
 
		
	
	
	
	
	
	

Uitnodiging 
 

 
Beste genodigde,  
 
Het Landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) bestaat 10 
jaar. Onder de vleugels van GGD Nederland en later als 
onderdeel van het RIVM, is het LCHV uitgegroeid tot een 
belangrijke speler op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie op het terrein van de publieke 
gezondheidszorg. 
 
Om dit jubileum te vieren bent u van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn bij het jubileumsymposium dat gehouden 
wordt op 5 november in de Winkel van Sinkel in Utrecht.  
Bij ontvangst wordt u een lunch aangeboden. In het 
middagprogramma verzorgen sprekers een blik op het LCHV 
en technische hygiënezorg en kijken zij vooruit naar actuele 
thema's en uitdagingen waar de openbare gezondheidszorg op 
het gebied van infectiepreventie mee te maken heeft. De middag 
wordt afgesloten met een borrel. Aan deze bijeenkomst zijn geen 
kosten verbonden.  
 
 
Klik hier om u aan te melden 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programma 
 

• 12:30 Ontvangst met lunch  

• 13:30 Jubileumprogramma met diverse bijdragen 
Dagvoorzitter: Jim van Steenbergen, RIVM-LCI 

 
• Hoe het begon: Joan Worp, GGD Amsterdam 
• Een belangrijke taak van de GGD: Jelle Doosje, 

GGD Nederland 
• Intermezzo: Van instructie naar inspiratie: Jaap 

Zijlstra, FacilitationProfs 
• Het One Health perspectief, een relatie met 

technische hygiënezorg? Merel Langelaar, IGZ 
• Korte film vanuit de tattoostudio; wat 

betekenen LCHV richtlijnen voor de tattoeerder? 
Hans Dijkstra, Nederlandse Bond van 
Tatoeëerders 

• De toekomst:  Thijs Veenstra, LCHV 
 

• 17:00 Afsluitende borrel 

http://fd10.formdesk.com/rivm/jubileum-LCHV-10-jaar�
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