Beste vrienden van de arbeidshygiëne,

Zoals reeds in de nieuwsbrieven aangekondigd, worden tijdens onze volgende
studiedag recente eindwerken arbeidshygiëne gepresenteerd.
Op deze studiedag zullen in de voormiddag vijf eindwerken van de opleiding Preventieadviseur Arbeidshygiëne, die in 2017 - 2018 doorging in KU Leuven – Odisee voorgesteld
worden. In de namiddag komen eindwerken over een arbeidshygiënisch onderwerp uit
andere opleidingen (Arbeidsgeneeskunde, Safety Engineering, Milieu- en
Preventiemanagement) en een studie aan bod.
Er is simultaanvertaling voorzien. In de namiddag zijn er twee presentaties in het Engels.
De 5 presentaties van de ochtendsessie dingen mee naar twee BSOH-prijzen van 300
euro: beste eindwerk en meest innovatieve eindwerk. De prijzen zullen op het einde van
de studiedag uitgereikt worden.
Deze studiedag zal doorgaan op vrijdag 16 november 2018 van 9:15 tot 15:30
in auditorium Storck van FOD WASO.
Het programma ziet er als volgt uit:
9:15

Onthaal en koffie.

9:50

Verwelkoming.

Tom Geens, voorzitter
BSOH

10:00

Blootstelling aan isopropanol in een drukkerij.

Lucie Huyghebaert, Liantis

10:30

Onderzoek van de blootstelling aan chemische
agentia in de lakstraat van een bedrijf voor
totaalinterieur.

Kris Bouttelgier,
Spmt -arista

11:00

Arbeidshygiënische risico’s bij werkzaamheden in
verontreinigde bodem in de petrochemie.

Leon van Schöll,
Dow Benelux

11:30

Ontwikkeling van een opvolgingsprogramma
voor de verluchting van containers met te hoge
concentraties aan toxische gassen.

Raphaëlle Segers,
Atmosafe

12:00

Dermale en inhalatoire blootstelling aan
ethylacetaat in een drukkerij.

Roger Collier, Liantis

12:30

Broodjeslunch.

13:30

Blootstelling aan matige koude door contact met
versproducten in een koelruimte.
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Arnika Hugel, IDEWE
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14:00

Bioaerosols to improve the indoor air quality.

Jelle Verdonck,
Omgeving en Gezondheid,
KU Leuven

14:30

PROBE studie: Onderzoek naar de blootstelling
van de Belgische werknemers aan gevaarlijke
chemische producten via peilpraktijken

Sara Pauwels,
Omgeving en Gezondheid,
KU Leuven

15:00

Uitreiking van de BSOH prijzen.

15:30

Einde van de studiedag.

Inschrijven:
Je kan enkel elektronisch inschrijven voor deze studiedag (tot 12/11) 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/473

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 november 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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