) SOFHYT. Anne brengt verslag uit van de studiedag van 23 juni 2017 in Parijs
“évaluer sans mesurer”. INRS heeft een nieuwe tool ontwikkeld voor
elektromagnetische velden ‘Oseray’.
f)

Het EU-platform van Antoine Leplay (Initiative for a European Platform of
Professionals in Occupational Hygiene and Chemicals) is voorgesteld op BOHS in
Harrogate. Op 6 juni 2017 was er een webmeeting met Tom. BSOH doet niet
actief mee, maar steunt het initiatief. Een artikel hierover zal in de volgende
IOHA nieuwsbrief Global Exposure Manager gepubliceerd worden. Zweden en
Noorwegen tonen ondertussen ook interesse.

13) Vastlegging data volgende vergaderingen van de Raad van bestuur:
vrijdag 13 oktober om 13:30 in Brussel bij FOD WASO.
14) Varia:
a) Deelname aan de werkgroep van Co-Prev over registratie van resultaten van
luchtmetingen werd al besproken in punt 9.
b) Tom en Katrien hebben samen met Danny De Baere op 22 juni een Turkse
delegatie (Yucel Demiral en Esra Emerce) ontvangen bij FOD WASO en hen
uitgelegd hoe BSOH werkt. Men wil in Turkije ook een arbeidshygiëne vereniging
starten, met de hulp van Remko Houba uit Nederland. Er is reeds een OSHNET
school opgericht, en er zijn nauwe contacten met de Italiaanse vereniging (AIDII).
Geüpdate ledenanalyse toont aan dat BSOH momenteel 211 leden telt, waarvan
23 Franstalig. Jongste leeftijdscategorie (21-30 jaar) is ondervertegenwoordigd:
studenten en jongeren warm maken voor arbeidshygiëne!
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c)

Deelname van Steven aan de werkgroep grenswaarden van Anses in naam van
BSOH, wordt goedgekeurd.

d) De vraag van Chemical Watch om de BSOH nieuwsbrief te ontvangen, wordt
afgewezen. Alleen leden krijgen de nieuwsbrief.
e) Roger vindt dat BSOH moet reageren op de raadplegingsprocedure over nieuwe
grenswaarden van de FOD WASO. De procedure is onwetenschappelijk, niet
transparant en niet gericht op de gezondheid van de werknemers. Hij stelt voor
een brief met onze opmerkingen te sturen naar de voorzitter van de Hoge raad
PBW. Roger maakt hiervoor een ontwerpbrief.
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