Nieuwsbrief voor de B.B.v.Ag.-leden
Verkiezingen – nieuwe samenstelling Raad van Bestuur
Op 14 maart 2019 werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld.
Zowel de uitslag van de verkiezingen als de samenstelling van het bureau, de
rechtstreeks verkozen leden en de gecoöpteerde leden, kunnen teruggevonden op de
website via
https://www.B.B.v.Ag..be/websites/53/uploads/file/samenstelling%20RVB/samenstel
ling%20website.pdf
Onze oproep tot verjonging van de RvB om de toekomst van de arbeidsgeneeskunde
verder te begeleiden en veilig te stellen, viel niet in dovemansoren. We zijn dan ook
oprecht verheugd en blij om een aantal nieuwe leden te kunnen verwelkomen!
Lidgeld 2019
Graag even uw aandacht voor de betaling van het lidgeld (100 €) indien dit nog niet
gebeurd is. We herhalen even het rekeningnummer: BE48 3601-8392-3827.
Als lid geniet je trouwens een voordelig inschrijvingstarief voor de Nationale Dagen.
Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde 2019
De Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde 2019 zijn in volle voorbereiding en het
belooft opnieuw een boeiend en praktijkgericht programma te worden.
Noteer dus alvast in jullie agenda:
Nationale Dagen 2019
Wanneer?

14 en 15 november 2019

Waar?

Hotel “Radisson Blu Royal”
Wolvengracht 47
1000 Brussel

Deze toplocatie bevindt zich op een boogscheut van het Centraal Station van Brussel en is
derhalve makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Posters Nationale Dagen 2019
Net zoals de voorbije jaren nodigen wij zoveel mogelijk deelnemers uit om posters over
uitgevoerde studies en/of eindwerken voor te stellen.
Alle posters zullen na de presentatie geëvalueerd worden door een jury. Traditiegetrouw
mag de winnaar een passende prijs in ontvangst nemen, uitgereikt door de Voorzitter van
de B.B.v.Ag.
We vestigen nogmaals uw aandacht op een aantal vooraf vastgelegde criteria qua vorm
en inhoud. Deze vindt u terug op onze website:

https://www.B.B.v.Ag..be/websites/53/templates/422/template.aspx?page=81
42&lang=1&web=53

K.B. van 14 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk voor
wat betreft het periodiek gezondheidstoezicht.
Dit K.B. werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2019 en treedt in
werking op 21 juni 2019.
Het vervangt de definitie van gezondheidstoezicht in de codex en wijzigt een aantal
bepalingen met betrekking tot het periodiek gezondheidstoezicht.
Het uitgangspunt van dit K.B. is dat de frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht
in grote mate behouden blijft doch dat de invulling ervan zal worden aangepast via een
aantal “aanvullende medische handelingen”.
Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen vindt u terug op de website van FOD
WASO via http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48287

11th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and
Environmental Health.
We willen jullie aandacht vestigen op een congres over biomonitoring dat van 27 t.e.m.
30 augustus 2019 plaatsvindt in het Park Inn hotel te Leuven.
Meer details over inschrijving en programma kunt u terugvinden op de website van de
KU Leuven: https://agenda.kuleuven.be/en/content/11th-international-symposiumbiological-monitoring-occupational-and-environmental-health
Studie onderzoek economisch nut van de arbeidsgeneeskunde
Het hoeft geen betoog dat dergelijk bewijs van groot nut kan zijn om de toekomst van
ons beroep veilig te stellen, doch het is niet evident om hierover bruikbare
wetenschappelijke studies terug te vinden…
Daarom werd enige tijd geleden beslist om in België zelf een studie op te starten onder
begeleiding van Prof Dr Lode Godderis. Initieel werd deze studie gefinancierd door de
B.B.v.Ag., een ondersteuning die na 2 jaar overgenomen werd door een aantal EDPBW.
Het is de bedoeling om de effectiviteit van de periodieke gezondheidsbeoordeling te
objectiveren aan de hand van een vragenlijst. De Delphi-studie om deze vragenlijst te
kunnen valideren, werd afgerond.
Ondertussen werd de vragenlijst getest in een woonzorgcentrum en worden deze
gegevens geanalyseerd. Het eigenlijke onderzoek is eveneens van start gegaan in een
drietal ziekenhuizen. Normaal gezien zouden de resultaten (op korte termijn) al binnen
het jaar verwacht mogen worden.
We wensen jullie allen veel leesgenot!

