
LCB Coronaregels en de praktijk: kijken naar wat wél kan 
 

Aanleiding 
Op 10 december 2020 hebben arbeidshygiënisten kennis opgedaan over effectiviteit, noodzaak en 
uitdagingen met betrekking tot maatregelen om besmettingsrisico’s te voorkomen tijdens deze 
COVID-19 pandemie. Inmiddels zijn we weer vele ervaringen rijker. Tijd om de arbopraktijk breder 
onder de loep te nemen en met elkaar te delen. Hoe pak je de preventie van COVID-19 aan in 
bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is? Waar loop je tegenaan? Welke creatieve 
oplossingen zijn mogelijk? Hoe ga je om met kwetsbare groepen? En wat te doen als we straks weer 
gaan opstarten? 
We gaan deze vragen verkennen in een serie van 3 korte landelijke contactbijeenkomsten (LCB’s). In 
de eerste LCB zien we 4 voorbeelden van de vertaling van de theorie naar de praktijk: wat kan wél. 
 
Datum:   8 april 
Tijd:   10:30 – 12:00 uur 
Vorm:   digitaal  
Doelgroep:  Arbeidshygiënisten, Veiligheidskundigen, Arbeids- en Organisatiedeskundigen, 

Bedrijfsartsen 
Kosten: Gratis voor leden van één van de 4 beroepsgroepen 
Certificering:  De 3 bijeenkomsten zijn aangemeld bij Hobeon/SKO. U krijgt 0,5 certificeringspunt 

voor het bijwonen van minimaal 2 van de 3 bijeenkomsten. 
 
 

Programma 
10:30   Welkom 
 
10:35   Marcel van Bergen. De rol van een BioRiskProfessional / Arbeidshygiënist in de 

COVID-19 beheersing. Binnen de Radboud Campus heeft COVID-19 een grote impact 
gehad op zowel zorg, onderzoek als onderwijs. In de presentatie komen diverse 
voorbeelden aan bod en de rol die de Arbeidshygiënist / BioRiskProfessional hierbij 
gespeeld heeft. 

 
Dr. ing. Marcel van Bergen is een BioRiskProfessional bij de Radboud Campus 
(Radboudumc, Radboud Universiteit en gelieerde bedrijven). In 2010 startte hij in 
Nijmegen als biologische veiligheidsfunctionaris (BVF) en arbeidshygiënist met focus 
op biologische agentia, en als milieuveiligheidsfunctionaris. Van 1997 tot 2010 was hij 
werkzaam als analist, onderzoeker, kwaliteitsfunctionaris en BVF bij het Centraal 
Veterinair Instituut (Wageningen Universiteit). In 2005 heeft hij aldaar een promotie 
onderzoek afgerond (Utrecht Universiteit). Sinds 2019 is hij tevens voorzitter van 
BVF-Platform Nederland. 

 
11:00   Theo Jan Heesen en Johan Timmerman. Sturen in de mist: inzet van 

arbeidshygiënische kennis bij de ontwikkeling van de helpdesk Corona Bouw en 
Techniek. 

 
Ir. Theo Jan Heesen is geregistreerd arbeidshygiënist en werkt als zelfstandig adviseur 
(TrajectPlus). Verder is hij bestuurslid van de NVvA. 
Dr. Johan Timmerman is specialist arbeidshygiëne en arbeidsepidemiologie bij 
Volandis. 
 



11.25  Pauze 
 
11:30  Edo Houwing. RI&E COVID-19 teststraten; staat de gezondheid van de medewerker 

op de laatste plaats?  
 

Drs. Edo M. Houwing MWO is arbeids- en organisatiedeskundige. Na vele jaren bij 
arbodiensten te hebben gewerkt is hij sinds 7 jaar als zelfstandige werkzaam en lid 
van PreventPartner, een coöperatie van zelfstandige arboprofessionals. Vanuit 
PreventPartner heeft hij samen met arbeidshygiënist Nettie van der Meer een RI&E 
uitgevoerd bij COVID-19 teststraten. Na de focus op de testlogistiek en bezoekers is 
het nu tijd voor focus op de gezondheid van de medewerkers. 

 
11:55    Ruud Verdaasdonk. De werking van mondkapjes in een ander licht. 
 

Prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk is hoogleraar Klinische Fysica en Health Technology 
Implementation aan de Universiteit Twente. Verder is hij lid met als expertise 
medische hulpmiddelen van de CCMO van het Ministerie van VWS en bij de Europese 
Commissie. In de COVID crisis heeft hij o.a. zijn onderzoek gericht op het visualiseren 
van luchtstromen en druppelverspreiding bij gebruik van (persoonlijke) 
beschermingsmiddelen. 

 
12:20  Afsluiting. 
 


