Uitnodiging BSOH Studiedag: Hot topics in de arbeidshygiëne

Beste vrienden en vriendinnen van de arbeidshygiëne,
Graag willen we jullie uitnodigen voor de Studiedag BSOH: Hot topics in de
arbeidshygiëne, die zal plaatsvinden vrijdag 06 maart 2020, 09:30 tot 16:00, in
het Auditorium Storck (FOD WASO, lokaal 1190 op de 1ste verdieping), Ernest Blerotstraat
1 (recht tegenover Zuidstation), 1070 Brussel (Toegangsplan tot de FOD).
Prijs: gratis voor BSOH-leden
Toegankelijkheid: strikt voorbehouden voor BSOH-leden
Toegang voor niet-leden: eerst snel lid worden
Inschrijvingen vanaf: de inschrijvingen zijn nu open
Inschrijvingen tot: zondag 01 maart 2020
Inschrijvingsmethode: enkel online. Eerst inloggen en dan deze link volgen, helemaal
onderaan de pagina waarop je daarna terecht komt.
Talen: geen simultaanvertaling;
ofwel zijn de slides in het Engels en de spraak in het Nederlands of Frans of Engels,
ofwel zijn de slides in het Nederlands of Frans of Engels en de spraak in het Engels.
We hopen jullie op 06 maart 2020 talrijk te mogen ontmoeten!
Je wordt verzocht om zelf je inschrijving online aan te passen indien je na inschrijving toch
niet kan komen. We willen geen nodeloze kosten maken met de broodjeslunch. Je zal
hiervoor na inschrijving een mail krijgen met een link die je naar de pagina brengt waar je je
eigen inschrijving zelf kunt aanpassen.
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Programma :
09:30

Onthaal en koffie

10:00

Welcome by the chairman

Michel Vangeel

10:05

1

Bemonstering enzymes

Steven Verpaele

10:35

2

Air Sampling for a Better World

Steven Verpaele

11:05

3

Wood Dust

Isabel Monerais

11:50

Discussie / vragen

12:05

Pauze - broodjeslunch (stand-up Lunch)

13:30

4

Gebruik 'stoflamp' voor verschillende
toepassingen

Steven Berckmans

14:00

5

Blootstelling uitlaatgassen

nog te bepalen

14:30

Pauze - koffie

15:00

6

Lab test permeatie solventen door
handschoenen

Jeroen Vanoirbeek

15:30

7

Analyse des risques liés aux médicaments
cytotoxiques dans les services hospitaliers hors
pharmacie

Emmanuelle Boilan

16:00

Algemene ledenvergadering

Michel Vangeel
Voorzitter

Nathalie D’Haese
Vice-voorzitster
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Johan Sterckx
Secretaris

Robert Emonds
Penningmeester

Dimitri De Coninck
Redacteur
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