
 
Bijeenkomst NVvA Regio zuid, thema: 
 

Meelstof en beheersmaatregelen 
 
In diverse industriesectoren worden werknemers blootgesteld aan allergenen. In de bakkerijsector is allergie en 
astma als gevolg van blootstelling aan diverse meelsoorten en enzymen een bekende beroepsziekte. Hoe minder 
medewerkers hieraan blootgesteld worden, hoe kleiner de kans op deze allergie. Tijdens onze bijeenkomst in een 
industriële bakkerij gaan we ontdekken wat er in de branche al voor maatregelen getroffen zijn om blootstelling 
te beheersen. Enkele ervaringsdeskundigen zullen aan het woord komen.  
 
Datum: Donderdag 9 maart 2017 
Aanvang: 12:30 uur (koffie/thee vanaf 12:00 uur) 
Eindtijd: Circa 17:00 uur 
Locatie: Bakkersland, Ettensebaan 2, 4814 NN  Breda 
   
In verband met de rondleiding geldt voor deze bijeenkomst een maximum van 35 personen, op volgorde van 
aanmelding en regio. Aanmelden via de website. 
 

 
AGENDA 
 
12:00 – 12:30 uur   Ontvangst 
 
12:30 – 12:45 uur    Intro Bakkersland en huishoudelijke mededelingen 
 
12:45 – 13:30 uur    Meelstofbeheersing door Tineke Rens – Sociaal Fonds Bakkersbedrijf 

Tijdens deze presentatie wordt ingegaan op de wijze waarop de bakkerijsector omgaat met 
het risico op allergie en astma als gevolg van blootstelling aan allergenen. Aan de orde komt 
welke allergenen in de sector een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van allergie. De 
belangrijkste blootstellingsmomenten worden belicht aan de hand van recent 
blootstellingsonderzoek. Tot slot zal een toelichting gegeven worden op het zogenaamde 
Gezondheidsbewakingssyteem waarmee vroegtijdig allergie wordt opgespoord. 

 
13:30 – 14:15 uur   Onderzoek naar beheersmaatregelen door Mark Roovers – Veiligheidskundige Bakkersland 

Hoe wordt er bij Bakkerijen omgaan met meelstof met de link naar stofexplosie en  
mensveiligheid. Onderdelen hiervan zijn: Kennisniveau, beheersmaatregelen en met name 
hoe de PDCA cirkel wordt gehanteerd, management of change en het plan van aanpak voor 
2017. 

 
14:15 – 14:30 uur  Pauze en netwerken 
 
14:30 – 16:15 uur    Rondleiding Bakkersland door Mark Roovers 
                                         
16:15 – 16:30 uur    Afsluiting. 
 
We hopen je te ontmoeten op de 9e maart! 
 
Iels den Dekker 
Ingrid van Gemert 
René Bekman 
 
 
Belangrijk PBM’s:   Veiligheidsschoenen meenemen 

 

http://www.arbeidshygiene.nl/agenda/nvva-bijeenkomsten/meelstof-en-beheersmaatregelen/

