Beste vrienden van de arbeidshygiëne,

Zoals reeds in de nieuwsbrieven aangekondigd, gaat onze volgende studiedag over de
nieuwe versie van de EN 689:
Workplace exposure — Measurement of exposure by inhalation to chemical
agents — Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values.
Op deze studiedag zal in de voormiddag de nieuwe versie van deze norm en de
verschillen met de vorige versie toegelicht worden door deskundigen die meegewerkt
hebben aan de opmaak ervan. In de namiddag komt de praktijk aan bod.
Deze studiedag zal doorgaan op vrijdag 16 maart 2018 van 9:30 tot 16:00
in auditorium Storck van FOD WASO (Zuidstation Brussel).

Het programma ziet er als volgt uit:
9:30

Onthaal en koffie

10:00

Verwelkoming

10:10

Inleiding: EN 689:1995

11:10

La norme révisée EN 689: un outil utile pour tester la
conformité avec les VLEP (The new EN689: a useful tool to
test compliance with OELs)

12:15

Broodjeslunch

13:15

Base statistique pour l'évaluation de la conformité à la VLEP
et la détermination de la périodicité des mesurages

Martine Chouvet, ITGA, France

14:00

Application de l'EN 689 dans l'industrie en France

Frédéric Gaidou, Eramet, France

14:30

Koffiepauze

15:00

BWStat webtool voor toepassing van de EN 689

Tom Geens, Provikmo, BSOH

15:30

Wetttelijke vereisten voor compliance testing in Europa

Steven Verpaele, BeCOH, Nickel
Institute, BSOH

16:00

Pauze

16:15

Algemene ledenvergadering van de vzw BSOH

16:45

Einde van de studiedag
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Tom Geens, BSOH
Roger Grosjean, ex-convenor
CEN TC 137 WG1, BSOH
Raymond Vincent, convenor CEN
TC137 WG1, France
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Inschrijven:
Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag via onze website:
•

inloggen doe je via de pagina www.bsoh.be/?q=nl/user

•

inschrijven doe je via de pagina www.bsoh.be/?q=nl/node/442

Deze studiedag is gratis voor BSOH-leden en zit vervat in het lidgeld. Wie geen lid is moet
eerst lid worden (€75, via de website www.bsoh.be).
Je wordt verzocht ons te verwittigen indien je 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 16 maart 2018 talrijk te mogen ontmoeten !

Met vriendelijke groeten,

Tom Geens

Tamara Docters

Maurits De Ridder

Katrien Poels

Voorzitter

Ondervoorzitter

Secretaris

Penningmeester
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