
 

 

Praktische informatie 
 
Plaats 
 
BELSPO (zalen A, B en C)  
Louizalaan 231 
1050 Brussel 
http:// www.belspo.be 
 
Toegangsplan 
De trein nemen tot het Zuidstation 
In het ZUIDSTATION : 
- ga naar het premetrostation - overdekte straat 
- neem tram 81 richting  MONTGOMERY  
- stap af aan halte BALJUW  (18 min.) 
Stap naar Louizalaan 231 (zie plattegrond hieronder). 
 

 
 
Inschrijving 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 
Inschrijven vóór woensdag 22 augustus 2012 via e-mail op het volgende adres:   
leco@belspo.be (mevr. Mireille Lecoutre) 
Gezien het beperkte aantal plaatsen, worden de eerste 100 inschrijvingen weerhouden 
 

Taal 
De studiedag verloopt in het Nederlands en het Frans. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

RONDETAFELCONFERENTIE 
"20 jaar wetenschappelijk onderzoek inzake 

gezondheid/werk/leefmilieu" 
 

Balans en perspectieven …  dialoog tussen de partijen 

 
6 september 2012 
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Inleiding 
 
Gedurende de laatste twintig jaar heeft de federale regering het wetenschappelijk onderzoek op het 
gebied van de milieu- en arbeidsgezondheid ondersteund (arbeidsmilieu en leefmilieu in het algemeen) 
en zo ook vele belangrijke resultaten geboekt.  
 
Van 1990 tot 2010-2011 hebben vier onderzoeksprogramma's elkaar opgevolgd, gaande van 
gezondheidsrisico's over bescherming van de werknemers en duurzame ontwikkeling inzake 
milieugezondheid. In dit kader daarvan werd een stand van zaken opgemaakt van die vele projecten en 
bijdragen ... 
 
De rondetafelconferentie heeft als doel: 

 Het onderzoek op het gebied van de milieugezondheid inpassen in het kader van de huidige 
relevante vragen inzake volksgezondheid en beheer van de betrokken publieke 
beleidsvoeringen (wat te zeggen over het wetenschappelijk belichten van de besluitvorming op 
het gebied van de ontwikkeling van infrastructuur voor gezondheidsmonitoring of ook een nood 
aan monitoren en reguleren enz.). 

 De balans opmaken van het door het Federaal Wetenschapsbeleid gefinancierd onderzoek op 
het gebied gedurende twintig jaar en in het bijzonder in het kader van het SSD programma. 

 De dialoog mogelijk maken tussen wetenschap en besluitvormers in dit domein. 
 

Aan de hand van een reeks vooraf opgestelde wetenschappelijke sleutelvragen worden de 
onderzoeksresultaten voorgesteld en getoetst aan de noden van de besluitvormers en de maatschappij in 
het algemeen. 
 
De slotdiscussie tussen onderzoekers, besluitvormers, beheerders en andere actoren op het terrein gaat 
over hoe het best tegemoet te komen aan die aanbevelingen en de nood aan nieuw onderzoek. 
 
Het ochtendprogramma bestaat uit twee delen: 
 • In het eerste deel wordt de balans opgemaakt van de door het Federaal Wetenschapsbeleid 

 gestimuleerd onderzoek en de contextualisering ervan in het licht van de gezondheidsthema's 
 waarover vandaag wordt gedebatteerd op het gebied van gezondheid, werk en leefmilieu. 

 • In het tweede deel wordt dat onderzoek wetenschappelijk en beleidsondersteunend 
 geëvalueerd, waaruit aanbevelingen voortvloeien voor toekomstige onderzoeksacties. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Programma 
 
8.45 u.:   Ontvangst van de deelnemers - Koffie 
   
  Opening van de conferentie door de gespreksleider - Jan VAN PELT 
 
9.00 u.:   Inleiding 

  Paul MAGNETTE, Minister van Wetenschapsbeleid (te bevestigen) 
  
9.15 u.:  Woord vooraf 
  Dirk CUYPERS, voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

 Leefmilieu 
 

9.30 u.:  Algemene inleiding van het thema - volksgezondheid/ rijzende problematieken/regulering-
 infrastructuur- onderzoek 

  Jean LESNE - ANSES  Parijs (te bevestigen)   
 
10.10 u.: Voorstelling van het syntheseverslag "20 jaar onderzoek betreffende 

 gezondheid/werk/leefmilieu 
  Sybille VAN  DEN  BRULE, UCLouvain (Centre for Toxicology and Applied Pharmacology, 

 LTAP)  
 
10.30 u.: Vergelijkende analyse en ontwikkeling van de onderzoeksprogramma's van het Federaal 

 Wetenschapsbeleid. 
  Ilse CORDIER, VUB (Laboratorium voor Celgenetica, CEGE) 
     
10.50 u.:  Koffiepauze 
 
11.10 u.:  Evaluatie van het onderzoek inzake gezondheid/werk/leefmilieu. In perspectief plaatsen van 

 de projecten van het Federaal Wetenschapsbeleid in een context van nationaal en 
 internationaal onderzoek 

  Dick HEEDERICK  - Utrecht University   
 
11.50 u.: Perspectieven en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek inzake leefmilieu/gezondheid 
  Micheline KIRSCH-VOLDERS, VUB (Laboratorium voor Celgenetica, CEGE) en Dominique 

 LISON, UCLouvain (Centre for Toxicology and Applied Pharmacology, LTAP)   
 
12.15 u.: Zaaldiscussie 
  Jan VAN PELT - gespreksleider   
 
 
12.45 u.: Besluit door Philippe METTENS, voorzitter van het Federaal Wetenschapsbeleid - Belspo 

  
 
13.00 u.:  Lunchbuffet  


