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1. VOORWOORD

Met dit jaarverslag 2006 wordt getracht, zoals gebruikelijk, een 
overzicht te geven van wat in het voorbije jaar aan activiteiten 
door de Hoge Gezondheidsraad (HGR) werd ontplooid.
De werkbelasting die de HGR te verwerken kreeg bleef vrijwel 
onveranderd; de output was omvangrijk en hoewel we geen 
rechtstreekse feedback krijgen op het afgeleverd werk menen 
we toch dat de adviezen, aanbevelingen en rapporten goed 
overkomen, bruikbaar zijn en bijdragen tot de bevordering van 
de gezondheid van de bevolking.

In 2006 werd getracht de HGR wat meer kenbaar te maken bij zijn 
doelpubliek m.a.w. bij al wie betrokken is bij de volksgezondheid 
in België.
Hoewel de herstructurering in 2006 wettelijk nog steeds niet rond 
was, hebben we reeds gewerkt volgens de nieuwe stijl met aan-
gepaste procedures; dit vertaalt zich in een meer gestructureerde 
aanpak, meer éénvormigheid met oog voor kwaliteitsbewaking , 

In de snel evoluerende maatschappij waarin we leven is er nood 
aan continue bezinning, evaluatie en zonodig bijsturing wat ook 
binnen de HGR gebeurt.

In 2006 hebben we ook actief meegewerkt aan de ontwikkeling 
van een Europees netwerk van adviesraden wat zijn vruchten 
reeds afwerpt en op termijn moet leiden tot een betere samen-
werking op Europees vlak.

Het Bureau van de HGR dankt elkeen die zich in 2006 heeft 

ren. In de eerste plaats de leden, de wetenschappelijke en 
administratieve medewerkers maar evenzeer de uitgenodigde 
leden en de externe experts. Een bijzonder woord van dank gaat 
naar de leden die de Raad als actief lid verlaten na gedurende 
vele jaren te hebben bijgedragen tot zijn goede werking.

Namens het Bureau,

G. De Backer
Voorzitter
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2. INLEIDING

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de Hoge Gezondheidsraad in 2006. Eerst worden 
de wettelijke regelingen en opdrachten van de Hoge Gezondheidsraad kort toegelicht. 
In een tweede stap wordt het hervormingsproces dat tijdens het hele jaar 2006 plaatsvond voorgelegd.
Vervolgens worden de activiteiten in verband met de verschillende domeinen van de Hoge Gezondheidsraad weer-
gegeven, gevolgd door een aantal “executive summaries” (synthesenota’s) van de belangrijkste adviezen die werden 
uitgebracht.
Tenslotte worden in het laatste punt alle medewerkers van de Hoge Gezondheidsraad vermeld.
Dit activiteitenverslag zal in gedrukte vorm beschikbaar zijn en op de website van de Hoge Gezondheidsraad worden 
geplaatst. Daar waar de volledige tekst van het advies op de website kan gevonden worden, kan u de referentie in de 
titel van de “executive summary” vinden.

3. WETTELIJKE REGELING EN OPDRACHTEN

De Hoge Gezondheidsraad is het federaal wetenschappelijk adviesorgaan voor alle vragen in verband met volks-
gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad is ondergebracht in de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij is de poort tussen het beleid en de wetenschappelijke wereld op het vlak van 
de volksgezondheid. De Raad geeft advies en aanbevelingen op eigen initiatief of op verzoek van de Minister of 
zijn medewerkers.

Wettelijke regeling

De Hoge Gezondheidsraad werd opgericht bij het Koninklijk Besluit (K.B.) van 15 mei 1849 tot instelling van een 
Hoogeren Gezondheidsraad. Hij werd hervormd bij K.B. van 14 september 1919 (B.S. 01/10/1919), K.B. van 4 december
1990 (B.S. 24/01/1991), K.B. van 20 juni 1994 (B.S. 26/07/1994), K.B. van 11 april 1995 (B.S. 20/05/1995), K.B. van 31 mei 1996
(B.S. 08/10/1996) en K.B. van 19 april 1999 (B.S. 03/06/1999).
In het algemeen kan men zeggen dat de basistaken van de Hoge Gezondheidsraad worden gegeven in art 1 1°, 2° en 4° 
van het K.B. met inbegrip van het handelen naar eigen initiatief. Art. 1 3° en 5° en de bijlagen van datzelfde K.B. hebben 

Bovendien is, volgens de bepalingen van de gezondheidswet van 1 september 1945, voor het nemen van maatregelen 
op het algemeen vlak van de volksgezondheid, voorafgaandelijk advies van de Hoge Gezondheidsraad verplicht.
Andere wetgevingen en reglementeringen belasten de Hoge Gezondheidsraad met het verlenen van advies in een aan-

zijn in het Belgisch Stadsblad beschikbaar.
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Opdrachten

Een gedetailleerd overzicht van alle wettelijke opdrachten van de Hoge Gezondheidsraad krachtens boven-
vermelde Koninklijke Besluiten en tal van andere wetgevingen en regelgevingen vindt u op de website van de 
Hoge Gezondheidsraad.
De wetenschappelijke activiteiten van de Hoge Gezondheidsraad ontstaan op eigen initiatief of op vraag van de overheid.
Men kan twee grote categorieën opdrachten onderscheiden: 

de studie van onderwerpen die behoren tot alle domeinen van de volksgezondheid;

  en preparaten en waarvoor het advies van de Hoge Gezondheidsraad binnen een opgelegde termijn gevraagd 
  wordt. Het betreft hier in het bijzonder therapeutische bestanddelen van menselijke oorsprong, weefselbanken, 
  voedingsmiddelen, waters, verpakkingsmaterialen, pesticiden, biociden, gevaarlijke stoffen.
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4. HERVORMINGEN

Zoals reeds in vorige jaarverslagen werd gemeld duurt de herstructurering van de Raad lang. Vooral het wettelijk
deel neemt heel wat tijd in beslag. Het goede nieuws is dat het nieuwe K.B. houdende oprichting van de Hoge
Gezondheidsraad recent werd gepubliceerd (B.S. 21/03/07). Bovendien wordt het ontwerp van huishoudelijk
reglement besproken met het kabinet. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de organisatorische aspecten. 

Het project, waarvan sprake in vorig jaarrapport, waardoor de wetenschappelijke secretarissen elektronisch toegang 
kunnen hebben tot de Vesalius bibliotheek van de FOD en via die weg tot een aantal internationale databanken 
met wetenschappelijke artikelen is ondertussen werkelijkheid geworden; heel wat tijdschriften kunnen nu elektronisch 
worden geraadpleegd.

Kwaliteit wordt door de Raad als zeer belangrijk beschouwd. De Raad is dan ook overgegaan tot het aanwerven van 
een kwaliteitsmanager die het opgestarte kwaliteitssysteem verder zal moeten realiseren en zal moeten toezien op zijn 
toepassing. Ondertussen werden verdere procedures opgesteld en templates uitgewerkt.

Heel wat aandacht werd besteed aan communicatie. Zo organiseerde de Raad een bevraging bij zijn “stakeholders”. 
De bedoeling was te peilen naar het imago van de HGR, naar de verwachtingen van zijn “klanten” en te zien hoe de 
Raad daaraan tegemoet zou kunnen komen. De conclusies kunnen hoofdzakelijk in twee groepen worden samengevat:

De Raad scoorde sterk inzake deskundigheid, ervaring, referentiewerken, …
Hij scoorde minder op het vlak van bekendheid, zicht op werkwijze, imago, …

De Raad heeft deze meningen ter harte genomen en getracht in de loop van het voorbije jaar zijn prestaties ter zake te 
verbeteren:

Een eigen huisstijl met logo, modelbrieven, eigen model voor brochures, … werd ontwikkeld en wordt algemeen 
  toegepast.

De vroegere website werd geïntegreerd in die van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
  Leefmilieu, waartoe de Raad behoort; aldus kan de Raad rekenen op de technische ondersteuning van de ICT 
  diensten van de FOD.

Ter gelegenheid van de publicatie van enkele belangrijke adviezen werden perscommuniqués verspreid.
Midden december 2006 werd een brochure rondgestuurd aan een breed professioneel publiek uit de domeinen 

  waarin de Raad actief is; daarin stelt de Raad zich voor, zet zijn structuur en werking uiteen, … en verwijst naar enkele 
  van zijn adviezen. Deze brochure werd ook aan de bevraagde stakeholders toegestuurd.

Voor de medewerkers van het secretariaat van de Raad werd een dag opleiding rond communicatie georganiseerd.

Naast een kwaliteitsmanager kon de Raad zijn secretariaat ook versterken met een nieuwe administratieve secretaris, 
twee wetenschappelijke secretarissen en bijkomende administratieve ondersteuning.
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In 2006 werd ook een protocol afgesloten met het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit protocol geeft een opsomming van de taken van de Raad en het Comité en 
voorziet mogelijkheden tot samenwerking rond gemeenschappelijke of gedeelte thema’s. De Raad is ook besprekingen 
gestart met de Wetenschappelijke Raad van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en voorziet contacten 
met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. De bedoeling is telkens te komen tot betere samenwerking 
en vermijden van overlapping.

Ook internationaal was de Raad actief:

• In september werd een tweede vergadering georganiseerd met de collega’s van de Nederlandse Gezondheids-
  raad rond enkele thema’s inzake straling.

• In dezelfde maand nam de Raad ook deel aan de eerste vergadering van EuSANH (European Science Advice 
  Network for Health), een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Gezondheidsraad en de HGR. Een tiental “gezond-
  heidsraden” uit lidstaten van de Europese Unie evenals afgevaardigden van verschillende directoraten van 
  de Europese Commissie kwamen in Brussel samen voor een eerste brainstorming rond samenwerking tussen 
  verschillende gezondheidsraden. Dit initiatief wordt verder gezet onder het voortrekkersschap van de Nederlandse 
  collega’s.
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5. VOORSTELLING VAN DE DOMEINEN

5.1. Geestelijke gezondheid

De werkgroepen in de geestelijke gezondheid verlenen adviezen, brengen aanbevelingen of verslagen uit die betrekking 
hebben op gezondheidsproblemen die volledig of gedeeltelijk verband houden met het gedrag van individuen, groepen 
of met de organisatie van het leven in de maatschappij (psychosociale factoren). 
Het gaat onder meer om: 

Risicogedrag met betrekking tot verslavingen teweeggebracht door het gebruik van stoffen zoals alcohol, tabak en 
drugs, en verslavingen die voortvloeien uit buitengewoon gedrag (pathologische verschijnselen). 
Psychosociale factoren die gezondheidsproblemen veroorzaken, bestendigen of versterken, 
De kwaliteit van menselijke relaties, vooral op het vlak van zorgverstrekking, 
De vorming van beroepsmensen in de gezondheidszorg voor de bovenvermelde problemen. 

In 2006 werden twee reeds in 2005 aangevatte verslagen afgewerkt: het ene betreft depressie, depressiviteit en zelfmoord, 
het andere heeft betrekking op de problematiek van jongeren en alcohol. 

geven op de gestelde vragen werden twee ad hoc werkgroepen opgericht. Een ervan heeft een advies verleend over 
een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het 

-
lingen bij opiaatgebruikers.

Tegelijkertijd heeft de Raad op eigen initiatief twee nieuwe werkgroepen opgericht. De eerste heeft zich geïnteresseerd 
aan het voorschrijven van psychotrope geneesmiddelen voor het behandelen van angstgevoel, stress, slaapstoornissen 
en depressie. Zijn werkzaamheden zullen in 2007 uitmonden in de publicatie van een brochure die is bestemd voor huisart-
sen. De tweede nieuwe werkgroep heeft zich gebogen over het belang van psychosociale factoren in de behandeling
van patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen. Deze werkgroep heeft een tekst afgewerkt die in 2007 zal 
worden gepubliceerd. 

bij elkaar. Deze hebben tot doelstelling het onderzoek en de ontwikkelingen die werden geboekt in de geestelijke 
gezondheid onder de loep te nemen. Daarenboven wordt onderzocht wat voor invloed die op de volksgezondheid 
hebben. Dit jaar werd het Groenboek “De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren. Naar een strategie inzake 
geestelijke gezondheid voor de Europese Unie” bestudeerd alsook verschillende voorbeelden voor programma’s in de 
geestelijke gezondheidszorg.
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5.2. Fysische omgevingsfactoren

De opdracht van de werkgroepen in het domein van de fysische agentia bestaat erin adviezen en aanbevelingen 
te formuleren om de risico’s voor de gezondheid verbonden aan diverse fysische agentia en hun toepassingen in te 
schatten. De groepen zorgen ook voor de evaluatie van de maatregelen bestemd om blootstelling van mens en milieu 
zo veel mogelijk te beperken.

Het domein wordt gesplitst in twee belangrijke subgroepen:

ioniserende stralingen;
niet-ioniserende stralingen.

Ook de lawaaiproblematiek werd in de loop van het jaar 2006 aangesneden en een werkgroep heeft advies uitgebracht 
omtrent de gevaren van de mp3 muziekspelers.

Anderzijds worden ad hoc 
problemen te behandelen.

over verschillende onderwerpen: tomodensitometrie, meningsverschil omtrent elektromagnetische golven en mobilofonie 
(GSM).

Ioniserende stralingen

Vier werkgroepen kwamen bijeen in 2006, namelijk de werkgroepen “Optimalisatie in de nucleaire geneeskunde”, 
“Computed Tomograpgy (CT)”, “Radio-ecologie” en “Brachytherapie”. Bovendien heeft een werkgroep omtrent 
reglementering een advies uitgebracht over de wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de 
ioniserende stralingen (ARBIS).

De werkgroep CT is verder gegaan met de werkzaamheden die in 2005 werden opgestart omtrent de blootstelling van 
de bevolking aan ioniserende stralingen in het kader van radiologische onderzoeken uitgevoerd door middel van CT. Het 
merendeel van de ioniserende stralingen waaraan de bevolking, en meer bepaald de patiënten, blootgesteld is,
is afkomstig van CT. Het eindverslag van deze werkgroep werd einde 2006 voorgelegd.

De werkgroep “Radio-ecologie” heeft het nodig geacht zich vervolgens over alle problemen gesteld door tritium te 
buigen en in het bijzonder het kennisverlies in België.

De werkgroep “Radio-ecologie” is vier maal bijeengekomen in 2006 en heeft zich voornamelijk gebogen over drie 
problemen: de evolutie van de Europese handleiding Euranos (generische Europese handleiding voor metingen in de 
voedselketen), de monitoring van waterzuiveringsstations waar sporen van radio-isotopen worden teruggevonden en het 
probleem van kennisverlies in België voor het bestuderen van tritium in het leefmilieu. In dat verband hebben verschillende 

in vluchtwegsignalisatie. Een advies op eigen initiatief over de problematiek van tritium wordt momenteel afgewerkt.
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Een verslag betreffende de optimalisatie in de nucleaire geneeskunde is in de loop van juni 2006 verschenen. Hierin worden 
aanbevelingen geformuleerd inzake bescherming van de patiënten die aan radioactieve bronnen worden blootgesteld 
in het kader van de gezondheidszorg. Anderzijds bevat het aanbevelingen over het beroep op technieken van nucleaire 
geneeskunde wanneer de patiënt niet onmiddellijk voordeel eruit trekt (biomedisch onderzoek, opsporing bij gezonde 
personen, en voor gerechtelijk-geneeskundige doeleinden). Dit verslag bevat ook een heel hoofdstuk over zwangere en 
lacterende vrouven. De werkgroep “optimalisatie” heeft zijn werkzaamheden verder gezet in 2006 in de domeinen van de 
dosimetrie, de invloed van PET-scan en op het vlak van de opleiding van het personeel en de informatie van de patiënten.

De Raad heeft besloten in 2007 ook belang te hechten aan bepaalde problemen inzake stralingsbescherming en 
kwaliteitsborging in de radiotherapie. In deze context zijn de werkzaamheden van de groep “Prostaatbrachytherapie” in 
2006 gestart. Deze groep heeft zijn werkzaamheden gericht op de evaluatie van het gebruik van prostaatbrachytherapie 
en de risico’s die bij deze techniek horen.

Niet-ioniserende stralingen

De werkgroep “niet-ioniserende stralingen” is verder gegaan met de werkzaamheden die in 2005 zijn gestart. Hij heeft zich 
namelijk gebogen over laagfrequente elektromagnetische stralingen en over de problematiek van overgevoeligheid. Een 
verslag zou in de loop van 2007 moeten verschijnen.

Er werd ook gehandeld over het gebruik van GSMs en van draadloze communicatienetwerken in de ziekenhuizen. 
De conclusies van deze werkzaamheden zullen in de loop van het eerste trimester 2007 worden uitgegeven.

Een project dat de evaluatie van de effecten van de nieuwe draadloze communicatie-technologieën op de gezondheid 
(UMTS, WIMAX…) evalueert, is einde 2006 van start gegaan.

De werkzaamheden van een ad hoc werkgroep over de eventuele gevaren voor het gehoor van het gebruik van mp3 
muziekspelers begonnen in september 2006’’. Een advies werd begin 2007 uitgebracht.

5.3. Chemische omgevingsfactoren

De werkgroep belast met dit domein geeft advies aan de administratie DG 5 met betrekking tot de werkzaamheid en 
het risico van biociden die ter registratie in België worden aangeboden. Dit jaar werd een aanvraag om het op de markt 
brengen van een nieuw biocide door de groep bestudeerd.
kader van beroepsprocedures tegen het advies dat door de subwerkgroepen “chemische agentia” werd uitgebracht. 
Hij beoordeelt ook het risico voor de volksgezondheid en het milieu van pesticiden voor landbouwkundig gebruik die 
in België ter registratie worden voorgelegd (DG 4). Hiertoe evalueert de werkgroep de voorstellen voorbereid door het 
wetenschappelijke secretariaat van DG 4/DG5 met betrekking tot een aanvaardbare blootstelling van de mens (accep-
ted daily intake ADI, accepted operator exposure level AOEL) en het milieu (predicted no effect concentration PNEC).
Daarnaast worden eveneens de voorspelde blootstelling van de mens (predicted exposure level) en van het milieu 
(predicted environmental concentration PEC) van deze producten ter beoordeling voorgelegd. 
Dit jaar heeft de werkgroep 9 aanvragen voor het op de markt brengen van nieuwe pesticides bestudeerd.
Een analoge risico-evaluatie met betrekking tot bestaande en nieuwe chemische stoffen werd eveneens ter evaluatie 
aan de werkgroep voorgelegd (advies inzake “l’aperçu épidémiologie des pesticides” (sic) van Pesticide Action Network 
Belgium; advies inzake de VITO Studie ).
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De werkgroep ondersteunt het wetenschappelijke secretariaat van DG4/DG5 bij het voorbereiden van de hierboven 
vermelde normen en van de voorspellende modelberekeningen.
Tenslotte buigt de werkgroep zich over andere gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan de aanwezigheid van 
stoffen in het werk- en leefmilieu (adviesaanvragen betreffende ontwerpen van Koninklijk Besluit).

5.4. Voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen

De permanente werkgroep VGVV vervult talrijke en gevarieerde opdrachten. 
Enerzijds, in het kader van het normerend beleid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, voert hij risico-evaluaties van additieven, chemische of microbiologische contaminanten, nieuwe ingrediënten 
of voedingsmiddelen (NV/NF, Novel Foods) uit.
Anderzijds, in het kader van het voedingsbeleid van voornoemde FOD, brengt hij niet alleen voedingsaanbevelingen 
uit waarop projecten zoals het NVGP (Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan) moeten steunen maar ook adviezen 
omtrent de etikettering van op de markt gebrachte producten, hun voedings- en gezondheidsbeweringen, de kenmerken
van bepaalde producten zoals die bestemd voor bijzondere voeding.
De werkgroep VGVV neemt deel aan het netwerk van de European Food Safety Authority (EFSA).

De werkgroep heeft nagedacht over eventuele interacties en interferenties met andere wetenschappelijke advies-
organen binnen de federale overheden. In dit kader werd de verdeling van de bevoegdheden tussen de HGR en het 
SciCom (Wetenschappelijk comité) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) 
vastgelegd in een protocol dat begin 2006 ondertekend werd. Zelfs als de contacten tussen beide Belgische weten-
schappelijke adviesorganen niet nieuw zijn en hoewel enkele wetenschappelijke experts in beide instanties zetelen, is het 
nuttig deze contacten te versterken en verder te gaan met een gestructureerd bilateraal overleg om het protocol toe 

adviesaanvraag in aanmerking komt voor een gemeenschappelijke benadering kan een gemengde werkgroep HGR-
SciCom worden opgericht zoals dit het geval was in 2006.

Talrijke adviezen van de werkgroep worden uitgebracht na een evaluatieaanvraag van de Dienst “Voedingsmiddelen
en andere consumptieproducten” van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

-
brachte adviezen in dit jaarverslag op te nemen. In 2006 heeft de werkgroep onder andere de erkenning van een mineraal 
water bestudeerd, evenals een melk voor prematuren, de veiligheid van eetbare oliën en vetten, meerdere voedings-
supplementen, de temperatuur van frituurvet, meerdere gezondheidsbeweringen, enz. Hij werd geraadpleegd in verband 
met wetenschappelijke studies over calcium en cardiovasculaire aandoeningen en omtrent een studie over de inname-
schatting van nitraat. Hij heeft ook binnen de groep wetenschappelijke uiteenzettingen georganiseerd over de voor- en 
nadelen van het visverbruik, een thema dat al lang en continu de aandacht van de werkgroep VGVV weerhoudt.

De werkgroep is anderzijds belast met de evaluatie van Novel Foods (EG Verordening nr. 258/97 van het Europees 
Parlement en de Raad). Nadere informatie daaromtrent wordt in hoofdstuk 7 opgenomen.

het geval in 2006, onder andere voor de aanwezigheid van nitraat in spinazie, voor een afwijking van bepaalde 
parameterwaarden voor het gebruik van drinkbaar water bij het afspoelen van suikerkristallen of voor infantiel botulisme 
en honing waarop de HGR reeds in 2001 de aandacht gevestigd had (HGR 7640) (zie hoodstuk 7).
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Projecten, voorgesteld door de werkgroep, werden in 2006 opgestart, met name de tweede fase van de projecten 
“Voedings- en gezondheidsbeweringen” en “Schatting van de inname van additieven”. 
Het project “Herziening van de voedingsaanbevelingen voor België” is een permanente ontwikkeling. Deze heeft geleid 
tot de publicatie van een nieuwe versie van de aanbevelingen.
Deze drie onderwerpen worden ook in hoofdstuk 7 verder uitgelegd.

Microbiologie van de voeding

Ten einde de problemen inzake microbiologie van de voeding te behandelen komt een werkgroep met vaste samen-
stelling punctueel bijeen, in functie van de ingediende aanvragen. De activiteiten van deze groep houden rechtstreeks 
verband met de reglementering en informatie betreffende de microbiologische hygiëne van voedingsmiddelen.

De werkgroep heeft onder andere het project betreffende het bepalen van tijdelijke normen voor Salmonella spp. in 

de beschikbaarheid van wetenschappers met bevestigde expertise en die over de nodige tijd beschikken (wat een niet 
verwaarloosbaar aspect van het probleem is) om aanzienlijke werkzaamheden te verrichten niet alleen qua synthese 

herhaaldelijk buiten de lokalen van de HGR moeten bijeenkomen. De eindtekst zal begin 2007 aan het Overgangscollege 
worden voorgelegd.

De groep heeft zich ook toegelegd op het beantwoorden van een reeks vragen van de FOD betreffende een aanvraag 
om afwijking van het Salmonella criterium in vleesbereidingen en -producten op basis van pluimvee die na verhitting 
zullen worden verbruikt (HGR 8151). Deze vragen werden onderbouwd door een dossier, ingediend door de pluimveesector
overeenkomstig de EG verordening nr. 2073/2005. Dit advies werd door het Overgangscollege in februari 2006 gevali-
deerd en is voortaan beschikbaar op de website van de HGR. Het advies HGR 8163 (Herziening van de microbiologische 
criteria ter aanvulling van een vorig advies) – dat in 2005 van start ging en waarvan sprake was in het vorige verslag – werd 
ook in 2006 gevalideerd en gepubliceerd. Het is ook op de website van de HGR beschikbaar.

Einde 2006 werd een samenwerking tussen de HGR en het SciCom van het FAVV gestart om gezamenlijk de werkzaam-
heden uit te voeren die moeten leiden tot het uitbrengen van een advies ten behoeve van het DG Controlebeleid van het 
FAVV. Deze instantie heeft inderdaad een reeks vragen gestuurd betreffende de medische attesten voor personen die 
bij het produceren, het be- en verwerken en het hanteren van voedingsmiddelen betrokken zijn. Door de aard van deze 
vragen waren expertises inzake volksgezondheid nodig, die in het kader van het SciCom niet aanwezig zijn. De groep zal 
een gemeenschappelijk advies in de loop van 2007 verstrekken.

5.5. “Bloed en -derivaten” en “Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke 
oorsprong”

Bloed en -derivaten

De algemene opdracht in verband met dit domein bestaat erin de goede transfusiepraktijken uit te werken en te 
harmoniseren. De werkgroep zorgt er bijgevolg voor de potentiële bedreiging van de overdracht van gekende of nog 
ongekende infectieziektes door bloed tot een minimum te herleiden. Alle aspecten van de transfusie worden in acht 
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-
gen van de verschillende bloedproducten.

Hemovigilantie, met andere woorden het continue toezicht op de transfusiekwaliteit en op de transfusieincidenten. 
  In dit kader neemt een werkgroep deel aan de regelmatige analyse van ingezamelde incidenten, brengt hij 
  wetenschappelijke adviezen uit ten behoeve van de dienst hemovigilantie van de Afdeling geneesmiddelen-
  bewaking van het DG Geneesmiddelen (nu Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids-
  producten) en heeft hij een toezichthoudende rol op de mogelijke overdracht van infectieziektes door bloed 
  en bloedderivaten (HIV, hepatitis, vCJD, ...);

Regels voor goede praktijkvoering voor te stellen in verband met de toediening van bloed of bloedderivaten 
  (overeenkomstig artikel 3 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, 
  gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003, Hoofdstuk X, Art. 158);

Een advies uit te brengen betreffende een eventueel beroep tegen een weigering of een intrekking van erkenning 
  als bloedtransfusie-instelling of -centrum (overeenkomstig artikel 1, 2°, van het Koninklijk Besluit van 28 september 
  2003 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van 
  menselijke oorsprong);

Een advies uit te brengen, op aanvraag van de Minister, betreffende het al dan niet toepassen van een methode 
  van virusinactivering of het in quarantaine plaatsen van vers bevroren plasma (overeenkomstig artikel 10 van het 
  Koninklijk Besluit van 1 februari 2005 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, 
  de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong);

Adviezen uit te brengen om de administratie te helpen bij de uitoefening van haar regelgevende functie, zowel op 
  nationaal als op Europees niveau, en bij haar toezichthoudende rol op de toepassing van de wetten en van de ter 
  uitvoering ervan genomen besluiten.

De belangrijkste activiteiten die in de loop van het jaar 2006 werden verwezenlijkt hebben betrekking op het uitbrengen 
van een advies over de “Goede transfusiepratijken in ziekenhuizen” en de organisatie van een deskundigenconferentie 
“Transfusion guidelines: pathogen reduction, products and indications for the transfusion of fresh frozen plasma”. De groep 
heeft ook advies uitgebracht betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot reglementering van de traceerbaarheid 
en van de vereisten met betrekking tot een kwaliteitszorgsysteem voor de bloedtransfusie en heeft de voorbereiding van 
een advies verzekerd aangaande bloedtransfusies buiten het ziekenhuis. Naar aanleiding van de conferenties van experts 
heeft de werkgroep drie indicatierichtlijnen omtrent de toediening van rode bloedcellen, van vers bevroren plasma en 
over autologe transfusie voorbereid.
De leden van de groep hebben ook deelgenomen aan de werkgroep “Inactivatie van prionen” die de herziening van de 
“Aanbevelingen ter voorkoming van de overdracht van de overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Ziekte van 
Creutzfeldt-Jakob) in verzorgingsinstellingen” gepubliceerd heeft.

Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong

De werkgroep belast met dit domein heeft als opdracht in functie van de evolutie in de wetenschappen maatregelen voor 
te stellen en te controleren ter voorkoming van de overdracht van ziektes door transplantatie van organen, weefsels en cellen
van menselijke of dierlijke oorsprong of door het gebruik van medische hulpmiddelen die cellen bevatten. In dit kader is 
de werkgroep verder gegaan met het project inzake “Inactivatie of securisatie van weefsels/cellen/organen ten over-
staan van bacteriën, virussen of prionen”. Het deel betreffende de inactivatie ten overstaan van prionen is afgewerkt, dat 
omtrent bacteriën is in zijn laatste fase.
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De werkgroep brengt adviezen uit omtrent elke aanvraag om erkenning of hernieuwing van erkenning van weefsel- en 
celbanken; dit jaar werden 63 aanvragen onderzocht.
De werkgroep verstrekt adviezen over de kwaliteit en de veiligheid van de celbestanddelen (of weefsels) van menselijke 
of dierlijke oorsprong die in medische hulpmiddelen verwerkt zijn. 
Met het oog op de omzetting van de Europese regelgeving inzake weefsels en cellen (Richtlijnen 2004/23/EC, 2006/17/EC 
en 2006/86/EC) hebben de leden actief gewerkt aan de herziening van de “kwaliteitsnormen voor weefsels en cellen van 

hematopoïetische stamcellen en voor voortplantingscellen is in 2007 voorzien evenals de updating van alle bestaande 

Hij brengt adviezen uit om de administratie te helpen zowel bij de uitoefening van haar regelgevende functie op 
nationaal en Europees niveau (“uitwerking van een repertorium voor de inspecties”) als bij haar toezichthoudende rol 
op de toepassing van de wetten en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten (“advies inzake de koninklijke en 
ministeriële besluiten van 4 maart 2004 betreffende geneesmiddelen voor somatische celtherapie”, proactief advies 
inzake “het betrekken van een geneesheer of een niet-geneesheer bij het wegnemen van weefsels en cellen op het vlak 
van de kwaliteits- en veiligheidsvereisten”).
Hij steunt ook de Belgische vertegenwoordiging bij de uitwerking van Europese richtlijnen. 

5.6. Infectiologie, vaccins en hygiëne

Het domein van de infectiologie, de vaccins en de hygiëne wordt afgedekt enerzijds door ad hoc groepen voor wat 
de infectiologie en de hygiëne betreft en anderzijds door de permanente werkgroep “Vaccinatie” die verantwoordelijk 
is voor het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen betreffende infectieziektes die door vaccinatie kunnen 
vermeden worden. 

De adviezen en aanbevelingen van de permanente groep “Vaccinatie” hebben betrekking op het updaten van vacci-
natieprogramma’s (bv.: basisvaccinatiekalender), en op het toepassen van de vaccinatie in het algemeen of een vaccin 
in het bijzonder, als middel van volksgezondheid. 

Terugkerende aspecten bij de updating van de vaccinatieprogramma’s:

Ieder jaar in juni heeft de permanente werkgroep “Vaccinatie” als opdracht de vaccinatiekalender te preciseren 
  en hem aan de interministeriële conferentie van de gezondheidsministers mede te delen. Hij heeft ook als opdracht 
  de uitgebrachte aanbevelingen inzake reisgeneeskunde jaarlijks goed te keuren en het advies van de Belgische 
  “Gezondheidsoverheden” voor elk centraal geregistreerd vaccin te preciseren. (cfr wetenschappelijke bijsluiter van 
  de vaccins).

  inhaalvaccinatie of de regels inzake goede vaccinatiepraktijk.
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De permanente werkgroep “Vaccinatie” heeft als opdracht zich ervan te vergewissen dat de uitgebrachte 
  adviezen en aanbevelingen berusten op de op wetenschappelijk bewijsmateriaal steunende geneeskunde en 
  volksgezondheid (evidence-based medicine and public health). Deze aanbevelingen moeten niet alleen de 
  behoefte en de mogelijke impact van de vaccins in acht nemen maar ook de vaccinatiestrategieën die de grootste 
  voordelen voor de volksgezondheid zullen opleveren.

De werkgroep oefent geen operationele functie uit maar heeft toch als opdracht zich te vergewissen van de 
  intrinsieke samenhang van zijn adviezen en aanbevelingen alsook van de samenhang tussen deze laatste en de 
  vaccinatieprogramma’s opgesteld door de bevoegde overheden. Deze samenhang kan alleen verzekerd worden 
  als alle problemen inzake “vaccinatie” aan hem worden voorgelegd.

Tenslotte moet de werkgroep zich vergewissen van de mogelijkheid zijn aanbevelingen toe te passen en zal ze 

In verband met het gedeelte hygiëne werd een werkgroep opgericht met het oog op het bestuderen van alle met 
hygiëne verband houdende problemen die in de gezondheidszorg in het algemeen en in verzorgingsinstellingen in het 
bijzonder kunnen voorkomen. 

Verder heeft een specifieke werkgroep in 2006 de aanbevelingen inzake sterilisatietechnieken herzien. Deze aan-
bevelingen werden onder de vorm van een brochure gepubliceerd en zijn ook beschikbaar op de website van de Hoge
Gezondheidsraad.De werkgroep houdt zich momenteel bezig met het opstellen van aanbevelingen inzake
infectiebeheersing binnen de algemene geneeskundepraktijk en in de (para)medische thuiszorg. De werkzaamheden 
betreffende deze aanbevelingen zullen in de loop van 2007 worden afgewerkt.
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In de adviesaanvragen gericht aan de Hoge Gezondheidsraad kunnen twee soorten dossiers worden onderscheiden:

domeinen van de HGR. Deze dossiers worden behandeld door een ad hoc werkgroep of door een permanente groep. 
Ze worden meestal gepubliceerd, maar kunnen vertrouwelijk blijven onder andere als het over ontwerpen van wetteksten

uit eigen initiatief.
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toelating van producten of activiteiten. Die adviezen zijn vertrouwelijk aangezien ze privé organismen betreffen.
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7. VOORNAAMSTE ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN UITGEBRACHT IN 2006

Ter illustratie worden enkele adviezen toegelicht, die in 2006 werden uitgebracht.
Daar waar de adviezen integraal openbaar gemaakt werden, zijn de teksten terug te vinden op de website van de Hoge 
Gezondheidsraad op .
Er dient gepreciseerd te worden dat een aantal adviezen geen publiek karakter hebben (vertrouwelijkheid van de 
aanvraag en van het antwoord).

Jongeren en alcohol (HGR 8109)

Dit verslag is een van de sinds 2005 lopende projecten van de HGR op het gebied van de geestelijke gezondheid. Het 
geeft een antwoord op een vraag geformuleerd door de voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Er zijn weliswaar een heel aantal opzichten waarin het gebruik van alcohol kan worden vergeleken met de drugsproble-
matiek, toch komt alcoholconsumptie veel vaker voor. Dit heeft zware gevolgen zowel op sociaal en economisch vlak 
(ziektelast voor de volksgezondheid) alsook op individueel vlak (verschijnselen die te maken hebben met verslaving en 
problematisch gebruik).

De beschikbare epidemiologische gegevens vestigen de aandacht op een aantal tendensen in het alcoholgebruik van de 
jongeren in ons land, waaronder het vroegtijdige gebruik, het bijzonder frequente gebruik, het ontstaan van binge drinking
 d.w.z. zoveel mogelijk op een zeer korte tijd drinken), het stijgende aantal gevallen van dronkenschap, de populariteit
van de alcopops, het combineren van alcohol met andere drugs, het verontrustend hoge sterftecijfer in de leeftijdsgroep 
15-19 jaar dat rechtstreeks te wijten is aan alcohol.

Om een beter inzicht de krijgen in de bepalende factoren en de gevolgen van deze verschijnselen wordt deze proble-
matiek vanuit een globaal perspectief benaderd. Dit laatste houdt rekening met zowel de (vaak complexe) interacties 
tussen de verschillende factoren (omgeving, persoonlijke trekken en de kenmerken van het gebruikte middel), alsook met 
de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen en adolescenten.

Het verslag snijdt vervolgens de vraag aan wat kan worden gedaan inzake preventie bij jongeren. Betreffende de thera-
peutische behandeling van jongeren met problemen wordt de voorkeur gegeven aan “motivationele gespreksvoering”. 
Het doel daarvan is de jongeren ertoe aan te sporen hun gedrag en levensstijl te veranderen.

Tot slot worden algemene aanbevelingen geformuleerd, waarvan de belangrijkste het uitwerken van een “globaal 

Depressie, depressiviteit en zelfmoord (HGR 8108)

Er is een verontrustende stijging vastgesteld in het belang van geestelijke stoornissen voor kwesties die verband houden met 
de volksgezondheid. Hierdoor is men zich in de westerse samenleving bewust geworden van het gevoel van onbehagen
dat vooral in het hoge aantal gevallen van depressie, depressiviteit en zelfmoord tot uitdrukking komt. 
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In Europa heeft de zelfmoordgraad de afgelopen tien jaar globaal gezien een stagnerende of zelfs een dalende trend 
vertoond. Dit percentage schijnt echter trapsgewijs te stijgen over langere periodes. Het ligt dan ook op het ogenblik 
hoger dan dat van het einde van de jaren zeventig. Schattingen van de WGO brengen zeer zorgwekkende cijfers onder
de aandacht m.b.t. de evolutie van de zelfmoordgraad en het aantal zelfmoordpogingen. In landen met een hoge 
levensstandaard bevindt zelfmoord zich in de top drie van de doodsoorzaken bij vijftien- tot vierendertig-jarigen 
(de bevolkingsgroep die hierdoor het meest betroffen is zijn mannen tussen 40 en 59 jaar).

aan de hand van de beschikbare epidemiologische gegevens voor België een beeld verschaft van de omvang van de 
problematiek. Vervolgens worden de risico- en beschermende factoren voor depressie en zelfmoord tegen elkaar afgewo-
gen en wordt het verband tussen geestelijke stoornissen en zelfmoord nader bekeken. Het verslag vestigt de aandacht
op het belang van de opvolging en de centrale rol van de professionele eerstelijnszorg na een zelfmoordpoging.
Daarenboven wordt geschat in hoeverre toegang tot middelen een rol speelt en wordt een oordeel gegeven over de 
manier waarop de spoeddiensten zelfmoordpogingen aanpakken. Tevens wordt onderzocht hoe belangrijk het is om de 
nabestaanden na een zelfmoord te steunen en wordt de rol van de media ingeschat.

Uitgaande van deze bevindingen heeft de werkgroep die de opdracht kreeg om dit rapport op te stellen, een lijst opge-
maakt met de acties die in België reeds werden ondernomen op het vlak van depressie en zelfmoord. Er bestaan in feite 
reeds een heel aantal zeer interessante acties in België. Wel zijn die nogal beperkt tot locale acties. De experts zijn het 
eens geworden over 10 hoofdaanbevelingen die werden geformuleerd op basis van de huidige kennis alsook van de 
gemaakte vaststellingen en ervaringen.

Substitutiebehandelingen bij opiaatgebruikers (HGR 8178) 

Op het vlak van drugs hebben substitutiebehandelingen bij opiaatgebruikers aanzienlijke verbeteringen teweeggebracht 
voor de volksgezondheid, vooral wat betreft een daling in het sterftecijfer. Er werden duidelijke vragen voorgelegd aan de 
HGR die met name betrekking hadden op het combineren van substitutiemiddelen en andere geneesmiddelen. 

-
doen. Deze kunnen leiden tot het verminderen van het beoogd effect (bv. uitlokken van dervingverschijnselen) of tot 
het vermeerderen van het effect (vooral dan de ongewenste effecten van de opoïden zoals versterkte sedatie en, 
voor methadon QT-verlenging bij het electrocardiogram met risico van “torsades de pointes”). De interacties kunnen 

het organisme) of farmacodynamisch (d.w.z. met gewijzigd effect, zonder wijziging van de concentraties van methadon 

niet worden onderschat. Indien het combineren van verschillende geneesmiddelen niet kan worden vermeden, is het 
absoluut noodzakelijk dat dit scherp in het oog wordt gehouden. Het is zeer moeilijk om voor een bepaald individu 

dient te houden wanneer substitutiemiddelen worden gecombineerd met andere geneesmiddelen. 

Transtec®) transdermaal worden toegediend, maar daarvoor bestaat momenteel geen indicatie in het kader van 
substitutiebehandelingen.
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Het advies vestigt daarenboven de aandacht op de volgende punten: 
Er bestaat een grote variabiliteit in de individuele reactie op geneesmiddelen; 
Het is op het ogenblik niet aangewezen om over te gaan tot plasmaconcentratiemetingen;
Het is van belang om de patiënten te waarschuwen voor mogelijke interacties tussen geneesmiddelen en hen aan 

  te raden om in het bijzonder alcohol en benzodiazepines te vermijden;
Het is belangrijk om de dosis aan te passen bij zwangere vrouwen die methadon nemen, vooral in het derde trimester;
Het is nodig om methadon te verstrekken onder een moeilijk injecteerbare farmaceutische vorm;
Regelmatige controles en nauwgezette ondersteuning zijn noodzakelijk. De kwaliteit en de omvang van de begelei-

  ding van de patiënt blijven ook belangrijke elementen in het succes van de behandeling; 

  slechts te starten wanneer er dervingverschijnselen van opiaten aanwezig zijn. Door zijn ‘plafondeffect’ houdt 

Het overschakelen van één substitutiemiddel naar een ander vereist goed vastgelegde procedures. 

De vragen die werden gericht tot de HGR en de antwoorden die erop werden gegeven kunnen worden geraadpleegd 
op de website van de HGR. 

Het belang van de psychosociale factoren in de behandeling van patiënten die in het ziekenhuis worden 
opgenomen (HGR 8156)

Er wordt in toenemende mate onderzoek verricht naar het verband tussen fysische en geestelijke gezondheid, waardoor 
men over steeds meer inzicht beschikt in deze problematiek. Zo wordt vaak vastgesteld dat geestelijke stoornissen een rol 
spelen bij cardiovasculaire aandoeningen, kanker, diabetes en AIDS.

De geneeskunde is aan het evolueren en steeds vaker wordt daarbij het biopsychosociale model erkend als referentie-
model. Volgens dit model wordt met name de behandeling van een ziekte beïnvloed door de subjectieve ervaring 
van de patiënt, door alles wat zowel hij en zijn therapeut hebben meegemaakt, de manier waarop de zorgverlening is 
georganiseerd, de manier waarop de ziekte en de behandeling ervan door de maatschappij worden opgevat.

Deze evolutie naar het biopsychosociale model verloopt traag. Er zijn ook heel wat problemen verbonden met het toe-
passen van dit model in de dagelijkse klinische praktijk en in de manier waarop de zorgverlening is georganiseerd. Daarom 
leek het ook zinvol om de nadruk te leggen op het belang van psychosociale stoornissen die een rol spelen bij de soma-
tische ziekte van patiënten die worden behandeld in het algemeen ziekenhuis en de manier waarop die de behandeling 
beïnvloeden: al dan niet verlengen van het verblijf in het ziekenhuis, doeltreffendheid van de medische verzorging…

Daarenboven ontaarden een toenemend aantal ziektes in chronische aandoeningen. Hierdoor wordt nog sterker de 
nadruk gelegd op de noodzaak om op een geschikte manier rekening te houden met psychosociale factoren bij patiënten
die aan dergelijke ziektes lijden. Deze patiënten worden doorgaans ambulant verzorgd, wat betekent dat de zorgverlening
hierop moet worden afgestemd. 

Er wordt voorgesteld om ertoe aan te moedigen de aanpak van de psychosociale noden van de patiënten in het 
algemeen ziekenhuis op een structurele en multidisciplinaire manier in te richten. De kwaliteit en de continuïteit van de 
behandeling van de patiënt zou er zeker baat bij hebben indien een minimum aan psychosociale gegevens in het patiënten-
dossier zou worden opgenomen. In de regel wordt in de algemene ziekenhuizen rekening gehouden met de sociale 
noden van de patiënten. Enkele ziekenhuizen verstrekken daarenboven ook nog een psychologische behandeling aan 
patiënten met bepaalde soorten van ziektes of aan bepaalde categorieën van patiënten (bv. kinderen). 
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Toch is dit vaak te danken aan persoonlijke initiatieven en is het zeker geen algemene praktijk. Elk algemeen ziekenhuis 
zou hiertoe moeten worden verplicht: het zou ervoor moeten zorgen dat de modaliteiten worden uitgestippeld van hoe 
deze behandeling zou worden georganiseerd. Dit zou gebeuren in functie van zowel de cultuur en het algemene beleid 
van het ziekenhuis alsook van de voor- en nadelen van elke manier van organiseren die wordt voorgesteld.

Advies betreffende de impact van tritium aanwezig bij het gebruik van radioactieve stoffen in uitrustingen 
die bestemd zijn voor de bescherming van personen, met name vluchtwegsignalisatie (HGR 8168) 

Op vraag van het FANC heeft de Hoge Gezondheidsraad advies uitgebracht betreffende het op de markt brengen 
van materiaal voor vluchtwegsignalisatie dat radioactieve stoffen bevat, namelijk tritium (waarvan de activiteit 800 GBq 
kan bereiken).

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich vooral gebogen over de aspecten verbonden aan de aanwezigheid van tritium.
Het behoorde niet tot de taak van de ad hoc werkgroep om de conformiteit na te gaan met andere voorschriften 
waaraan de facto moet worden voldaan volgens andere wetgeving dan deze in verband met stralingsbescherming
(bv.: veiligheidssignalisatie, bouwvoorschriften enz.).

Indien de totale activiteit van één toestel 400 GBq overschrijdt, dan kan in geen enkel geval deze veiligheidssignalisatie
als gebruiksvoorwerp (“consumer good”) beschouwd worden. Tritium activiteiten beneden 1 GBq zijn daarentegen 
vrijgesteld van vergunning.

De werkgroep is van mening dat deze veiligheidssignalisatie slechts met een zeer goede rechtvaardiging kan worden 
verantwoord, die rekening houdt met de concrete omstandigheden van toepassing (biedt duidelijke meerwaarde 
op alternatieven).

In dit advies vestigt de HGR de aandacht van de overheden op verschillende aspecten: minimale voorwaarden bij 
gebruik, vereisten inzake opslag en doorverkoop, afvoerbeschikkingen, problematiek van de vrije verkoop (in Nederland 
en via het internet), de noodzaak van een harmonisatie op Europees vlak van het probleem.

De HGR is van oordeel dat deze veiligheidssignalisaties op basis van tritium niet kunnen vrijgesteld worden van vergunning
op basis van typegoedkeuring. Zonder begeleidingsplan is het risico veel te hoog om deze signalisatie zonder verdere

Het volledige advies kan op de website van de Raad worden geraadpleegd.

Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de impact op de volksgezondheid van het gebruik van laser 
in het kader van epilatie (HGR 8160) 

Einde 2005 heeft het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid een reeks vragen naar de Raad gestuurd omtrent de 
praktijk van epilatie door middel van laser. Een ad hoc werkgroep werd opgericht om deze vraag te beantwoorden. Hij is 
drie maal bijeengekomen in 2006. 

Op de vraag of epilatie door middel van laser steeds een medische handeling is of indien de handeling ook door een 
niet-arts kan worden uitgevoerd, werd het antwoord in twee stappen aangesneden.
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Het uitvoeren van epilaties om esthetische redenen met lasers van klasse IV en IPL-apparaten kan eventueel gebeuren 

voorwaarden gezien de aard en de werking van de gebruikte toestellen. 

Het uitvoeren van epilatie in het kader van een onderliggende pathologie en alle andere niet-epilatie behandelingen 
met de hoger vermelde toestellen worden beschouwd als medische handelingen stricto sensu en moeten bijgevolg 
voorbehouden blijven aan een arts die een complementaire opleiding heeft genoten inzake het gebruik van deze 
toestellen (bevoegde arts). De betrokken arts staat in voor de anamnese en het klinisch onderzoek in het kader van de 
diagnostiek en zal ook in staat zijn de eventuele complicaties die aan de acte zelf zijn verbonden, vast te stellen, op te 
volgen en aan te pakken. Indien een dergelijke niet-epilatie behandeling toch gedelegeerd wordt, dient de behandeling 
steeds onder directe en continue supervisie van de arts te gebeuren.

Deze aanbeveling van de HGR bepaalt ook wie welke behandelingen mag uitvoeren en onder welke omstandigheden 
(niet-epilatie- en epilatiebehandelingen met een vermoede onderliggende pathologie, epilatiebehandelingen met laser 
of IPL-toestellen) en wijst op de noodzaak erkende laser- en IPL centra op te richten die aan een aantal normen voldoen.

Dit advies legt er ook de nadruk op dat elke behandeling met dit type toestellen door een screening van de patiënt dient 
voorafgegaan te worden, door middel, onder andere, van een medisch onderbouwd protocol. De persoon die een 
epilatie of een andere behandeling zal ondergaan, moet ook juist ingelicht worden vóór de behandeling en alle nood-
zakelijke informatie ontvangen hebben, in het bijzonder wat betreft de mogelijke risico’s van de behandeling en de te 
overwegen alternatieve oplossingen. Een informed consent (schriftelijke geïnformeerde toestemming) moet tevens in het 
dossier worden opgenomen.

oprichten van een controlecommissie.

Gezien laserepilatie slechts het topje van de ijsberg is betreffende deze materie, adviseert de HGR de Minister van 
Volksgezondheid om niet alleen regels op te stellen inzake epilatie door middel van laser of IPL-toestellen maar ook voor 
alle andere niet-epilatie toepassingen, met laser en IPL-toestellen en ook met alle toestellen gebaseerd op andere vormen 
van energie. Het is ook nodig een aantal aanverwante domeinen betreffende huidbehandelingen te reglementeren.

Gelet op de complexiteit van het probleem is het sterk aangeraden kennis te nemen van het volledige advies op de 
website van de Raad.

Optimalisatie in de Nucleaire geneeskunde / Toepassingen van de nucleaire geneeskunde in bijzondere 
omstandigheden (HGR 8099)

De toepassing van het K.B. van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van 
de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen kan vergemakkelijkt worden door 
verklarende en informatieve documenten betreffende een zeker aantal bijzondere punten ter beschikking te stellen 
aan doelgroepen. 

Sommige medische toepassingen van ioniserende stralen vergen bijzondere aandacht wegens de omstandigheden 
waarin zij worden ondernomen. Dit is zeker het geval wanneer een procedure van nucleaire geneeskunde moet worden
aangeboden aan een patiënte die zwanger is of borstvoeding geeft. In deze gevallen dient de bescherming van het 
toekomstige kind of van de pasgeborene een prioriteit te zijn en de dosissen moeten tevens zo laag mogelijk blijven.
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Het document beschrijft de verschillende epidemiologische en radiobiologische principes die deze aanbevelingen 
ondersteunen. Het stelt ook een praktisch kader voor ten behoeve van professionelen in de nucleaire geneeskunde om 
het hoofd te kunnen bieden aan deze situaties. Als de optimalisatie en de rechtvaardiging de basisprincipes blijven, moet 
de houding van deze professionelen in die gevallen door het gezond verstand geleid blijven. Ze mogen ook niet uit het 
oog verliezen dat de perceptie van het risico van de ene persoon tot de andere kan variëren. 

Het tweede deel van het verslag omvat enkele aanbevelingen inzake het gebruik van de technieken van nucleaire 
geneeskunde in situaties waaruit de patiënt niet rechtstreeks voordeel trekt. Het betreft het gebruik van technieken
van de nucleaire geneeskunde in biomedisch onderzoek, de opsporing bij gezonde personen en voor gerechtelijke 
geneeskundige doeleinden. 
Het hele document steunt op Europese en internationale aanbevelingen, in het bijzonder deze uitgebracht door 
verscheidene werkzaamheden van de Europese Commissie en van de Internationale Commissie voor Radiologische 
Bescherming.
De auteurs van dit verslag hopen dat de professionelen die actief zijn binnen het domein van de nucleaire geneeskunde, 
geneesheren, wetenschappelijk of paramedisch personeel, er geschikte informatie zullen vinden die in hun dagelijkse 
praktijk nuttig kan zijn. Dit is mogelijk dankzij een vlotte toegang via de website van de Hoge Gezondheidsraad en ook een 
link vanuit de website van het Belgische Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde (www.belnuc.be).

Evaluatie van de stijgende stralingsblootstelling van patiënten door Computed Tomography (CT) 
en optimalisatie van de stralingsbescherming (HGR 8080)

De CT-scanner is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de blootstelling aan ioniserende stralingen omwille van de 
medische praktijk. 

blootstelling van de bevolking aan ioniserende stralingen. De opdracht van deze groep bestond erin de hoofdlijnen van 
de werkzaamheden van een pluridisciplinaire werkgroep te bepalen die, na uitbreiding, in 2005 moest bijeenkomen. Dit 
verslag geeft een samenvatting van de werkzaamheden van deze tweede groep en vervolledigt het preliminaire verslag 
dat in december 2004 werd voorgelegd. Het betreft de optimalisatie van de bescherming van de patiënt en het medisch 
personeel in het kader van het toenemend gebruik van CT-scanapparatuur.

De eerste hoofdstukken van dit verslag beogen voornamelijk het opmaken van de stand van zaken van de situatie. 
De plaats van de CT-scanner ten opzichte van andere technieken van tridimensionele beeldvorming, het gebruik ervan in 
Belgische verzorgingsinstellingen wordt er voorgelegd en in de internationale context geplaatst.

Anderzijds wordt een analyse van het relatief risico van ioniserende stralingen in het globaal kader van de effecten van
lage dosissen op de gezondheid in hoofdstuk 4 opgenomen.

Vervolgens worden in het verslag de nieuwe tendensen inzake medische beeldvorming aangesneden evenals de nieuwe 
toepassingen van de CT-techniek en het verschijnen van een gemengd technologisch aanbod (PET-CT)

Voor het overige is het document gewijd aan een bespreking van de collectieve en individuele dosis volgend op het 
gebruik van de CT-scanner, met bijzondere aandacht voor de pediatrische bevolking. Toepassingen met de grootste 
bestraling worden er ook voorgelegd evenals de technische oplossingen om de bestraling te verlagen. 

Uiteindelijk worden aanbevelingen voorgesteld om de blootstelling van de bevolking door middel van een rationeel ge-
bruik van de techniek beter te beheren. 

Het volledige advies zal in de loop van 2007 op de website van de Raad kunnen worden geraadpleegd.
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Novel Foods

De werkgroep VGVV is voor België belast met de evaluatie van “Novel Foods” (NF/NV) (uitgezonderd GGO’s) overeen-
komstig de (EG) verordening nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe 
levensmiddelen en nieuwe voedselingrediënten. 
Deze verordening is van toepassing op het op de markt brengen in de Gemeenschap van levensmiddelen en voedsel-
ingrediënten waarvoor het menselijke verbruik tot nu toe verwaarloosbaar is gebleven in de Gemeenschap.
De verantwoordelijke persoon voor het op de markt brengen in de Gemeenschap dient een aanvraag in bij de lidstaat 
(LS) waar het product voor de eerste maal op de markt zal worden gebracht. Hij maakt tegelijkertijd een kopie van de 
aanvraag aan de Commissie over.
Bij ontvangst van deze aanvraag zorgt de betrokken LS ervoor dat een verslag van eerste beoordeling door zijn bevoegd 
organisme voor de evaluatie van levensmiddelen wordt opgesteld (België: HGR/WG VGVV) binnen een termijn van drie 
maanden. Dit is de eerstelijnsevaluatie.
De LS maakt onverwijld zijn verslag van eerste beoordeling aan de Commissie over die het naar de andere LS opstuurt. 
Deze laatste en/of de Commissie kunnen binnen een termijn van zestig dagen eventuele opmerkingen formuleren of een 
met redenen omkleed bezwaar tegen het in de handel brengen van het desbetreffende voedingsmiddel of het voedsel-
ingrediënt indienen. Dit is de tweedelijnsevaluatie.
In 2006, heeft de werkgroep 6 “novelfooddossiers” in tweede lijn bestudeerd, 7 andere zijn nog lopend waaronder 1 in 
eerstelijnsevaluatie.

Voedingsaanbevelingen voor België – herziening 2006 (HGR 7145-2)

De bedoeling is de voedingsaanbevelingen die aangepast zijn voor de algemene bevolking en voor elke leeftijdsgroep in 
het bijzonder bij te werken om de voedingsstatus van de Belgische bevolking te verbeteren. Het is een permanente taak 
die bijdraagt tot het voorkomen of het beperken van niet-overdraagbare ziektes (non communicable diseases).
In december 2006 heeft de WG “Herziening van de voedingsaanbevelingen” de vierde editie van de voedings-
aanbevelingen voor België gepubliceerd. Deze is geen loutere bijwerking van de drie vorige versies die door de Hoge 
Gezondheidsraad in 1997, 2000 en 2003 werden gepubliceerd. De eerste vier hoofdstukken van deze aanbevelingen, 
betreffende de energieopname en de energienutriënten (eiwitten, koolhydraten en vetten), werden inderdaad grotendeels
of volledig herschreven rekening houdend met de laatste ontwikkelingen van de wetenschappelijke kennis inzake voeding.

Deze nieuwe editie van de voedingsaanbevelingen voor België zou dus een referentie en een bron van geüpdatet 
wetenschappelijke informatie moeten vormen voor elke practicus of onderwijzer op het vlak van de voeding evenals voor 
de verantwoordelijken van de voedingsindustrie en van de voedselvoorziening in collectiviteiten.

Deze aanbevelingen, evenals de vorige, betreffen de aanbevolen inname van nutriënten en niet van voedingsmiddelen. 
Ze maken de nodige wetenschappelijke basis uit voor de omzetting in aangeraden voedselinname.
Deze nieuwe versie van de voedingsaanbevelingen zal reeds in 2007 aangevuld worden met een updating van de 
gegevens betreffende de opname van water en mineralen evenals van organische (vitamines) of minerale (spoorelementen)
micronutriënten.

Schatting van de inname van additieven – fase 2 (HGR 8118)

De werkgroep heeft tot doel een methodologie te bepalen en uit te testen om de inname van additieven in België
te schatten. Deze benadering zal het mogelijk maken aan de verplichtingen die door de Europese wetgeving 
inzake additieven worden opgelegd tegemoet te komen en, zo nodig, maatregelen te treffen om een eventueel overma-
tig verbruik van bepaalde additieven te vermijden.
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In 2005 (fase 1), heeft de werkgroep een methodologie in drie stappen bepaald met het oog op de schatting van de 
inname van additieven en heeft ervoor gekozen elke stap met concrete gevallen uit te testen. In 2006 (fase 2), werd dit werk 
uitgevoerd en heeft het toegelaten een aantal conclusies te trekken en ook aanbevelingen uit te brengen. Het verslag
zal in de loop van het eerste trimester van 2007 worden gepubliceerd.

Voedings- en gezondheidsbeweringen – fase 2 (HGR 8117)

Het project waarmee de werkgroep “Voedings- en gezondheidsbeweringen” belast is, heeft tot doel te voorkomen 
dat slechte informatie wordt verstrekt aan de consument die door een enorm aantal beweringen wordt overstelpt. 
De benadering beoogt het bepalen van een afstemming tussen de samenstelling van een product en de beweringen 
die erover kunnen of zouden kunnen worden gemaakt. Passende regels moeten voor België worden bepaald rekening 

trouwens moet bijdragen.
Fase 1 van het project (2005) beoogde het opstellen van een consensus betreffende wat dient verstaan te worden onder 
voedings- en gezondheidsbeweringen. Hierover werd een advies in 2005 gepubliceerd. In het licht van het resultaat van 
deze consensus werd een kritische bestudering van de huidige toestand ondernomen door in een eerste stap de in België 
verspreide beweringen omtrent omega-3 en fytosterolen te analyseren. Een document werd ook opgesteld waarin de 
gegevens worden samengevat die aan de Hoge Gezondheidsraad moeten worden verstrekt voor het bestuderen van 
een dossier ter aanvaarding van beweringen.
In fase 2 (2006) kon de kritische bestudering van de toestand en de evolutie ervan worden verder gezet, in het bijzonder 

erkennen van hun effect. Het verslag zal in de loop van het eerste trimester 2007 worden gepubliceerd.

Afwijking van bepaalde parameterwaarden voor drinkwater bij het afspoelen van suikerkristallen (HGR 8191)

De werkgroep VGVV heeft een adviesaanvraag behandeld die door de Belgische suikerindustrie via haar federatie 
SUBEL werd ingediend. Het betrof een aanvraag om afwijking van 3 indicatorparameters betreffende de kwaliteit van 
het drinkwater dat bij het afspoelen van suikerkristallen wordt gebruikt (besproeiing van suiker in de ketels), met name het 
ammoniumgehalte, de pH en de geur.
Rekening gehouden met de ontvangen informatie, de thans beschikbare wetenschappelijke literatuur en de gegevens 
inzake kristalsuikerverbruik kan worden gesteld dat de waarden voor de drie indicatorparameters betreffende de kwaliteit 
van drinkwater, namelijk de pH, de geur en het ammoniumgehalte, geen negatieve invloed hebben op de risico’s 
voor de gezondheid bij kristalsuikerverbruik, zelfs als bepaalde overschrijdingen (ten opzichte van de limieten van de 
parameterwaarden) in het spoelwater worden vastgesteld.
De HGR heeft een gunstig advies uitgebracht voor de aanvraag om afwijking. Hij heeft echter het verzoek bevestigd om 
suiker na afspoelen te analyseren voor wat betreft ammonium en nitraten tijdens het seizoen 2006.

Nitraat in spinazie (HGR 8175)

De permanente werkgroep VGVV heeft zich gebogen over een aanvraag om afwijking van de Europese normen voor 
nitraat in verse spinazie. 
Hij heeft betreurd dat hij over geen actuele consumptiegegevens beschikt voor spinazie/ verse spinazie. Hetzelfde geldt
voor een algemene en gedetailleerde inname van nitraat in de verschillende lagen van de Belgische bevolking. Op basis 
van de momenteel beschikbare gegevens en vooral van de studie van W. Dejonckheere et al. (1994) is de Raad echter 
van oordeel dat het risico verbonden met de blootstelling aan nitraat via verse spinazie op het ogenblik geen problemen 
zou moeten stellen. Volgens deze studie draagt spinazie immers voor minder dan 3 % (2,75 %) bij tot de totale inname 
van nitraat. 
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Hij wacht op een nieuwe evaluatie om zijn standpunt te bevestigen. 
Hij verzoekt de FOD slechts een tijdelijke afwijking te verlenen die zou gepaard gaan met aanbevelingen naar de 
consumenten toe. 
Hij spoort de Overheid ertoe aan de goede landbouwpraktijken ter vermindering van het nitraatgehalte in groenten te 
doen toepassen. 
Hij herinnert eraan dat de consumptie van fruit en groenten weliswaar moet worden verhoogd: er dient echter benadrukt 
te worden dat men eerst en vooral seizoensgroenten en -vruchten moet eten. 

Infantiel botulisme en honing (HGR 7640)

De HGR heeft het nuttig geacht een advies te publiceren dat door de permanente werkgroep VGVV in 2001 werd 
uitgebracht en nog steeds actueel is over infantiel botulisme en honing.
Infantiel botulisme is de meest frequente vorm van botulisme, een ernstige maar zeldzame verlammende ziekte, veroor-
zaakt door een neurotoxine (proteïne) geproduceerd door een bacterie, Clostridium botulinum. Infantiel botulisme vloeit 
voort uit de inname van sporen van Cl. botulinum. Bij het jonge kind ontwikkelen de ingenomen sporen zich in de dikke
darm, vermenigvuldigen zich en produceren de Clostridium botulinum-toxine, die dan zijn effecten laat verschijnen. 
Infantiel botulisme treft uitsluitend kinderen jonger dan 12 maanden: 95 % van de gevallen breken uit gedurende de eerste 
6 levensmaanden en de andere gevallen voor de leeftijd van één jaar.
Sporen van Cl. botulinum zijn ubiquitair in het leefmilieu, de grond, het stof, de planten en afgeleide producten. Deze 
sporen weerstaan hoge temperaturen, zoals meerdere uren bij 100°C, bijzonder goed.
De gastheerfactoren dragen zeker bij tot de pathogenese van infantiel botulisme. De ziekte werd echter duidelijk in 
verband gesteld met het verbruik van honing, gecontamineerd door sporen van Cl. botulinum. Honing is niet de enige 
gekende bron van besmetting maar aangezien deze goed gedocumenteerd en te vermijden is, vermits honing geen 
essentieel voedingsmiddel vormt in het voedingsdieet, wordt het verbruik ervan door kinderen jonger dan 12 maanden 
in talrijke landen afgeraden.
Onder de microbiologische tests, die meestal uitgevoerd worden om de microbiologische kwaliteit van voedingsmiddelen

 Clostridium, soms gebruikt als merker voor fecale besmetting 
(< dan 10/gram), niet toe een potentieel gevaarlijk besmettingsniveau door Cl. botulinum voor de gevoeligste baby’s 
uit te sluiten.
Als conclusie, zou België ook moeten aanbevelen geen honing aan kinderen jonger dan 12 maanden te geven.

Herziening van de “Aanbevelingen ter voorkoming van de overdracht van de overdraagbare spongiforme 
encefalopathieën (Ziekte van Creutzfeldt-Jakob) in verzorgingsinstellingen” (HGR 7276-2)

De epidemiologische toestand van de overdraagbare spongiforme encefalopathieën heeft recent verdere ontwikkeling
gekend betreffende het agens van de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD), althans in het Verenigd 
Koninkrijk. Er werd inderdaad toegegeven dat mogelijke gevallen van overdracht via niet-gedeleukocyteerde bloed-
bestanddelen bestaan, een asymptomatische drager werd toevallig ontdekt en de prevalentie van het vCJD-agens werd 
op ongeveer 1 persoon op 4.000 in de Britse bevolking geschat.

In het licht van deze nieuwe gegevens heeft de Hoge Gezondheidsraad het nodig geacht zijn aanbevelingen bestemd 
voor het verzorgend personeel van de ziekenhuizen op eigen initiatief te herzien. De updating van de gids betreft voorna-
melijk het toevoegen van epidemiologische gegevens voor het vCJD-agens en het formuleren van voorzorgsmaat-
regelen voor endoscopische onderzoeken. De decontaminatietechnieken werden ook grondig herzien. Gemakshalve 
worden de criteria die toelaten de variante vorm van de ziekte op te sporen, vergeleken met de criteria die eigen zijn voor 
de sporadische vorm. De distributie van de OSE-infectiviteit wordt nu voor talrijke menselijke weefsels en lichaams-
vocht weergegeven.
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Deskundigenconferentie “Transfusion guidelines: pathogen reduction, products and indications for the 
transfusion of fresh frozen plasma” (HGR 8085)

Het optimaal gebruik van bloedbestanddelen is een sleutelstap in de transfusieveiligheid. Strenge maatregelen worden in 
transfusie-instellingen uitgewerkt, maar een bijzondere inspanning moet nog plaatsvinden in verband met het standaar-
diseren en het rationaliseren van de klinische aanwijzingen.

De “Transfusiecomités”, die in de Belgische ziekenhuizen ten gevolge van het Koninklijk Besluit van 16 april 2002 werden 
opgericht, moeten het gebruik van elk bloedbestanddeel in hun ziekenhuis van dichtbij volgen. Uit dit toezicht en uit 
studies op grote schaal in bepaalde Europese landen, blijkt dat de transfusieaanwijzingen helemaal niet uniform zijn tussen 
de ziekenhuizen.

Om deze verschillen te verhelpen en de transfusiecomités een wetenschappelijke ondersteuning te geven, heeft de Hoge 
Gezondheidsraad, samen met de “Belgian Hematological Society”, een deskundigenconferentie over vers bevroren 
plasma georganiseerd. Deze conferentie heeft toegelaten de stand van zaken op te maken van de recente wetenschap 
inzake toediening van vers bevroren plasma en zijn alternatieven.

Vier uiteenzettingen over zeer gespecialiseerde thema’s werden voorgelegd:

1. “Indications and levels of evidence for clinical transfusion of fresh frozen plasma” (S. Stanworth, Oxford);
2. “Pathogen reduction for fresh frozen plasma” (L. Williamson, Cambridge);
3. “Plasma-derived concentrates: indications in 2006” (C. Hermans, Bruxelles);
4. “Alternatives to allogenic transfusion: indications for the transfusion of autologous products” (Ph. Van der Linden,  Bruxelles).

De bedoeling van de deskundigenconferentie was de practicus te helpen bij de besluitvorming ten einde het voor-
schrijven van vers bevroren plasma te rationaliseren en, zodoende, de kwaliteit van de transfusies te verbeteren en 
tot een homogenisering van de praktijk bij te dragen. Naar aanleiding van deze conferentie wordt thans een gids met 
transfusieaanwijzingen voor vers bevroren plasma door de Hoge Gezondheidsraad voorbereid.

Aide-mémoire voor de inspecties van weefselbanken (HGR 8029)

De werkgroep “Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong” heeft als opdracht de administratie te 
helpen bij de uitoefening van haar regelgevende functie. In dit kader, is hij herhaaldelijk samen met vertegenwoordigers
van het DG Geneesmiddelen van de FOD (thans Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids-
producten) bijeengekomen om een aide-memoire voor de inspectie van weefselbanken op te stellen. Dit document 
moet een hulp zijn voor de inspecteur en de weefselbanken om de inspectie voor te bereiden. Het is een informatief 
document dat zal moeten worden aangepast in functie van de evolutie van de van toepassing zijnde wetgevingen en 
reglementeringen. Het is beschikbaar op de website van de HGR.

Wegneming van weefsels en cellen (HGR 8263)

De huidige regelgeving die stelt dat de personen die effectief kunnen overgaan tot de wegneming van weefsels en cellen 
geneesheren moeten zijn, is niet eenduidig. Bijgevolg hebben de leden van de werkgroep “Cellen, weefsels en organen 
van menselijke en dierlijke oorsprong” gewenst een advies te formuleren over het betrekken van een geneesheer of 
niet-geneesheer bij het wegnemen van weefsels en cellen op het vlak van de kwaliteits- en veiligheidsvereisten. Dit proactief
advies werd voor advies aan het Minister van Volksgezondheid overgemaakt.
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Inactivatie of securisatie van weefsels/cellen/organen ten overstaan van bacteriën, virussen of prionen (HGR 8143)

Een grondige literatuurstudie werd uitgevoerd in verband met de inactivatie en de securisatie van weefsels en cellen ten 
overstaan van prionen in het kader van de wegneming en transplantatie van weefsel en cellen. In dit document wordt 
eerst algemene informatie over de prionziekten en hun transmissie vermeld, daarna de studie van de diagnostiek van 
de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD), vooral de iatrogene vorm en ten slotte gevallen van potentiële overdracht van 
prionen in functie van het type weefsel. Dit overzicht van de literatuur heeft toegelaten praktische aanbevelingen voor 
de wegneming en transplantatie van weefsels en cellen ter voorkoming van de overdracht van spongiforme encefalo-
pathieën (ziekte van CJD) op te stellen.
Een gelijkaardige literatuurstudie werd ook voor bacteriën uitgevoerd. Dit document is in zijn eindfase en zal begin 2007 
goedgekeurd worden.
Het deel omtrent virussen zal in 2007 besproken en opgesteld worden.

Gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor alle weefsels en cellen van menselijke oorsprong die voor 
toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 7691-1)

De kwaliteitsnormen vormen een geheel van regels inzake goede praktijk met betrekking tot de donatie, de verkrijging, 
de prelevatie, de controle, de bewerking, de bewaring en de distributie van weefsels en cellen die voor toepassing op de 
mens bestemd zijn.
Deze normen houden rekening met de beschikkingen van de nationale wetgeving en ook van de Europese vereisten en 
aanbevelingen die van toepassing zijn. Ze vormen een basisdocument voor de directeurs van de weefselbanken en voor 
de inspecteurs. 
Met het oog op de toekomstige omzetting van de Europese regelgeving inzake weefsels en cellen (Richtlijnen 2004/23/
EC, 2006/17/EC en 2006/86/EC) heeft de werkgroep “Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong” 
in een eerste stap actief gewerkt aan de herziening van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor weefsels en 
cellen van menselijke oorsprong. In een tweede fase zullen, op basis van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, 

stamcellen en voor voortplantingscellen zullen ook in 2007 opgesteld worden.

Advies betreffende vaccinatie tegen seizoensgebonden griep, winterseizoen 2006-2007 (HGR 8190)

vaccins voor het seizoen 2006-2007 en de mogelijkheid dat het aantal beschikbare dosissen 5 % lager kon zijn, stelde de 
Hoge Gezondheidsraad een advies op waarin de groepen worden gedetermineerd die bij voorrang tegen seizoens-

-Groep 1: personen met risico voor complicaties, d.w.z.: 
alle personen ouder dan 65 jaar;
alle personen die in een instelling opgenomen zijn;
alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, 

  ook indien gestabiliseerd, van de longen, het hart, de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen of aan 
  immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd);

kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.
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-Groep 2: alle personen werkzaam in de gezondheidssector en in rechtstreeks contact met personen van groep 1.
-Groep 3: zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van 

de vaccinatie.
-Groep 4: alle personen tussen 50 en 64 jaar, zelfs indien ze niet aan een risicoaandoening lijden, want er is één kans 

op drie dat ze ten minste één complicatierisico vertonen, vooral personen die roken, excessief drinken en 
zwaarlijvig zijn.

zijn, zal de vaccinatie ook worden aangeboden aan beroepsfokkers van gevogelte en varkens alsook hun familieleden 
die onder hetzelfde dak wonen en personen die door hun beroep met levend gevogelte en levende varkens in contact 
komen.

Advies betreffende de vaccinatie tegen Pneumokokken (8193)

In de vaccinatiekalender 2005 werd het pneumokokkenvaccin (Pn7V) opgenomen onder vorm van een viervoudige 
enting bestaande uit drie dosissen gevolgd door een boosterdosis. Naar aanleiding van de studie “Effecten en kosten van 
de vaccinatie van Belgische kinderen met geconjugeerd pneumococcenvaccin” van Ph Beutels et al. (Kenniscentrum, 
verslag 33B) vroeg de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid naar het standpunt van de HGR omtrent:

- een reductie van het aantal dosissen: dwz een vaccinatieschema met Pn7V op basis van twee dosissen gevolgd 
  door een boosterdosis
- de leeftijd voor het starten van dit vaccinatieschema.

De werkgroep “vaccinatie” keurde de toepassing van het 2+1 vaccinatieschema voor pneumokokken goed en paste 
het toe in de basisvaccinatiekalender 2006. Zoals in het 3+1 vaccinatieschema vindt ook in het nieuwe schema de eerste 
inenting plaats op de leeftijd van 2 maanden. De tweede en derde inenting dienen respectievelijk plaats te vinden op 
de leeftijd van 4 en 12 maanden.

Advies betreffende de vaccinatie tegen rotavirus (HGR 8203)

Naar aanleiding van de registratie van twee nieuwe vaccins tegen rotavirus in ons land in 2006 formuleerde de werkgroep 
“vaccinatie” op eigen initiatief een advies aangaande het gebruik van dit vaccin in België. 
Rotavirussen zijn wereldwijd de frequentste etiologische agentia van ernstige acute gastro-enteritis bij zuigelingen en 
jonge kinderen. Ze zijn jaarlijks verantwoordelijk voor 125 miljoen gevallen van gastro-enteritis bij kinderen en voor 
ongeveer 400.000 tot 600.000 sterfgevallen, waarvan 82 % in ontwikkelingslanden. In geïndustrialiseerde landen vertonen 
deze rotavirus-infecties een zeer lage letaliteit maar zijn ze verantwoordelijk voor 15-50 % van de gastro-enteritis gevallen. 
Ze zijn de belangrijkste oorzaak van braken en ernstige diarree, met zware uitdroging tot gevolg. In deze landen is gastro-
enteritis de frequentste oorzaak van ziekenhuisopname en de tweede oorzaak van medische raadpleging voor kinderen 
jonger dan 5 jaar. 
De Hoge Gezondheidsraad is van oordeel dat de beschikbare gegevens over de vaccins hun veiligheid en doeltreffend-
heid tegen ernstige tot matige rotavirus-gastroenteritissen aantonen en dat deze gelijkaardig zijn voor beide vaccins onder 
de huidige epidemiologische omstandigheden in België. De HGR beveelt aan dat de rotavirus-vaccinatie aan de ouders 
van zuigelingen aangeboden wordt en dat de verwachte voordelen ervan uitgelegd worden. Alle zuigelingen komen 
hiervoor in aanmerking. Elk rotavirus-vaccinatieschema zal op de leeftijd van 2 maanden beginnen in co-administratie 
met de andere aanbevolen vaccins van het zuigelingen vaccinatieschema en geen enkele dosis rotavirus-vaccin zal nog 
na de leeftijd van 6 maanden worden toegediend. Er is geen enkele reden om een inhaalvaccinatie voor te stellen voor 
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een levend verzwakt vaccin, niet aan deze patiënten worden aangeboden.

Vaccinatiekalender 2006 (HGR 8206)

Naar jaarlijkse gewoonte werd de vaccinatiekalender, het basisvaccinatieschema voor zuigelingen, kinderen en 
adolescenten, geactualiseerd.
Er werden dit jaar enkele belangrijke wijzigingen aangebracht. Eerst en vooral werd het aantal entingen tegen pneumo-
kokken teruggebracht van 3+1 naar 2+1. Daarnaast werd vaccinatie tegen rotavirus toegevoegd aan het basis-
vaccinatieschema. Dit resulteerde in enkele verschuivingen op gebied van de leeftijd van toediening van het pneumokok-
ken- en het meningokokken C vaccin: 

- de leeftijd van toediening van het pneumokokkenvaccin werd vervroegd naar 12 à 13 maand, zodat de toediening 
  nu samenvalt met die van het mazelen-bof-rubellavaccin
- de leeftijd van toediening van het meningokokken C vaccin werd verlaat naar 13 à 18 maand, zodat de toediening 

  gelijktijdig met deze van het gecombineerd hexavalent DTPa-HBV-IPV-Hib vaccin kan plaatsvinden.

Advies van de HGR betreffende de implicatie voor de volksgezondheid van het vaccineren van particulier 
gehouden pluimvee en vogels (HGR 8162)

Einde 2005 heeft P. Vanthemsche, in zijn bevoegdheid als Interministerieel Commissaris Influenza, drie door de heer 
J-M Dochy (Directeur-Generaal Bestuur van de Controle, FAVV) gestelde vragen aan de HGR voorgelegd die betrekking 
hebben op de implicaties voor de volksgezondheid van het vaccineren van particulier gehouden pluimvee en vogels. 
Concreet gezegd ging het om volgende drie vragen:

- is het opportuun deze vaccinatie toe te laten, 
- indien neen, onder welke omstandigheden zou ze toch kunnen worden overwogen en
- indien ja, onder welke voorwaarden kan ze gebeuren.

functie van de implicaties voor de volksgezondheid uitgedrukt. Er zijn geen andere overwegingen (in dit geval betekent 
dit: voorkomen dat het vogelvirus op de mens wordt overgedragen) in aanmerking gekomen (in het bijzonder socio-
economische gevolgen of gevolgen voor de media).

De HGR is van oordeel dat de vaccinatie duidelijk slechts één van de denkbare maatregelen is: zij kan enkel overwogen 
worden indien zij gepaard gaat met een toezichts- en controlesysteem (DIVA Strategy). In België is het risico van over-
dracht van vogels op mensen voor het ogenblik zeer gering. Om een reeks redenen die in zijn advies worden uitgelegd, 
raadt de HGR aan dat die vogels in België niet zouden worden gevaccineerd.

In geval van endemische aanwezigheid van het virus in onze streken en op basis van de in andere landen opgedane 
ervaring zou de situatie aandachtig moeten worden bestudeerd en zou een vaccinatiebeleid geval per geval, soort per 
soort, kunnen worden overwogen, onder andere in functie van de doeltreffendheid van de vaccinatie voor de andere 
soorten dan Gallus gallus.
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Men zou potentieel gebruik kunnen maken van vaccinatie voor dieren met een zeldzaam en belangrijk genetisch erfgoed 
die niet zijn afgeschermd en in direct contact zijn met de buitenwereld. Dit moet echter onder bepaalde voorwaarden 

onder de voorwaarden welke in richtlijn 2005/744/EG worden beschreven.

Het uitgebrachte advies wordt in zijn geheel op de website van de HGR opgenomen.

en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen (HGR 8170)

Een plurisdisciplinaire ad hoc werkgroep is bijeengekomen om een adviesaanvraag betreffende een ontwerp van 

de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen te beantwoorden. De werkgroep heeft algemene commentaren 
evenals een kritische analyse van de artikels van het ontwerp KB aan de aanvragende administratie overgemaakt.

Aanbevelingen voor sterilisatie (HGR 7848)

Een werkgroep heeft tijdens de laatste 2 jaar gewerkt aan de updating van de “aanbevelingen voor sterilisatie” die in 1993 
gepubliceerd werden.
Deze aanbevelingen zijn bedoeld om het personeel van de sterilisatieafdelingen van verzorgingsinstellingen een prakti-
sche leidraad te bezorgen waarin de noodzakelijke stappen voor een goede behandeling van het materiaal en voor het 
behoud van de steriliteit tot het gebruik worden beschreven.
Na een korte inleiding over de organisatie van de centrale sterilisatieafdeling, wordt het belang van de reinigings- en
ontsmettingsmethoden van vuil materiaal vóór sterilisatie toegelicht. De belangrijkste sterilisatiemethoden zoals 
verzadigde stoom, hete lucht- en gassterilisatie (ethyleenoxide, waterstofperoxide, formaldehyde-stoom) worden uitge-
legd en geargumenteerd.

Aanbevelingen inzake verpakking, transport, opslag en houdbaarheid van het steriel materiaal worden ook vermeld.
Enkele hoofdstukken zijn ook gewijd aan leeninstrumentarium en de problematiek van hersterilisatie en hergebruik van 
materiaal bestemd voor eenmalig gebruik. 
Tenslotte wordt de traceerbaarheid van steriel materiaal besproken in het kader van het invoeren van een kwaliteits-
systeem op de sterilisatieafdeling. 
Het publiceren, het verspreiden en het praktisch toepassen van deze aanbevelingen moeten toelaten de praktijken 
op het vlak van de sterilisatie te optimaliseren, wat elke gezondheidswerker en de patiënten ten goede zal komen.
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