
 

 
 

STUDIEDAG 
 

 

  
 

De Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg 
organiseert een STUDIEDAG 

  
 

 

 

Locatie: PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2 te 

9000 - Gent 

             

Bedrijfsverpleegkundigen of arbeids-
verpleegkundigen, what’s in a name. 
Zeker is dat we de evoluties op de voet moeten 
volgen.   
Dit willen we zeker doen met het aangeboden 
programma. 

Stay up to date! 

 

  8u30 - 9u00 :  Onthaal, registratie 
  9u00 - 9u15 :  Welkom Dirk Vermeulen,  
  Voorzitter VVVB 
 
  9u15 - 10u00:  De diversiteit en aanpak van anderstaligen via klare taal  
   Samira Ouhida, arbeidsverpleegkundige, Stad Antwerpen 
 10u00 - 10u45:  Ontwerp KB: periodiciteit van medisch toezicht  

Dr. Edelhart Kempeneers, medisch directeur, national 
accounts Attentia 

 
 10u45 - 11u00:  Pauze 
 
 11u00 - 11u45:  Minder zitten op kantoor in de praktijk: alternatieve 

oplossingen  
Stephan Tomlow, ergonoom, Liantis 

 
 11u45 - 13u00 Lunch 
 
 13u00 - 13u45:  Motiverende gespreksvoering tijdens de consultatie 

Nancy Doyen, adviseur gezondheidsbevordering – 
verpleegkundige health/medisch toezicht, Mensura 

 13u45 - 14u30:  Oogbescherming tegen LED verlichting en hun specifieke 
oplossingen 
Uvex, Vandeputte Safety 

 
 14u30 - 15u00 Pauze 
 
 15u00 - 15u45:  De voedingsdriehoek: van beter weten naar beter eten 

Rosa Luyten, stafmedewerker gezonde voeding, Vlaams 
Instituut Gezond Leven 

 
 15u45 - 16u15:  Vraagstelling/discussie (voorzitter) 
 
 16u15:   EINDE 
 
Locatie: 

PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2 te 9000 – Gent 

Info: https://stad.gent/openingsuren-adressen/pac-provinciaal-
administratief-centrum-het-zuid 

Route: http://www.pomwvl.be/mailings/VCM/Routebeschrijving.pdf  
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 

 

 

 

DEELNAMEPRIJS EN BETALING 
 
 Leden VVVB (lidgeld betaald voor 2019): 75,- EUR 
 Niet-leden VVVB: 195,- EUR  

(inclusief lidmaatschap 2019) 
 Studenten verpleegkunde: 45,- EUR 
 
OPGELET:  
- de betaling zonder factuur dient te gebeuren ten 

laatste op 10 maart 2019 
- de administratiekosten bij aanvraag van een factuur 

bedragen € 10,- (binnenland) en  € 15,- (buitenland) 
- bankrekening: BE56 0012 0824 0888 - GEBABEBB 
 
 
INSCHRIJVING 
 
Mail het bijgevoegde inschrijvingsformulier  
uiterlijk 10 maart 2019 naar:  
Secretariaat VVVB   
E-mail: secretariaat@vvvb.be 
 
Inschrijven kan ook op www.vvvb.be. 

 

  VVVB – WWW.VVVB.BE – info@vvvb.be     

 

 

OOG VOOR DETAIL VOOR… 

WELZIJN OP HET WERK 

 

21 maart 2019 
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(velden met een * zijn verplicht in te vullen). Gelieve de juiste zaken aan te duiden!  
 
Datum: *__  O   donderdag 21/03/2019 
 
Naam en Voornaam*__________________________________________ 
 
Functie _____________________________________________________ 
 
Onderneming/organisatie*______________________________________ 
 
Adres van de organisatie  _______________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Privé-adres___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Telefoon/gsm ________________________________________________ 
 
Email*: ______________________________________________________ 
 
□ Is lid van VVVB ( lidgeld betaald voor 2019) en schrijft in voor  

de studiedag op 21/03/2019. Ik betaal 75,-EUR per overschrijving  
op de rekening BE56 0012 0824 0888 van VVVB (mededeling: “Studiedag 21/03/2019, 
Naam en voornaam, onderneming”).  
 

□ Is geen lid van VVVB en schrijft in voor de studiedag op 21/03/2019.  
Ik betaal 195,-EUR per overschrijving  op de rekening BE56 0012 0824 0888 van  
VVVB (mededeling: “Studiedag 21/03/2019 , Naam en voornaam, onderneming”). 
 

□ Is student verpleegkunde en schrijft in voor de studiedag op 21/03/2019.  
Ik betaal 45,-EUR per overschrijving op de rekening BE56 0012 0824 0888 van  
Secretariaat VVVB (mededeling: “Studiedag 21/03/2019 , Naam en voornaam, 
onderneming”). 
 

□ Wenst geen factuur te ontvangen (met bijkomende administratiekosten) 
□ Wenst wel een factuur te ontvangen (met bijkomende administratiekosten) met volgende 

gegevens:  
Facturatieadres: ___________________________________________ 
 
verzendadres factuur:                                                                                  . 
 
Referentie:                                                                                                   . 
 

 
Datum:                    . 
 
 
Handtekening :                                                         . 
 
Mail het bijgevoegde inschrijvingsformulier uiterlijk  15/03/2019 naar:  
Secretariaat VVVB - E-mail: secretariaat@vvvb.be  
Inschrijven kan ook rechtstreeks op www.vvvb.be. 
 
OPGELET: de betaling zonder factuur dient te gebeuren ten laatste op 10/03/2019, de betalingen 
met factuur volgens de factuurvoorwaarden 
 

 

 

OOG VOOR DETAIL VOOR… WELZIJN OP HET WERK 

 

Inschrijving 
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