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Een verkennende blik op het risico 
van kanker bij de brandweer 
 █ █ █ 

Vr. 29 november 2019 
8u50 – 17u00 

Havenlaan 86C/3000 
1000 Brussel 

Programma 

 
Inleiding 

08 : 15 
08 : 50 

Verwelkoming van de deelnemers 

08 : 50 
09 : 10 

Introductie door de ceremoniemeester 
Mario Sablon 
Directiestaf van Brandweer Brussel 

Opening van het colloquium door de politieke autoriteit belast met de DBDMH 
Opening van de ochtendsessies door de voorzitter 

Ir Franklin De Herdt 
Docent aan de Polytechnische faculteit Universiteit van Bergen-Henegouwen 
 

Deel 1 : een blik op kanker 

09 : 10 
10 : 15 

Historische blik sequentie 1: 10 minuten met de muze van de geschiedenis, bij de brandweerlieden 
Dominique Morincome 
Historicus 

Kanker: levensstijl en preventie 
Dr Didier Vander Steichel 
Directeur-generaal, Stichting tegen kanker 

Werk en kanker: begeleidingsproces van een loontrekkende in een bedrijf tijdens en na de ziekte 
Mathieu Beristain 
Project ingenieur, Institut européen de management de la santé 

Brandweerlieden: stand van zaken van de kennis en de professionele risico’s 
Henri Bastos 
Adjunct-directeur belast met de gezondheid en de veiligheid, ANSES 



 

█ █ █ 
 

2 
 

Ergotoxicologische benadering van de blootstelling van brandweerlieden aan rook 
Pr Alain Garrigou 
Universiteitsprofessor in ergonomie, Universiteit van Bordeaux, Voorzitter van het college van 
onderzoeksprofessoren in ergonomie 

Perceptie voor het rookrisico bij professionele brandweerlieden een Frans-Québecse blik 
Dr Justine Chaigneau Traisnel 
Ziekenhuisarts, Universiteit Lille 2 

10 : 15 
10 : 50 

Koffiepauze 
Bezoek van de stands en exposanten 

10 : 50 
11 : 40 

Ervaringen van België: handschoenen, anti-deeltjeskappen 
Kapt. Bruno Vankriekinge 
Departement logistiek van Brandweer Brussel  

Ervaringen van België: decontaminatiecontainer 
Kol. Dirk De Pauw 
Departement logistiek van Brandweer Brussel  

Observatie van de vertegenwoordigende organisaties van de DBDMH 
Vakbondsvertegenwoordigingen  

11 : 40 
12 : 00 

Vraag- en antwoordenronde in de zaal 
Moderatoren: Lucien Lafon-Placette en Mario Sablon 

Lunch Walking Dinner 
Bezoek van de stands en exposanten 

Deel 2 : in de praktijk 

13 : 00 
13 : 10 

Opening van de namiddagsessies door de voorzitter 
Ir Franklin De Herdt 
Docent aan de Polytechnische faculteit Universiteit van Bergen-Henegouwen 

Visie van de DBDMH: blik op de toekomst: focus op de menselijke factoren 
Kol. Tanguy du Bus de Warnaffe 
Officier-dienstchef, directeur-generaal van Brandweer Brussel 

13 : 10 
15 : 05 

Historische blik (2): “U kunt er vast nog wel 10 opnoemen” 
Dominique Morincome 
Historicus 

Ervaringen van QUEBEC: de decontaminatie van het personeel en het materiaal bij een brand: 
evolutie van de praktijken in Québec 

Josiane Roy 
Docente aan de campus Notre Dame de Foy 

Ervaringen van Frankrijk: Zijn de brandweerlieden betrokken bij de milieuaanpak? Advies van SDIS 
36 voorbeeld van circulaire economie en debat met de zaal 

Cmdt Paul Malassigne 
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Hoofd van de groepering logistiek SDIS 36  

Ervaringen van Frankrijk: Commissie risico’s van brandrook in Pays-Pas-de-Calais. Feedback 
van SDIS 62 “bewustwording te nemen en laten nemen” 

Dr Gilles Wollaert 
Kolonel en hoofdarts van de SSSM 62  

Voordeel van afzuiging door middel van de LCO2-methode ten opzichte van de interventiekledij 
voor brandweerlieden  

Michiel Brewee 
DECONTEX 

Ervaringen van België: Evolutie van de gezondheidsopvolging bij brandweerlieden 
Dr Elisabeth Pete  
Bedrijfsarts DBDMH, Attentia 

Ervaringen van België: na de kanker: wat is de plaats van een aangepaste fysieke activiteit op het 
gebied van kankerpreventie en -behandeling? 

André du Bus de Warnaffe  
Kinesitherapeute, gelicentieerd in volksgezondheid 

15 : 05 
15 : 20 

Vraag- en antwoordenronde in de zaal 
Moderatoren: Lucien Lafon-Placette en Mario Sablon 

Deel 3 : overzicht van de dag 

15 : 20 
15 : 45 

Conclusie van de ochtend- en namiddagsessies 
Dr Christian Lembeye 
Officier op rust, preventiearts, netwerk levenskwaliteit op het werk Nouvelle-Aquitaine  

Dominique Saitta 
Raadgevend ingenieur in preventie van beroepsrisico’s, Lesgever “Réseau SQVT” in Nouvelle-Aquitaine, 
CARSAT 

Ir Franklin De Herdt 
Docent aan de Polytechnische school Universiteit van Bergen-Henegouwen 

15 : 45 
16 : 15 

Conclusies en evaluatie van de studiedag  
Dr Pierre Souveaux (externe observator) 
Professor Ecole de Pharmacie, Université catholique de Louvain 

Pr Alexis Descatha (externe observator) 
Universiteitsprofessor, ziekenhuisarts, INSERM, Archives des maladies professionnelles 

Dr Lucien Bodson 
Erehoofd van het CHU-ziekenhuis van Luik 

Doelstelling 2020 
Kol. Tanguy du Bus de Warnaffe 
Officier-dienstchef, directeur-generaal van Brandweer Brussel 
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