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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 19 SEPTEMBER 2000 

I DAGORDE 

1. Jaarverslagen 1999 van de Interne en de Externe Diensten voor Preven- 
tie en Bescherming op het Werk. 

2. Maandverslagen januari 2000 t.e.m juni 2000 van de Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 

11. NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

Vaste delegatie 

1.De heer Patrick Dewael, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europe- 
se Aangelegenheden, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vanderpoorten, 
voorzitter; 

2.De heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenhe- 
den, Ambtenarenzaken en Sport, vertegenwoordigd door mevrouw Sophie 
Janssens, plaatsvervanger. 

Bijkomende leden: 

1. De heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobilteit, Openbare Werken 
en Energie, vertegenwoordigd door de heer P. De Prins, plaatsvervan- 
ger; 

2. De heer Renaat Landuyt, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toeris- 
me, vertegenwoordigd door de heer Tom De Leeuw plaatsvervanger. 



111. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE MET 
KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

1 k.Als.emen.e..C.e.enttraieeed.errrO~Pe.nbareeeOienstte.* 
de heren Hilaire Berckmans 

Richard De Winter 
Jan Van Wesemael 

2 .  ~...~ebe~atie..~.a.n~~.deeeChriste~.iiJjkeee~~nd~~~attf?.~..~~~~~d~ee~-~f?-~b~~~--r!ii~-~-~- 
sten ... !CK.-:.-G!cC' : 
de heren Jan François 

Chris Herreman 
LUC Haemelinck 

NAAM VAN DE TECHNICI 
ACOD 
De heer Ronny Vande Winkel 
FCSOD 
de heren Willy Du Bois 

André TvSeyen 

IV INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 

de heer Rayrnond Van Campenhout, preventieadviseur-coördinator 

V EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK 

Dr. Jacques Van Dame, arbeidsgeneesheer IDEWE, 
Dr. Marina Terweduwe, arbeidsgeneesheer ARISTA 

VI. KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN 

1. Jaarverslagen 1999 van de Interne en de Externe Diensten voor Preven- 
tie en Bescherming op het Werk. 

1.1.Jaarverslag 1999 van de Externe Dienst 

1.1.1.Dr. J. Van D a m e  geeft een toelichting bij deel 1 van het jaarver- 
slag 1999 van de arbeidsgeneeskundige diensten. 

Als besluit concludeert de arbeidsgeneesheer het volgende. 

De activiteiten van de arbeidsgeneeskundige diensten waren dit jaar 
vooral toegespitst op de medische onderzoeken en de risicoanalyses. 
De wet op het Welzijn bracht mee dat er een verschuiving in de activi- 
teiten plaats vond. Er werd gestart met de uitwerking van een risico- 
beheersingsplan. De nieuwe activiteiten hadden o.m. tot gevolg dat de 
systematische bezoeken aan de werkplaatsen zijn verminderd. Daar staat 
tegenover dat n.a.v. van de risicoanalyse meer werkposten zijn bezocht 
om de risico's ter plaatse te kunnen onderzoeken. 

De gegevens welke met de participatieve risicoanalyses naar voren ko- 
men moeten nu nog vertaald worden naar aanpassingen in de werkmethodes 
en procedures, naar aanpassingen in de arbeidsmiddelen en in de per- 
soonlijke beschermingsmiddelen, naar goede informatie voor de betrok- 
ken werknemers en naar correcties in de medische opvolging. 



J.. 

Voor het aantal toegekende inentingen was 1999 een absoluut record- 
j aar. 

De griepvaccinaties werden voor het eerst uitgevoerd op basis van het 
actieplan geïntegreerd gezondheidsbeleid". 

Uit de medische onderzoeken blijkt dat problemen rond hart- en vaat- 
ziekten, verhoogde bloeddruk inbegrepen, belangrijk zijn. Overgewicht 
is een ernstig probleem. Verder komen gewrichtsklachten, vooral rug- 
klachten, frequent voor. Stress is eveneens de oorsprong van veel on- 
gemak en verzuim. 

Uit deze vaststellingen en voorstellen samen met de gegevens van het 
ziektecontroleorganisme heeft de administratie het actieplan " geïnte- 
greerd gezondheidsbeleid" opgemaakt. Dit meerjarenplan is in volle 
uitvoering. 

Een afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de stand van zaken m.b.t 
de EHBO verlening in de gebouwen in Brussel. 

De preventieadviseur-coördinator antwoordt dat in het kader van de 
PIP/PEP er twee verpleegsters zullen aangeworven worden. 

De afgevaardigde van de FCSOD vraagt naar de impact van de risico-eva- 
luaties . 
Volgens de preventieadviseur-coördinator werden reeds in het kader van 
de risico-evaluaties opleidingen georganiseerd m.n. voor het schoon- 
maakpersoneel, de effecten hiervan laten zich op terrein reeds gevoe- 
len. De risico-evaluaties worden in 2000 en 2001 verder opgevolgd. 

1.2.Mevrouw Marina Terweduwe, arbeidsgeneesheer geeft een toelichting 
bij het overzicht van de tijdens het arbeidsgeneeskundig onderzoek ge- 
registreerde aandoeningen. 

Het verslag geeft een overzicht van de symptomen en pathologieën, die 
ter gelegenheid van het medisch onderzoek werden opgetekend. De gege- 
vens worden weergegeven per departement, per leeftijdsgroep en per ge- 
slacht. 

Bij vergelijking van de gegevens over de jaren '97, '98 en '99 blijft 
het aantal geregistreerde items over het algemeen vergelijkbaar. 

Het aandeel van bot- en gewrichtsaandoeningen, cardiovasculaire en 
neuropsychiatrische aandoeningen neemt toe. Overgewicht blijkt vooral 
bij mannen een probleem. In het departement LIN is er een opvallende 
daling de cardiovasculaire aandoeningen. Het gaat hier waarschijnlijk 
over hypertensieproblematiek die door behandeling onder controle is 
gekomen. Overigens zijn de gevonden scores merkwaardig gelijklopend 
aan de cijfers van vorige jaren. Er is enige verbetering te noteren 
inzake mondhygiëne. 

Enige voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de gegevens. 
Hoewel de toename van het aantal symptomen en aandoeningen, zoals fre- 
quent het geval is in gezondheidsfenomenen, waarschijnlijk multifacto- 
rieel bepaald is, moeten we toch attent blijven en de nodige preven- 
tieve acties plannen om deze negatieve evolutie tegen te gaan. In dit 
kader willen wij vooral het belang van de primaire preventie benadruk- 
ken. 



1.2.Jaarverslag 1999 van de Interne Dienst 
De heer Raymond Van Campenhout, preventieadviseur-coördinator geeft 
een toelichting bij het jaarverslag. 

Dit jaarverslag is opgebouwd conform de indeling van de Codex voor 
welzijn op het werk. Het omvat twee delen. Deel 1 schetst de algemenen 
activiteiten en de beleidsmatige aanpak voor het ganse ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap (Globaal preventiebeleid, jaaractieplannen, 
doelstellingen en realisaties). Deel 2 geeft per overlegcomité of 
werkgroep van het Hoog Overlegcomité een overzicht van de activitei- 
ten. 
In deel 1 komen de arbeidsongevallen, de beleidsondersteuning en voor- 
komingsbeleid, inlichtingen betreffende gezondheid (EHBO, vorming 
hulpverleners), vorming en informatieverstrekking uitgebreid aan bod. 

De afgevaardigden van de twee vakbonden vragen of er voldoende preven- 
tieadviseurs aanwezig zijn en of deze preventieadviseurs voldoende 
loopbaanmogelijkheden hebben. 

Volgens de preventieadviseur-coördinator zijn er momenteel 8 preven- 
tieadviseurs (4 rang Al- 4 rang C1 en 1 rang D2) die dezelfde functie 
uitoefenen. Zij ontvangen een premie in functie van het behaalde vei- 
ligheidsniveau. Een andere vorm van verloning voor preventieadviseur 
dringt zich op, wil men geen leegloop van de IDPB op gang brengen. 

Volgens de voorzitter dient deze aangelegenheid nader onderzocht te 
worden. 

Een afgevaardigde van de ACOD vraagt naar een procedure n.a.v. van een 
dodelijk ongeval, waarbij voorzien wordt wie de familie moet verwitti- 
gen, de administratie, de Interne Dienst, de sociale dienst, de vak- 
bonden ... 

De voorzitter vraagt aan de preventieadviseur-coördinator om tegen een 
volgende vergadering van het Hoog Overlegcomité een voorstel uit te 
werken. 

2. Maandverslagen januari 2000 t.e.m juni 2000 van de Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 

Dit punt wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum 

V1 I HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES 
De leden van het Hooa Overleacomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Ge- 
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west brengen unaniem een positief advies uit over de jaarverslagen 
1999 van de Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming 
op het Werk. 

Lutgart De Buel 
secretaris 

regering 
i.o. Dirk Vanderpoorten 


