
 

Studienamiddag « Moedermelk, indicator van 
blootstelling aan het milieu» 

Brussel, 9 maart 2007 
 

 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
U (en/of uw vertegenwoordiger) bent uitgenodigd op een studienamiddag die plaatsvindt op vrijdag 9 
maart. 
 
Het doel is het toelichten van de Belgische resultaten van het onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie over de persistente organische polluenten (POP’s) in moedermelk, de 
bespreking van de getrokken conclusies en de voorbereiding van de toekomstige campagnes. 
U vindt meer informatie op  www.nehap.be. 
 
Praktische details : 
 
Waar ? :   Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)  - Auditorium 

Victor Hortaplein, 11 bus 10, 1060 Brussel 
(Met de trein: neem de uitgang "Hortaplein" in het Zuidstation. De RSZ bevindt 
zich rechts van deze uitgang). 
 

Wanneer ? : Vrijdag namiddag 9 maart 2007van 14u tot 17u 
 
Door wie ? : De «  Cel  Leefmilieu - Gezondheid » samengesteld uit de federale, regionale 

en  gemeenschapsadministraties belast met leefmilieu en gezondheid 
 
Voor wie ? :  De partners werkzaam met de problematiek  “leefmilieu en gezondheid” 
 
Inschrijving ? : Via e-mail aan nehap@health.fgov.be vóór 27 februari 2007 met de vermelding 

“Leefmilieu - Gezondheid; Naam en voornaam neemt deel aan studienamiddag” 
Inschrijvingen zullen beperkt worden tot de eerste 150 ingeschrevenen. 
 
Indien wenst kan u ook een belegd broodje krijgen, mits inschrijving met 
de vermelding : “graag lunch”. 
Een accreditering is aangevraagd voor de artsen. Gratis deelname. 

 
Werktalen  ? : Simultaanvertaling in het Frans en het Nederlands 
 
De voorlopige agenda van deze themanamiddag is de volgende: 
 
13u-13u45 Ontvangst van de deelnemers die ingeschreven zijn voor de lunch 
13u45-14u Ontvangst van alle deelnemers 
14u-14u15 Inleiding door P. BIOT (moderator) (FOD-DG Leefmilieu) over de internationale 

(UNEP, WGO) en Belgische (GICLG) context 
14u15-14u45 Veldwerk door V. NELEN (IPH) en E. NOEL (IPHB) 
14u45-15u15 Koffiepause  
15u15-15u45 Analyse door V. HANOT (ISP) en resultaten door G. KOPPEN (VITO) 
15u45-16u15 Vragenronde 
16u15-16u30 Conclusies en aanbevelingen door C. VINKX (FOD-DG Dier, Plant en voeding) 
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