
 

Brussel, 27/04/2021 
 
Betreft: Opleiding ‘Inleiding tot de toxicologie en Gezondheidsrisico’s – Risico-evaluatie 
voedingsproducten’ 
 
Uiterste inschrijfdatum: 20 augustus 2021 
 
Beste, 
 
Bij het ontvangen van analyserapporten van laboratoria of klanten en in vele dossiers 
rond gewasbeschermingsmiddelen wordt u om de oren geslagen met afkortingen en 
allerlei vreemde termen zoals ADI, NOAEL, PSTI, acute en chronische toxiciteit, 
reproductiviteitstoxiciteit, … Bij overschrijdingen van MRLs of MLs dienen berekeningen 
uitgevoerd te worden om na te gaan of er een probleem is voor de volksgezondheid. 
Hierbij worden soms variabiliteitsfactoren toegepast, soms moet de PSTI berekend 
worden, maar in andere gevallen is de MRL lager dan de ADI en ga zo maar door.  
 
Om de zaken correct te interpreteren en indien nodig een goed gefundeerde discussie te 
kunnen aangaan met stakeholders of de nodige duiding te kunnen geven aan klanten of 
zelfs aan collega’s is een goede kennis van de termen en basis van toxicologie en vooral 
de link naar voeding nodig. Echter, soms gaat toxicologie ook om zaken waar we niet 
direct aan denken, bijvoorbeeld huidirritaties of allergische reacties die kunnen optreden 
bij operatoren die met technologische hulpstoffen, enzymen of additieven werken.  
 
Samen met BelTox, de Belgische vereniging van Toxicologen, werkte FVPhouse daarom 
een basisopleiding ‘Inleiding tot de toxicologie en Gezondheidsrisico’s – Risico-evaluatie 
voedingsproducten’ uit.  
 
Voor de opleiding werd gekozen voor een interactieve en pragmatische aanpak met tips 
& tricks uit de praktijkervaring van de lesgever, gecombineerd met ervaringsuitwisseling 
tussen de cursisten. Hiervoor werken we met BelTox, de Belgische vereniging van 
toxicologen. De lessen worden door verschillende experten gegeven. We zijn ervan 
overtuigd dat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd is. 
 
Inschrijven voor de opleiding kunt u doen door bijgevoegde formulieren ingevuld terug te 
bezorgen voor 20 augustus 2021 aan het secretariaat van FVPhouse via e-mail 
Christa.Dhaese@fvphouse.be  
 
Wij hopen alvast met dit opleidingsaanbod onze bedrijven de nodige ondersteuning te 
bieden bij het in praktijk brengen van vragen rond toxicologie. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 
I. INHOUD: 
Overzicht van toxicologische testmethoden en hun toepassing  

- Evaluatie van acute, chronische en reproductiviteitstoxiciteit  
- Evaluatie van lokale toxiciteit met een inleiding in de in vitro toxicologie  
- Evaluatie van genotoxiciteit  
- Evaluatie van endocriene modulatie  

Exposure assessment van voedingsproducten 
Principes van gezondheidsevaluatie in het kader van toxiciteit  
Regulatory aspecten met betrekking tot voedselveiligheid  
Drie case studies: (onder voorbehoud):  

- Acrylamide (procescontaminant)  
- Cadmium (voedselcontaminant)  
- Chloorprofam/CIPC  of ander (gewasbeschermingsmiddel)  

 
II. Locatie en data:  
Omwille van Corona en de onduidelijkheid van de situatie die er zal zijn begin september 
werd gekozen voor een online opleiding die gesplitst wordt over 2 halve dagen: 
 
09/09/2021 van 09u00 tot 12u30 
10/09/2021 van 09u00 tot 12u30 
 
Na inschrijving en in geval van niet-leden, na betaling van de factuur, ontvangt u de login 
gegevens voor de opleiding. 
 
III. Kostprijs opleiding:  
Het tarief van de opleiding is bepaald als volgt:  
 
• Tarief leden van FVPhouse: € 300 + 21 % BTW 
• Tarief niet leden: € 450 + 21 % BTW 
 
Alimento komt tussen voor PC 118-220 bedrijven voor € 140 pp (€ 70 per halve dag) met 
een maximum van 3 personen per bedrijf (of bedrijvengroep). Alimento stort 
rechtstreeks aan het bedrijf. De bedrijven hoeven geen actie te ondernemen. Ze worden 
gecontacteerd door Alimento 
 
Voor de andere bedrijven: Dankzij de Q-for erkenning van FVPhouse kunnen de Vlaamse 
bedrijven een deel van dit bedrag recupereren via de KMO-portefeuille. U kunt alles 



 

nalezen op de website www.vlaio.be of informatie vragen bij Christa D’Haese 
(Christa.Dhaese@fvphouse.be) 
 
Bijkomende opmerkingen:  
• De opleidingen worden gegeven in groepen van Max 20 personen om de 

interactie te kunnen garanderen 
• De opleiding zal niet doorgaan indien er minder dan 10 personen ingeschreven 

zijn. 
• Indien de opleiding volzet is wordt een reservelijst aangelegd en mits voldoende 

interesse nieuwe opleidingsdata voorzien. 
• Consultants worden toegelaten tot deze opleiding. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER OPLEIDING ‘Inleiding to de toxiologie’ 
 
Gelieve het inschrijvingsformulier terug te bezorgen op het secretariaat van FVPhouse via 
Christa.Dhaese@fvphouse.be 
 
Mevrouw/ Mijnheer ……………………………………………………………………………. 
 
En collega: ……………………………………………………………………………………… 
 
Van het bedrijf ………………………………………………………………………………… 
 
Adres …………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
BTW-nummer : ………………………………… E-mail: ……………………………………. 
 
Telefoon: ……………………………………….. Fax: ………………………………………... 
 
Aanduiden wat past aub:  

0. Is lid van Belgapom  
0. Is lid van Vegebe 
0. Is lid van Fresh Trade Belgium 
0. Is GEEN lid van bovenvermelde federaties  

 
Schrijft zich in voor de opleiding ‘Inleiding tot de toxicologie’ 
 

a. Locatie: online via zoom 
b. Data: 09 & 10/09/2021 van 9u tot 12u30 
c. Tarief: (aanduiden wat past): prijzen excl. BTW en per persoon 

0. lid: € 300  
0. Niet lid € 450  

 
De betaling van deze opleiding wordt geregeld via factuur en dient betaald te worden 
voor de aanvang van de cursus. Bij annulering van uw inschrijving na 20 augustus 2021 
wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. 
De factuur wordt u overgemaakt nadat u dit inschrijvingsformulier voor de opleiding aan 
het secretariaat hebt overgemaakt. 
 
DATUM:         HANDTEKENING: 
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