
 
 

LX Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde 

 

1 & 2 december 2022 

 

 

Welkom terug! 
 

 

Het coronavirus waart nog altijd rond en krijgt daarom nog veel, maar niet alle aandacht 

tijdens ons congres: de pandemie heeft de arbeidswereld immers sterk veranderd. Door de 

pandemie hebben de diverse instellingen die in België instaan voor de gezondheidszorg ook  

de rol van de arbeidsarts en de middelen die hij kan inzetten, beter leren kennen. 

 

Een andere actuele kwestie is de re-integratie van langdurig zieken: we bespreken de evolutie 

van de wetgeving op dat vlak, evenals verschillende thema's die het werkterrein van de 

arbeidsarts verruimen (MSA, slaapstoornissen, 5G). 

Wij kijken ernaar uit om u talrijk te mogen verwelkomen op deze LX Nationale Dagen 

Arbeidsgeneeskunde! 

 

 

Wetenschappelijk Comité: 

Drs P. De Zutter, Ph. Farr, Ph. Swennen, U. Van Soom, A. Verhoeven. 
 

 

 

PROGRAMMA DONDERDAG (simultane vertaling) 

 

8u30 - 9u00  

Ontvangst deelnemers met koffie en versnaperingen 

 

9u00 - 9u15 

Openingstoespraak 

Dr. B. Curvers, voorzitter van de B.B.v.Ag. 

 

9u20 - 9u40 

Inleiding 

P.-Y. Dermagne, vice-eerste minister en minister van Economie en Werk 

 

 



 

9u45 - 10u05 

De ministeries van Volksgezondheid in België en de samenwerking met arbeidsgeneeskunde 

S. Bulterys, lid raad van bestuur van de B.B.v.Ag. 

 

10u05 - 10u40 

Pauze 

 

10u45 - 11u05 

Ervaringen en relaties van het Agentschap Zorg en Gezondheid met de arbeidsgeneeskunde 

voor en tijdens de Coronacrisis. Wat erna? 

D. Dewolf, administrateur-generaal bij het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid 

 

11u10 - 11u30 

De nouveaux outils pour prévenir les troubles musculo-squelettiques en attendant une 

nouvelle législation TMS 

A. Piette, ergonome européen, SPF Emploi, président de la BES 

 

11u35 - 11u45 

Vragen en Antwoorden 

 

11u50 - 12u00 

Voorstelling posters  

 

12u00 - 13u15 

Lunch 

 

13u20 - 13u40 

Conséquences à long terme du Covid  

A. Froidure, prof. Service Pneumologie, Cliniques universitaires Saint-Luc; Institut de 

Recherche Expérimentale et Clinique, UCLouvain 

 

13u45 - 14u05 

L’équilibre entre télétravail et travail en présentiel: impact sur les facteurs psychosociaux 

S. Delroisse, PhD, chargée de cours à l’UMons et l’UCLouvain 

 

14u10 - 14u30 

Enjeux organisationnels et RH du travail hybride 

F. Pichault, professeur titulaire HEC Liège et directeur du LENTIC 

 

14u35 - 15u05 

"To be seen or not to be seen" Evaluatie van de periodieke gezondheidsbeoordeling  

J. Steel, postdoctoral researcher, Environment and Health, KU Leuven 

 

15u05 - 15u15 

Vragen en Antwoorden 

 

15u15 - 15u35 

Pauze 

 



15u35 - 16u00 

Videopresentaties: voorbeelden van een ergonomische oplossing in bedrijven.  

 

16u15 - 17u15 

Verrassingsact n.a.v. de 60e Nationale Dagen 

B. Kruismans 

 

 

PROGRAMMA VRIJDAG (simultane vertaling) 

 

9u00 - 9u30 

Re-integratie 2.0 (nieuw KB)/Overmacht 

V. Vervliet, adviseur afdeling Normen Welzijn op het Werk 

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid 

 

9u35 - 9u55 

Rôle du coordinateur de retour au travail et du médecin conseil dans le cadre du trajet de 

réintégration 2,0 

A.M. Bonroy, médecin-conseil à la direction médicale CM/MC, experte incapacité de travail 

et réintégration 

S. Hanssens, coordinatrice de retour au travail, Mutualités Libres. 

 

10u00 - 10u20 

Terugkeer. Werken na kanker. 

S. Vandenbroeck, verantwoordelijke Kennis, Informatie en Research, Idewe 

postdoctoral researcher, Environment and Health, KU Leuven 

 

10u20 - 10u30  

Vragen en Antwoorden 

 

10u30 - 11u00 

Pauze 

 

11u00 - 11u20 

Ehealth-gebruik door arbeidsarts 

W. Wauters, project manager eHealth-platform  

 

11u25 - 11u50 

5G et santé  

J. Vanderstraeten, dr. en Santé Publique et collaborateur à l'Ecole de  

Santé Publique de l'ULB 

 

11u50 - 12u00 

Vragen en Antwoorden 

 

12u00 - 12u10 

Voorstelling posters  

 

 

12u10 - 13u25 



Lunch 

 

13u30 - 13u55 

Présentation du décret AVIQ Médecine Préventive, en particulier Médecine du Travail 

V. Bouttin, Direction prévention, promotion et surveillance de la santé    

14u00 - 14u30 

Troubles du sommeil. Comment les dépister lors de l'évaluation de la santé périodique? 

C. Mostosi, conseiller en prévention-médecin du travail, Attentia Prévention et Protection 

 

14u35 - 15u05 

Bewegen op verwijzing en rol van de arbeidsarts 

K. Devloo, stafmedewerkster Gezond Werken, Vlaams Instituut Gezond Leven 

 

15u10 - 15u40 

Update Covid-vaccins en andere 

P. Van Damme, directeur Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties,  

vice-decaan faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, UAntwerpen 

 

15u40 - 15u50 

Vragen en Antwoorden 

 

15u50 - 16u00 

Slottoespraak – Posterprijs – Tombola 

B. Curvers, voorzitter van de B.B.v.Ag. 

 
 

Naast de wetenschappelijke uitdagingen van dit congres nodigt de B.B.v.Ag. u ook van harte 

uit op het feestmaal dat we donderdagavond aanbieden aan de prijs van € 80. En wegens het 

succes van de vorige jaren organiseren we opnieuw een tombola voor de deelnemers die het 

volledige congres bijwonen.  
 

 

INDIENING POSTERS 

 

Als wie dat wenst mag onderwerpen voor posters voorstellen die arbeidsgeneeskundig relevant zijn. 

Criteria: max. 400 woorden, max. 100 x 80 cm, recente studies (< 5 jaar), beknopte mondelinge 

voorstelling van de poster gedurende 1 minuut. 

Max. 1 poster/persoon. 

Er zal een prijs uitgereikt worden voor de beste poster. 

Contactpersoon: ulrik.vansoom@mensura.be 

Deadline: 31/10/2022 

 

 

INSCHRIJVINGEN 

 

Individuele inschrijvingen 
Van 1 oktober tot 24 november 2022 via de link op de home page van onze website: www.bbvag.be 

U ontvangt een e-mail ter bevestiging met alle praktische info en betalingsmogelijkheden. Vergeet niet 

dat u als lid gebruik moet maken van uw paswoord om recht te hebben op het voordelige ledentarief. 

 

 

 

mailto:ulrik.vansoom@mensura.be


Gegroepeerde inschrijvingen per dienst/bedrijf 
Lijst van alle deelnemers opsturen naar info@bbvag.be met vermelding van de naam, e-mail en taalrol 

van alle deelnemers alsook uw factureringsgegevens. Bij voorkeur tegen 31 oktober. 

 

Leden in orde met bijdrage:      € 125 voor 1 dag of € 180 voor de 2 dagen 

Niet-leden:                                   € 220 voor 1 dag of € 330 voor de 2 dagen 

Studenten 1e en 2e jaar AG:            één tarief: € 85  

Feestmaal donderdag 18u:               € 80 

 

 

PLAATS 

 

The Square Brussels - Silver Hall 

Kunstberg - 1000 Brussel 

 

 

 

BEREIKBAARHEID 

 

Openbaar vervoer: 

Het congrescentrum bevindt zich naast het Centraal Station 

 

Met de wagen: 

Parking Albertina:  

Gerechtsplein, 16, verdieping -3, rechtstreekse toegang tot The Square 

Alternatieve parking: Stuiversstraat, 3  

 

mailto:info@bbvag.be

