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THEMA
We kunnen er moeilijk om heen: milieuverontreiniging hééft een effect op onze
gezondheid. Fijn stof in de lucht, plastiekweekmakers in fopspenen, pesticiden in
voedingswaren en hormoonverstorende stoffen in het drinkwater zijn maar
enkele van de vele bekende voorbeelden. Er raakt steeds meer bekend over de
effecten van milieuverontreiniging op onze gezondheid, zowel buitenshuis als
binnenshuis.
Tijdens de themanamiddag laten we je kennismaken met de belangrijkste milieuen gezondheidsonderzoeken van de laatste jaren. Wat zijn de voornaamste
risico’s en vooral hoe kunnen we ze vermijden? Omdat we je niet willen
afschrikken met lijsten vol toxische stoffen en doemscenario’s nodigen we ook
wat mensen van het middenveld uit. Wist je dat de vakbond een belangrijke rol
kan spelen inzake milieu en gezondheid? Ook voor ondernemers kan het
interessant kan zijn om te investeren in milieu én tegelijk in de gezondheid van
de werknemers en omwonenden?
Als we het hebben over milieu en gezondheid, moeten we ook even stil staan bij
onze voedingsgewoonten. Welk effect heeft voedselproductie op ons milieu? En
welk effect heeft voeding op onze gezondheid? Waarvoor staat biologische
landbouw en wat is de visie hierover van Velt, Boerenbond en de Universiteit
Gent?
Het wordt zonder twijfel een gevarieerd programma! Geïnteresseerd om meer te
weten? Schrijf je dan vandaag nog in en kom mee luisteren en discussiëren op
dinsdag 15 mei 2007.

PROGRAMMA
DAGVOORZITTER
Dr. Dirk Wildemeersch, afdeling Toezicht Volksgezondheid
12u

Ontvangst met broodjes

13u Welkomstwoord
Prof. Em. Oscar Vanderborght, voorzitter PMiNa-Raad
13u05 Introductie
Dr. Dirk Wildemeersch, afdeling Toezicht Volksgezondheid
DEEL 1: VOEDING & LANDBOUW
13u10 Contaminanten in de voeding
Prof. Harry Robberecht, onderzoeksgroep Algemene en Functionele
Voeding, UA en Plantijnhogeschool, Antwerpen
13u30 Voedingswaarde van biogroenten versus conventionele groenten
Prof. John van Camp, vakgroep Levensmiddelentechnologie en Voeding,
UGent
13u50 Biologische landbouw: dé oplossing voor gezondheid en milieu?
We horen de visie van:
Thierry Maréchal, voedingsdeskundige, VELT
Ignace Deroo, bioconsulent, Boerenbond
Prof. Guido Van Huylenbroeck, vakgroep Landbouweconomie, UGent
14u50 Pauze
DEEL 2: VOORBEELDEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN VLAANDEREN
15u20 Milieu- en gezondheidszorg in Vlaanderen
Dr. Dirk Wildemeersch, afdeling Toezicht Volksgezondheid
15u30 Milieugezondheidsonderzoek aan het PIH
Dr. Vera Nelen, dienst gezondheid, PIH
15u50 Effecten van het binnenhuismilieu op de gezondheid
Dr. Ir. Herlinde Smet, OCL vzw
DEEL 3: ROL VAN DE SOCIO-ECONOMISCHE SECTOR
16u10 Milieu-investeringen bij De Lijn
Rogier Kesteloot, dir. onderzoek, De Lijn
16u30 Milieu- en gezondheid: de vakbond als partner
Kris Van Eyck, dienst onderneming, ACV

16U50 SAMENVATTENDE CONCLUSIE (Dirk Wildemeersch)
Na elke lezing is er gelegenheid om vragen te stellen
Aansluitend: RECEPTIE

DOELGROEP
Milieu- en duurzaamheidsambtenaren, milieucoördinatoren, vakbondsmilitanten, bedrijfsleiders,
leden van milieuraden en gezondheidsraden, leden van de milieubeweging, studenten
geneeskunde en verpleegkunde, milieudeskundigen, kortom iedereen die meer wil weten over de
relatie milieu en gezondheid...

PLAATS

Provincieraadzaal (1ste verdieping)
Provinciehuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

DATUM
15 mei 2007
Ontvangst met broodjes vanaf 12u.
De lezingen starten om 13u.

DEELNAME

Deelname is gratis maar om een goede organisatie mogelijk te maken, vragen we om in te
schrijven. Aanwezigheidsattest wordt uitgereikt op het einde.

INSCHRIJVEN

Secretariaat van de PMiNa-Raad:
03/240 55 60  03/240 57 52
 pmina@admin.provant.be
Vermeld duidelijk je naam, contactgegevens (e-mail) en organisatie.

