Locatie: Brightlands
Chemelot Campus
Geleen
____

Datum: 11 juli 2019

SYMPOSIUM BESTRIJDING EN
BEHANDELING CHEMISCHE WONDEN
De impact van ongelukken met agressieve chemische stoffen is zowel voor direct
en indirect betrokken medewerkers als voor het bedrijf erg groot. De pijn en de
schade aan huid en ogen kan enorm zijn en met regelmaat zijn slachtoffers lang

____

Start programma:
14.00 uur
Afsluiting: 17.00 uur

uit de roulatie en levenslang getekend. Ondanks alle voorzorgs- en
veiligheidsmaatregelen hebben in Nederland de afgelopen 5 jaar nog altijd 6 op

____

de 10 bedrijven incidenten gehad met chemische stoffen en dus heeft het zin om
naast preventieve ook de juiste curatieve maatregelen te treffen.
Om op dit gebied de juiste afwegingen te kunnen maken is het van belang om de
laatste stand van zaken met betrekking tot onderzoek en de
toepassingsmogelijkheden van producten te kennen. Dit biedt Vandeputte
Medical u kosteloos aan in het symposium “Bestrijding en behandeling
chemische brandwonden”. In 1 middag bent weer volledig op de hoogte van de
laatste stand van zaken in de medische wereld en op het gebied van de

Neem bij vragen
contact met ons op
telefonisch of per
e-mail. Aanmelden
kan via:

bedrijfshulpverlening. Wij verwelkomen u graag als onze gast.

info.nl@vdpmedical
.com

Het programma
Inloop vanaf 13:30, Start programma om 14:00 uur
Lezing 1: De gevolgen voor huid en ogen van het contact met een agressieve chemische
stof en de behandeling van de wonden door Jozef Verbelen, zorgcoördinator/
wetenschappelijk medewerker brandwondencentrum UZ Gent
Lezing 2: Praktijkervaringen van betrokkenen en getroffenen

– casuïstiek

Pauze om 15:15 uur
Lezing 3: De nieuwste inzichten met betrekking tot het gebruik van Diphoterine en
Hexafluorine
Lezing 4: De BHV-inrichtingmogelijkheden met Diphoterine en Hexafluorine
Afsluiting om 17:00 uur

Na afloop van het symposium wordt u uitgenodigd om samen met ons een
drankje te nuttigen en op informele wijze uw ervaringen te toetsen met andere
deelnemers.
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