
Op de agenda van Regio Zuid stonden voor 2015 drie bijeenkomsten gepland:    
   

Op 5 maart jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden bij BATA Industrials (zie foto). De deelnemers 

kregen uitleg over de relatie tussen ziektebeelden en het dragen van veiligheidsschoenen. Aan de 

hand van studies met betrekking tot epidemiologie van voet- gerelateerde ziektebeelden en de 

relatie tussen verzuim van werknemers en het dragen van veiligheidsschoenen, hebben deelnemers 

meer inzicht gekregen in de vraag “Zijn veiligheidsschoenen meer dan een veiligheidsaspect?”  

   

 

Op 3 juli jl. waren we te gast bij Vlisco in Helmond. Voor juli 2016 moeten alle werkgevers de 

elektromagnetische bronnen in kaart gebracht hebben en maatregelen genomen hebben voor 

potentiele risico’s. Een drietal sprekers gaven inzicht in:  

 

·         Wat zijn Elektro Magnetische Velden?  

·         Welke wetgeving en normen zijn van toepassing?  

·         Welke gevolgen heeft de richtlijn 2013/35/EU voor een werkgever?  

·         Praktijkvoorbeelden voor het opstellen van een RI&E.  

   

Op 8 oktober jl. was NVvA Zuid te gast bij SABIC in Bergen op Zoom en is er een themamiddag 

rondom Legionella georganiseerd. Met enige regelmaat staat een Legionellabesmetting in de 

nieuwsbladen. In de bijeenkomst is gekeken of Legionella alleen een probleem is voor prioritaire 

instellingen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, zwembaden, sauna’s) of dat de industrie ook 

maatregelen dient te nemen om werknemers voldoende te beschermen. Hierbij zijn de volgende 

thema’s aan bod gekomen:  

·         Huidige stand van zaken Legionella 

·         Welke wetgeving en normen van toepassing zijn op Legionella 

·         Praktijkvoorbeelden voor het opstellen van een RI&E en beheersmaatregelen.  

   

Reserveer 10 maart, 30 juni en 17 november alvast in je agenda.  

De thema’s voor 2016 zullen zijn:  
 

-          Nieuwste meetstrategieën en het nut van PBM  

-          Gezondheidsrisico’s bij het werken in warme omgevingen 

-          Hoe gaan we om met oudere medewerkers.  
   
Uiteraard zijn we ook altijd op zoek naar leuke locaties en sprekers, dus neem gerust contact op met 

Iels den Dekker, Rene Bekman of Ingrid van Gemert. Bij deze wensen we alle leden van de NVvA een 

inspirerend, gezond en veilig 2016 toe.    

 


