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Beste BSOH lid 

 De huidige corona-crisis zorgde ervoor dat er een aantal beslissingen dienden genomen te worden 

met betrekking tot een aantal toekomstige activiteiten van BSOH. Deze knopen konden pas 

doorgehakt worden op de vergadering van de Raad van Bestuur van afgelopen vrijdag 24 april. 

Vandaar dat deze 2de nieuwsbrief later verschijnt dan gepland.  Hierin hebben we het over de 

komende en afgelopen BSOH studiedagen, de betaling van het lidmaatschap, een oproep naar 

geschikte bedrijven voor een bezoekje, Air sampling for a Better World, de toekomstige PDC rond 

industriële ventilatie, een generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk te 

voorkomen en het testen van de conformiteit van mondmaskers. We hebben alvast ook een reeks 
nuttige links verzameld rond het thema van COVID-19 en arbeidshygiëne.  

BSOH studiedagen 

https://www.bsoh.be/?q=nl/node/592 

06/03/2020: studiedag hot topics in de arbeidshygiëne 

https://www.bsoh.be/?q=nl/node/592


Op vrijdag 6 maart 2020 organiseerden we in Brussel een studiedag over hot topics in de 

arbeidshygiëne. Doordat Isabelle Monnerais van OPPBTP uit Frankrijk in laatste instantie haar 

deelname als spreker diende te annuleren wegens de Corona crisis, werden 2 sprekers toegevoegd 

aan het programma. Een welgemeende dank aan Michel Vangeel en Steven Verpaele om met enkele 

last-minute presentaties het ontstane gat op te vullen in het programma. Er waren in totaal 71 

deelnemers. De presentaties kan je hier terugvinden. Isabelle Monnerais bezorgde ons wel het finale 

verslag van de PROBOBOIS studie van OPPBTP dat je eveneens kan terugvinden bij de presentaties 

van de studiedag. PROBOBOIS staat voor PROgrès pour la réduction de l’exposition aux POussières 

de BOIS, en omvat een meetstrategie voor de beoordeling van de blootstelling aan houtstof.  

 

19/06/2020: studiedag biologische agentia 

Door de huidige Corona-crisis hebben we beslist om deze studiedag niet te laten doorgaan op de 

voorgesteld datum, dit in samenspraak met BBP (Belgian Biosafety Professionals). De studiedag zal 
worden verplaatst naar het voorjaar van 2021. De nieuwe datum zal later worden meegedeeld. 

16/10/2020: studiedag mechanische trillingen 

Voorlopig gaan we verder met de voorbereiding van deze studiedag en wordt deze nog niet 

geannuleerd of verplaatst. Ter voorbereiding van deze studiedag zijn we nog steeds op zoek naar 

interessante casussen of goede praktijken. Geef ons een seintje op seminars@bsoh.be als je een 
interessante suggestie voor een onderwerp, goede praktijk of casus zou hebben.  

Herinnering 

Laatste Herinnering: betaling van het lidmaatschap 

Onze penningmeester heeft vastgesteld dat nog niet alle leden hun bijdrage voor de verlenging van 

het lidmaatschap hebben betaald. Gelieve dit dan ook zo snel mogelijk in orde te brengen. Zo ben je 

zeker dat je als betalend lid de volgende nieuwsbrieven blijft ontvangen. Indien dit niet gebeurd is 

tegen uiterlijk 31 juli 2020 zijn we genoodzaakt om het lidmaatschap stop te zetten en heb je ook 

geen toegang meer tot de studiedagen. Niet zeker of je jouw lidmaatschap al betaald hebt? Je kan 

de status van jouw lidmaatschap eenvoudig nagaan via de link in de mail met hoofding ‘Hernieuwing 

lidmaatschap BSOH 2020’ die je kreeg. Is de status ‘activated’ dan hoef je verder niets te doen. Is de 
status ‘Pending Payment’, dan wil dit zeggen dat we jouw betaling nog niet ontvangen hebben. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Xww35jL7rRcn9nrNHkyX10RxI6f3hajw
mailto:info@bsoh.be


 

Oproep 

Collega kom eens kijken 

Een bezoek aan verschillende bedrijven is een uitgelezen kans om meer te weten te komen over de 

toepassing van arbeidshygiëne op de werkvloer bij jouw collega’s. De klemtoon van een 
bedrijfsbezoek is ervaring delen en van elkaar leren. 

  

Indien u, als lid van BSOH, interesse heeft om u kandidaat te stellen om in jullie onderneming een 

bezoek te organiseren, geef zeker een seintje aan Anke Janssen, BSOH bestuurslid 

(anke.janssen@liantis.be). Concreet betekent dit een bezoek op de werkvloer, eventueel aangevuld 
met enkele presentaties met als afsluiter een interessant netwerkmoment 

 

Pompen voor project in Egypte in kader Air sampling for a better world  

Voor het opstarten van een nieuw project in Egypte in het najaar 2020 zoekt BECOH nog een 10-tal 

pompen. Dit kadert in het gemeenschappelijk project ‘Air sampling for a better world’ van BeCOH en 

Sysmex dat ten volle ondersteunt wordt door het BSOH Bestuur. Indien jullie dus nog afgeschreven 

Gilair 3 of 5 meetpompen hebt, is dit een ideale manier om deze pompen een tweede leven te ge ven. 
Meer informatie vinden jullie op https://content.sysmex.nl/whwb  

https://content.sysmex.nl/whwb


Proficiat  

Belgisch BSOH-lid nieuwe co-chair van OHTA 

Op de algemene vergadering van OHTA op 20 mei wordt BSOH bestuurslid Steven Verpaele 

voorgedragen en benoemd als co-chair van de OHTA (Occupational Hygiene Training Association). 

Het doel van het OHTA platform is om wereldwijd goede arbeidshygiënische praktijken te 

bevorderen door het ontwikkelen van opleidingmateriaal dat gratis ter beschikking wordt gesteld 

van opleiders en studenten. BSOH is verheugd dat Steven zich hiervoor dan ook ten volle engageert 

en mee ondersteund namens BSOH. 

http://www.ohlearning.com/about-ohta/board-and-committees/members-of-the-board.aspx 

 

Professional Development Course  

PDC rond industriële ventilatie in voorjaar 2021 

Na het succes van onze Professional Development Course (PDC) rond deeltjes in 2019 waren we 

reeds gestart met de voorbereiding en organisatie van een nieuwe PDC rond de principes van 

industriële ventilatie in het najaar van 2020. Dit op algemeen verzoek van veel van onze leden. We 

zijn dan ook verheugd dat we hiervoor ACGIH hebben kunnen overtuigen om een opleiding rond 

‘Fundamentals in Industrial Ventilation & Practical Applications of Useful Equations ’ van 1 week naar 

België te halen. De opleiding zal worden gegeven door gecertificeerde ACGIH opleiders en zal 

bestaan uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Initieel was deze opleiding voorzien om te starten 

op 28 september 2020 in het opleidingscentrum van IDEWE te Haasrode. Door de Corona-crisis 

hebben we, in overleg met ACGIH, beslist om deze opleiding voorlopig uit te stellen naar het 

voorjaar 2021 (mogelijks maart). In augustus evalueren we terug samen met ACGIH de situatie en 
zullen we mogelijke een nieuwe datum afspreken. We houden jullie alvast op de hoogte! 

https://www.acgih.org/ 

http://www.ohlearning.com/about-ohta/board-and-committees/members-of-the-board.aspx
https://www.acgih.org/


 

Actualiteiten 

Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten 

hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de 

Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een 
generieke gids uitgewerkt. Meer info over deze gids en de gids zelf is terug hier terug te vinden. 

  

Een aparte OSH-WIKI pagina van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het 

werk rond veilig aan het werk en COVID-19 kan je hier terugvinden. 

 

Overzichtsdocument met testresultaten van maskers 

Door de huidige wereldwijde uitbraak van COVID-19 is er een enorme vraag naar persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM), in het bijzonder ademhalingsbeschermingsmaskers. Een groot aantal 

van de aangeboden FFP2 en FFP3- maskers of hun niet-Europese alternatieven zijn niet voorzien zijn 

van de nodige certificaten en testrapporten waarmee eenduidig kan worden aangetoond dat ze 
voldoen aan de vereisten van de relevante normen. 

Om tegemoet te komen aan de huidige noodsituatie en om de grote tekorten aan maskers te 

verminderen werd beslist dat dergelijke maskers onderworpen worden aan een vereenvoudigd 

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te-gaan
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace


testprotocol waarbij slechts een beperkt aantal essentiële vereisten worden beoordeeld: het 
“Alternative Test Protocol” (ATP). 

Maskers met een positief resultaat volgens ATP kunnen worden gebruikt onder bepaalde 

voorwaarden. Je kan de lijst van geteste maskers terugvinden op de website van de FOD Economie. 

Nuttige links 

Nuttige COVID-19 links 

Daar waar we jullie normaal een divers aanbod aan link naar verschillende arbeidshygiënische 

thema’s aanbieden hebben we ons in deze nieuwsbrief beperkt tot een aantal nuttige en 

interessante links rond COVID-19 en arbeidshygiëne.  

European Centre for Disease Prevention and Control  

COVID-19 pagina van CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

Webpagina van WHO 

Themapagina van SOFHYT rond COVID-19 

Infopagina over coronavirus voor arbeidshygiënisten van NVVA 

AIHA  pagina rond COVID-19 

NIOSH science blog over het gebruik van ademhalingsbescherming tijdens virusuitbraken 

Relevante artikelen met betrekking tot arbeidshygiëne en COVID-19 verschenen in the Annals of 
Work Exposure and Health (rol arbeidshygiëne, ademhalingsbescherming, ventilatie, huidcontact) 

IOSH Webinars rond COVID-19 

Themapagina van HSE met informatie en advies over COVID-19 

Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2 

Themapagina van 3M rond ademhalingsbescherming en corona-virus 

April nummer van The Synergist 

Artikel in het mei nummer van The Synergist rond de rol van de industrieel hygiënist bij COVID-19 

Advies van IRSST over het desinfecteren van herbruikbare ademhalingsbescherming op basis van 
elastomeren 

Aanbevelingen van IRSST om de blootstelling van kassiersters in winkels te voorkomen 

Tijdelijke aanbevelingen van CDC met betrekking tot het reinigen en desinfecteren van voertuigen 

Infografiek over het verschil tussen medische en professionele mondmaskers 

 FAQ van INRS rond COVID-19 en ondernemingen 

Webinar van INRS rond COVID-19 en de preventie van professionele risico’s 

Infopagina van FOD Economie rond conformiteitseisen voor mondmaskers FFP2/FFP3  

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-mondmaskers-zonder
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.sofhyt.fr/cov
https://www.arbeidshygiene.nl/covid-19/
https://www.aiha.org/public-resources/consumer-resources/coronavirus_outbreak_resources/aiha-covid-19-pandemic-efforts
https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2020/04/09/masks-v-respirators/
https://academic.oup.com/annweh/pages/covid-19
https://academic.oup.com/annweh/pages/covid-19
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/webinars/
https://www.hse.gov.uk/news/coronavirus.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_content=home-page-banner
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/worker-health-safety-uk/news-events/full-story/?storyid=eee844a2-1e5d-4c4e-b7f6-fed9c2589458
https://synergist.aiha.org/the-synergist-april-2020
https://synergist.aiha.org/202005-covid-and-the-industrial-hygienist
https://www.irsst.qc.ca/en/covid-19/irsst-notices/id/2648/disinfection-of-reusable-elastomeric-respiratory-protection-equipment
https://www.irsst.qc.ca/en/covid-19/irsst-notices/id/2648/disinfection-of-reusable-elastomeric-respiratory-protection-equipment
https://www.irsst.qc.ca/en/covid-19/irsst-notices/id/2649/recommendations-to-reduce-store-cashiers-exposure
https://www.aiha.org/news/interim-recommendations-from-cdc-cover-cleaning-disinfection-for-nonemergency-vehicles
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-using-face-masks-community
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-visionnez-webinaire-INRS.html
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-conformiteitseisen


Infopagina van FAGG rond conformiteitseisen van chirurgische mondmaskers 

Pagina van Vandeputte rond het herkennen van onbetrouwbare mondmaskers 

To mask or not to mask: Verhelderende video over de verspreiding van virusdeeltjes in de lucht  

Artikel van L. bourouiba rond turbulent gas clouds and respiratory pathogen emission (+ 
interessante video over de verspreiding van deeltjes via uitademen, hoesten en niezen) 

filmpje van IDEWE rond de belangrijke aandachtspunten bij het correct op- en afzetten van een 

chirurgisch mondmasker 

Officieel Belgisch referentiedocument voor het aankopen of aanmaken van mondmaskers 

Video van HSE rond het correct gebruik van ademhalingsbescherming voor gezondheidswerkers 
gedurende de corona pandemie 

Video van Ministerie van Gezondheid in OHIA die belang van social distancing aantoont bij 
verspreiding corona virus 

Artikel van ASSP rond de implementatie van de hiërarchie van preventieve maatregelen in geval van 

een pandemie 

Guidance van de Europese commissie voor de productie van handontsmettingsmiddelen en PBM 

Lijst van tijdelijke toelatingen (producten voor handontsmetting en ontsmetting van oppervlakten) 

die zijn uitgereikt door de FOD Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van Covid-19  

Richtlijnen van ASHRAE voor onderhoud van ventilatie en airco systemen bij Covid-19 

Maatregelen in Zwitserland met betrekking tot arbeidsbescherming en Covid-19 

IOHA nieuwsbrief van maart-april 2020 

 

Externe symposia 

Alle externe symposia staan ook op de activiteitenkalender op onze website vermeld.  

8 – 9/4/2020: 29e NVvA-symposium: Arbocadabra; Googelen of Goochelen?. Zeist, Nederland 
(meer info) → geannuleerd. Wordt verplaatst naar 2021. 

20 – 23/4/2020: BOHS 2020. Bristol, Verenigd-Koninkrijk (meer info) → uitgesteld. 

https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_richtlijnen_om_de_conformiteit_en_geschiktheid_van_chirurgische_mondmaskers_na_te
https://www.vdp.com/NL/Nieuws/order/desc/1/2799/235/hoe-herken-je-onbetrouwbare-stofmaskers.html
https://www.youtube.com/watch?v=ycf6bAMKgjg
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763852
https://vimeo.com/411304470/00c9c86348
https://vimeo.com/411304470/00c9c86348
https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-nl.pdf
https://www.hse.gov.uk/news/face-mask-ppe-rpe-coronavirus.htm?utm_source=campaigns.hse.gov.u%2C&utm_medium=referral&utm_campaign=coronavirus&utm_content=rpe-campaign
https://www.hse.gov.uk/news/face-mask-ppe-rpe-coronavirus.htm?utm_source=campaigns.hse.gov.u%2C&utm_medium=referral&utm_campaign=coronavirus&utm_content=rpe-campaign
https://www.youtube.com/watch?v=6qscwiad_J8
https://www.youtube.com/watch?v=6qscwiad_J8
https://www.assp.org/news-and-articles/2020/03/31/how-to-apply-the-hierarchy-of-controls-in-a-pandemic
https://www.assp.org/news-and-articles/2020/03/31/how-to-apply-the-hierarchy-of-controls-in-a-pandemic
https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-coronavirus-commission-issues-questions-and-answers-help-increase-production-safe-medical#pk_campaign=sm
https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-tijdelijke-toelatingen#2
https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-tijdelijke-toelatingen#2
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/filtration_and_disinfection_a3.pdf
https://eurogip.fr/en/switzerland-occupational-health-protection-and-covid-19/
https://www.ioha.net/wp-content/uploads/2020/04/PDF-GEM-MarchApril-2020.pdf
https://www.arbeidshygiene.nl/nieuws/29e-nvva-symposium-arbocadabra-googelen-of-goochelen/
https://login.bohs.org/iCore/Events/Event_display.aspx?EventKey=OH2020&WebsiteKey=6d387463-2fa0-42c2-a901-967460d905eb&_ga=2.229912661.895987144.1575631536-1482563096.1575399501


1 – 3/6/2020: AIHce EXP 2020. Atlanta, VS (meer info) → Virtuele conferentie 

11/06/2020: jaarlijks congres Sofhyt rond het thema ergonomie , Parijs, Frankrijk (meer info volgt 
later op website www.sofhyt.fr) → geannuleerd. 

6-10/9/2020: AIRMON 2020 The 10th International Symposium on modern principles of air 

monitoring and biomonitoring. Bristol, Verenigd-Koninkrijk. (meer info) 

17-22/10/2020: IOHA 2020, Daegu, Korea (meer info) 

28-11 tot 2-12/2020: AIOH 20/20 Vision for occupational hygiene, Adelaide, Australië  

 

http://www.aihceexp.org/
http://www.sofhyt.fr/
https://login.bohs.org/iCore/Events/Event_display.aspx?EventKey=AIRMON2020&WebsiteKey=6d387463-2fa0-42c2-a901-967460d905eb
http://www.ioha2020.org/index.php

