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Na het volgen van dit driedaagse seminarie heeft de
deelnemer dus niet alleen inzicht in de risico’s die aanleiding
geven tot overbelastingsletsels, maar ook in de te nemen
preventieve maatregelen, en dat zowel op vlak van een juiste
detectie van de risico’s als corrigerende maatregelen.

Dit seminarie wordt ingericht door het Nationaal
Opleidingscentrum. In het programma is er niet alleen
aandacht voor de kennis die nodig is om de risico’s op vlak
van fysieke overbelasting te kunnen inschatten. De
wetenschappelijke achtergrondinformatie wordt aangevuld
met praktische oefeningen en tips vanuit de praktijk, o.a.
via bedrijfsvoorbeelden, zodat ook het “hoe aan te pakken”
aan de orde komt. Een goed en degelijk uitgevoerd
ergonomiebeleid komt niet alleen de efficiëntie, maar ook
het rendement ten goede.

Provinciaal Veiligheidscomité Limburg
Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt
Tel. : 011 23 79 08 - Fax : 011 23 79 63
E-mail : veiligheidscom@limburg.be
Contactpersoon : Liliane Dolezal, secretaris

De toenemende aandacht voor preventie van ongevallen
op het werk levert stilaan zijn vruchten op. De evoluties op
de werkvloer zoals informatisering en robotisering plaatsen
werkgevers en bijgevolg ook de preventieadviseurs voor
nieuwe uitdagingen die extra aandacht vragen. De
belangrijke impact van overbelastingsproblemen op de
werkvloer is daar een duidelijk voorbeeld van.
Dergelijke problematiek komt meestal pas aan de
oppervlakte als men op de werkvloer met de gevolgen ervan
geconfronteerd wordt. Klachten op vlak van gezondheid
en welzijn, verlies van productiviteit, verlies van inzetbaarheid van goed opgeleid personeel en in sommige
gevallen een verhoogd ziekteverzuim kunnen het gevolg
zijn van dergelijke overbelastingsletsels. Bij de analyse van
de risico’s die tot het ontstaan van fysieke overbelastingsletsels leiden, is niet alleen aandacht nodig voor
het handelen van de mensen, voor hun handelingsomgeving
en het gereedschap dat ze daarbij gebruiken. Er zal ook
oog moeten zijn voor de gewoontes die mensen ontwikkeld
hebben en die mee aanleiding geven tot de klachten die ze
komen melden.

Het Nationaal Opleidingscentrum ressorteert onder de Algemene directie Humanisering
van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg.
Verlenen hun medewerking : de Vlaamse provinciale comités voor de bevordering van
de arbeid, de werkgevers- en werknemersorganisaties, instellingen, beroepsverenigingen
en deskundigen

Hotel “Eurotel”
Koning Albertlaan 264 - Lanaken
Tel. 089/72 28 22 - Fax 089/72 28 24
E-mail : info@eurotel-lanaken.be

WAAR

Schriftelijke annulering is mogelijk vóór de uiterste
inschrijvingsdatum. Na die datum blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervangen van de deelnemer is mogelijk.

ANNULERING

Het aantal deelnemers is beperkt tot de 25 eerst
ingeschrevenen.

De teksten van het seminarie kunnen verkregen worden
tegen de kostprijs van € 85.

De inschrijvingen dienen te gebeuren op bijgaand
inschrijvingsformulier vóór 7 oktober 2011.
De betaling moet gebeuren op rekening 091-0176627-19
IBAN: BE39 0910 1766 2719 - BIC: GKCCBEBB van het
Provinciaal Veiligheidscomité Limburg te Hasselt.

Tussenkomst in de onkosten € 440.
Deze omvat alle kosten: volledig verblijf met maaltijden,
overnachtingen, referaten, documentatie, enz.
De overnachtingen geschieden ter plaatse.

INSCHRIJVING

17, 18 en 19 oktober 2011

WANNEER

PRAKTISCHE ORGANISATIE EN INLICHTINGEN

TEN GELEIDE
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Algemene directie Humanisering van de Arbeid

08.00 u :

Maandag 17 oktober 2011

Aankomst en onthaal van de deelnemers

Start van het seminarie, verwelkoming en
informatie over het praktisch verloop en rode
draad van het seminarie
André Trouwen, preventieadviseur en
moderator van het seminarie

Voorstelling deelnemers en hun verwachtingen
c.q. probleemstelling

Beleidsmatige preventiestrategie ergonomie
bij Ford Motor Compagny
Bart Haesen, proactieve ergonoom Ford Genk

Lunch

Tillen van lasten : wetten - normen risicoanalyse - preventiemaatregelen
Willy Bohets, Ergonomics Program manager
EMEA Dupont de Nemours

Houding : risicoanalyse en preventiemaatregelen
Stephan Tomlow, preventieadviseur ergonomie
Medimar vzw

Pauze

Oplossingsgerichte ergonomie, van advies tot
oplossing
Dirk Delaruelle, Eur. Erg., MD, diensthoofd
Departement Ergonomie, Mensura

Einde

Avondmaal

09.00 u :

09.45 u :

10.00 u :

10.30 u :

12.00 u :

13.30 u :

14.30 u :

15.30 u :

16.00 u :

17.30 u :

19.00 u :

Ergonomie in de zorg : de uitdaging voor de
toekomst
Luc Claes, lic. in de kinesitherapie en
motorische revalidatie, ZOL Genk

Pauze

Plaats van ergonomie in de SOBANE strategie
Veerle Hermans, verantwoordelijke Departement Ergonomie IDEWE

14.30 u :

15.30 u :

16.00 u :

Conclusies en eindevaluatie
André Trouwen, preventieadviseur/moderator

Overname van de teksten is slechts toegestaan na schriftelijk akkoord van
de organisatoren.

, op

Algemene leiding :
André Trouwen, preventieadviseur
Lid van het Nationaal Opleidingscentrum

Doelgroep:
Preventieadviseurs-ergonoom
Verantwoordelijken aankoopbeleid
Preventieadviseurs
Personeelsverantwoordelijken

14.30 u :

Lunch

12.30 u :

....................................................

Avondmaal

Trekken en duwen : hoe risico’s evalueren en
beheersen
Roeland Motmans, Eur. Erg., preventieadviseur
ergonomie, IDEWE

13.30 u :

Te

19.00 u :

Lunch

12.00 u :

Hoe zinnig opstellen en implementeren van
een interventie
Evert Zinzen, prof. Dr., Faculteit Lichamelijke
Opvoeding en Kinesitherapie Vrije Universiteit
Brussel

Pauze

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel. 011 23 79 08
Fax 011 23 79 63
E-mail :
veiligheidscom@limburg.be

11.00 u :

10.30 u :

Objectieve registratie van spierbelasting
tijdens het uitvoeren van arbeidstaken:
achtergrond en demonstratie
Mark Hautekiet, Eur. Erg., teamhoofd
ergonomie Provikmo

09.30 u :

PROVINCIAAL
VEILIGHEIDSCOMITE
LIMBURG

Einde

Lichaam en brein aan het werk :
“over-belasting” bij beeldschermwerk
Huget Désiron, Eur. Erg., zaakvoerder ACT
Desiron bvba

11.00 u :

Aanpak ergonomie binnen de Colruytgroup
Leen Braekeveldt, preventieadviseur
ergonomie, Colruytgroup

Ontbijt

08.30 u :

08.00 u :

Woensdag 19 oktober 2011

Inschrijvingsformulier
Naam :
Adres :

17.30 u :

Pauze

Tendinopathien bovenste ledematen
Guido Creytens, prof. Dr., internist-revalidatiearts KUL - Fonds voor de Beroepsziekten

09.45 u :

10.30 u :

Risicoanalyse van repetitieve belasting bij het
FBZ
Joeri Luts, adviseur dienst Preventie en risicobepaling, Fonds voor de Beroepsziekten

08.45 u :

Ontbijt

Programma
Dinsdag 18 oktober 2011

NATIONAAL OPLEIDINGSCENTRUM
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Voornamen ....................................................................................
Privé : ...................................................................................................................................................................................
Postnr. ................. Gemeente ............................................................. tel. .............../..........................................
Bedrijf : ...............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Postnr. ................ Gemeente ............................................................. tel. .............../..........................................
e-mail : ................................................................................................... fax ............../.....................................................

.....................................................................................................................................................................................................
Functie :
VRAAG (die je graag behandeld ziet) ………………………………………………………………………………………………
schrijft in voor het seminarie dat gehouden wordt op 17, 18 en 19 oktober 2011
in Hotel “Eurotel”, Koning Albertlaan 264 te Lanaken.
Hij/Zij stort het inschrijvingsrecht van € 440 op rek. 091-0176627-19 van het
Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg te Hasselt.
.............................................................................
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