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Patiënten met de ziekte van Parkinson: uitsluiten van donatie? 

 
In this science-policy advisory report, the Superior Health Council issues advice on the health 

risks for the recipients of bone allografts from donors with Parkinson’s disease 
 

7 november 2012 
 

   
 

1. INLEIDING  
 
In het kader van de herziening van de kwaliteitsnormen voor allogreffen van het locomotorisch 
stelsel en van andere skeletbeenderen, heeft de werkgroep "Cellen, weefsels en organen van 
menselijke en dierlijke oorsprong" zich gebogen over de relevantie van het uitsluiten van donoren 
met de ziekte van Parkinson (PD). Het uitsluitingscriterium is opgenomen in de Europese richtlijn 
2006/17/EG en in de nationale regelgeving (Koninklijk Besluit (KB) 28/09/2009, bijlage II, 1.1.4) 
en heeft een daling van het aantal donoren als gevolg, omdat alle patiënten met PD of met een 
vermoeden van PD worden uitgesloten als donor van allogene allogreffen van het locomotorisch 
stelsel. De vraag naar musculoskeletale greffes blijft echter groot.  

De permanente groep heeft dan ook beslist om een ad hoc werkgroep op te richten die is 
samengesteld uit neurologen en artsen, betrokken bij banken voor menselijk lichaamsmateriaal 
(BMLM) om een advies op te stellen over de relevantie van deze uitsluiting. Dit advies werd 
vervolgens ter goedkeuring aan de permanente groep "Cellen, weefsels en organen van 
menselijke en dierlijke oorsprong" voorgelegd. 

 
2. ADVIES 

 
Ziekte van Parkinson (PD) met een prevalentie van 3/1.000 binnen de Belgische bevolking (1,8 % 
voor personen ouder dan 65 jaar) wordt gekenmerkt door de vorming van -synucleïne (-syn) 
aggregaten. 
 
Bij de mens is volgens de huidige stand van de wetenschap en het onderzoek, de overdracht van 
het pathologisch eiwit mogelijk van neuron tot neuron, maar er kon niet worden aangetoond dat 
er een overdracht mogelijk is tussen neuronen en andere soorten cellen of omgekeerd. Er is ook 
geen enkel voorbeeld beschreven van de overdracht van mens naar mens via welke weg dan 
ook. Er ontbreken echter diepgaande studies in dit domein. 
 
De interneuronale overdracht van -syn gebeurt heel langzaam. Dit betekent dat de eventuele 
ontwikkeling van de ziekte zich over een groot aantal jaren spreidt. 
 
Deze elementen gelden ook voor andere neurodegeneratieve ziekten (eiwitstapelingsziekten) 
zoals bijvoorbeeld de ziekte van Huntington en Alzheimer. 
 
Het klaar en duidelijk diagnosticeren van de pathologie is vaak moeilijk door de verschillende 
ontwikkelingsstadia die zich kunnen voordoen en door de kans op een verkeerde diagnose in 
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geval van polyencefalopathie. Een positieve respons op een specifieke behandeling van PD kan 
bijdragen tot meer zekerheid in de diagnosestelling. 
De huidige behandelingen bestrijden enkel de symptomen en hebben geen invloed op de 
opstapeling of de overdracht van -syn. Het al dan niet behandelen van PD zou de beslissing tot 
het wegnemen van een greffe bijgevolg niet mogen beïnvloeden.  
 
Als de allogreffes voornamelijk tot doel hebben de levenskwaliteit van de acceptoren te 
verbeteren en dat deze dus niet dringend nodig zijn voor de overleving van de persoon (wat wel 
het geval is voor organen), kunnen deze greffes in geen geval verantwoordelijk zijn voor een 
nieuwe pathologie bij de ontvanger. De risico/nut-verhouding moet altijd voor ogen worden 
gehouden mits alle aspecten zoals, met name, de latentietijd van de ziekte en de 
levensverwachting van de patiënt.  
Als de allogreffes van belang zijn voor de vitale prognose van de ontvanger en dat deze niet 
tegen prionen gesecuriseerd kunnen worden (zoals in het geval van hartkleppen en 
vaatallogreffes) kan, in geval van hoogdringendheid, een uitzonderlijke vrijgave zoals voorzien in 
de regelgeving in overleg met de transplanterend chirurg overwogen worden. 

  
Op basis van deze bedenkingen adviseert de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dat een patiënt met 
PD niet hoeft uitgesloten te worden als donor van allogreffes op voorwaarde dat: 

1/ de diagnose van PD met zekerheid gesteld werd (bv. als er o.a. een gunstig effect 
wordt vastgesteld naar aanleiding van een ingestelde specifieke behandeling voor PD); 
 
2/ de greffe gesecuriseerd werd tegen prionen (wat betekent dat de greffe een 
behandeling ondergaan heeft welke in staat is om prionen te inactiveren) of, als de greffe 
niet gesecuriseerd kan worden, deze van belang kan zijn voor de vitale prognose van de 
ontvanger (in het kader van een uitzonderlijke vrijgave zoals voorzien in de regelgeving).  

 
Met het oog op het optimaliseren van de beschikbaarheid van botgreffes voor patiënten die 
behoefte hebben aan dergelijke greffes, suggereert de HGR dat de Europese instanties rekening 
houden met dit advies bij een eventuele herziening van de Richtlijn terzake.  
 
 
Sleutelwoorden 
 
Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte
Parkinson’s disease Parkinson disease Ziekte van 

Parkinson   
Maladie de 
Parkinson 

Parkinson-Krankheit  

Neurodegenerative 
disease 

Neurodegenerative 
diseases 

Neurodegeneratieve 
ziekte 

Maladie 
neurodégénérative 

Neurodegenerative 
Erkrankung   

Proteinopathy   Proteïnopathie Protéinopathie Proteinopathie  
Musculoskeletal 
system 

Musculoskeletal system Musculoskeletaal 
stelsel 

Système musculo-
squelettique 

Muskel-Skelett-
System 

Transplant Transplants Transplantatie Greffe Transplantation 
Prion disease Prion diseases Prionziekte Maladie à prions Prionenerkrankung 
Lewy bodies Lewy bodies Lewy-lichaampjes  Corps de Lewy Lewy-Körperchen  
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 
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3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van de gebruikte afkortingen 
-syn   -synucleïne  
BMLM   Banken voor menselijk lichaamsmateriaal 
CZS   Centrale zenuwstelsel 
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
KB  Koninklijk Besluit  
PD  Parkinson disease of ziekte van Parkinson 
 

3.1 Methodologie 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, de grijze literatuur en het 
oordeel van experts.  
 
 

3.2 Uitwerking 
 

3.2.1. Ziekte van Parkinson 
PD is een chronische progressieve neurodegeneratieve aandoening die voor het eerst als een 
klinische entiteit werd beschreven in 1817. De symptomen van de ziekte zijn vooral de 
karakteristieke veranderingen in de bewegingen: er is een vermindering van de spontane 
motoriek (akinesie of hypokinesie), een vertraging van de bewegingen (bradykinesie), een 
toename van de spiertonus (rigiditeit), er kan tremor (rusttremor) optreden en in de loop van de 
ziekte treden veranderingen van de houding en de stabiliteit op (posturale instabiliteit), vaak 
vergezeld van toenemende loopstoornissen. In het begin van de 20e eeuw werd ontdekt dat 
patiënten met PD een degeneratie vertonen van de substantia nigra, een neuronale kern in het 
mesencefalon, het bovenste deel van de hersenstam. Er is een verlies van meer dan 50 % van 
de neuronen in deze kern, en bovendien vertonen de resterende neuronen heel vaak 
inclusielichaampjes, die men de Lewy-lichaampjes noemt. Halverwege de 20e eeuw ontdekte 
men de rol van dopamine in de pathofysiologie van PD. Dopamine is een neurotransmitter die 
gesynthetiseerd wordt door de substantia nigra cellen en patiënten vertonen dus een verlies aan 
dopamine in het striatum, waar de uiteinden van de nigrale neuronen aankomen. Dit heeft 
meteen de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van medicamenteuze strategieën die actueel nog 
steeds gebruikt worden, gericht op een substitutie van het dopamine. 
 
Verschillende observaties hebben echter geleid tot een verandering in het concept van het 
ontstaan van PD. 
 
De eerste belangrijke observatie was dat de belangrijkste constituent van de Lewy-lichaampjes 
het -syn eiwit is (Spillantini et al., 1997), meer in het bijzonder vormen van dit eiwit die anders 
geconformeerd zijn door beta-helixvorming of posttranslationele modificaties (Li et al., 2008; 
Neumann et al., 2002). De exacte fysiologische rol van dit eiwit is niet bekend, maar het is vooral 
aanwezig in presynaptische uiteinden in het centrale zenuwstelsel (CZS). Er werd, vooral op 
basis van een aantal genetische afwijkingen (missense mutaties, duplicaties, triplicaties en 
genetische variaties in promotor genen), aangetoond dat de aggregatie van onoplosbaar -syn 
een sleutelrol speelt in de pathogenese van PD (Dunning et al., 2011). Deze aggregaten, die 
eerst aanleiding geven tot oligomeren en nadien tot amyloïd-achtige inclusies zoals Lewy-
lichaampjes, zijn moeilijker afbreekbaar door eiwitvertering (ubiquitine-proteasoom) of lysosomale 
afbraak. Bovendien leidt de accumulatie van deze onoplosbare proteïnes tot deregulatie van 
intracellulaire processen, zoals o.a. de verdere eiwitvertering, met als gevolg een toename van 
de accumulatie van proteïnes. Verder is aangetoond dat protofibrillen, die ontstaan door 
oligomeren van -syn een annulaire porus-achtige structuur kunnen aannemen die de membraan 
van vesikels kan permeabiliseren (Lashuel et al., 2002). Dat -syn niet de enige factor is die een 
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rol speelt in het ontstaan van PD, blijkt uit het feit dat ook mutaties in andere genen aanleiding 
kunnen geven tot PD. 
 
Een tweede belangrijke observatie is een vernieuwd inzicht in de progressie van de pathologie. 
Pathologisch onderzoek suggereert dat de α-syn pathologie in het CZS een zekere progressie 
vertoont, waarbij de eerste neerslagen terug te vinden zouden zijn in het onderste deel van de 
hersenstam, met name in de nucleus dorsalis van de nervus vagus, waarna de pathologie zich 
gradueel naar de hoger gelegen delen van de hersenstam verspreidt, om pas na enige evolutie 
het mesencefalon te bereiken en pas dan karakteristieke motorische symptomen te geven. 
Nadien is er een verdere spreiding van de pathologie naar de grote hersenen toe. Een andere 
locus waar heel vroegtijdig pathologie wordt gevonden is de olfactorische bulbus (Braak et al., 
2003). Deze caudo-rostrale evolutie verklaart waarom vele patiënten reeds voor het verschijnen 
van de symptomen die tot de diagnose leiden, niet-motorische symptomen vertonen zoals 
verminderde geur, autonome stoornissen, depressie, slaapstoornissen, pijn,... Op deze manier 
ontstaat dus het concept van een langdurige preklinische fase, waarin geen symptomen 
optreden, en een premotore fase, waarin niet-motore symptomen kunnen optreden. Hoelang 
deze fasen duren is op dit moment onduidelijk. Het is echter wel zo dat in deze prodromale fasen 
α-syn neerslagen aanwezig zijn in het CZS. Zeer recente hypothesen stellen dat de pathologie 
eerst aanwezig is in de mesenteriale plexussen en in het olfactorische systeem, van waaruit door 
retrograde spreiding de pathologie het CZS aantast, de zgn double hit hypothese (Hawkes et al., 
2009). Dit model van progressie wordt door velen aanvaard als concept, alhoewel pathologisch 
onderzoek heeft aangetoond dat de progressie niet bij alle patiënten op dezelfde manier verloopt 
en dat er geen strikte correlatie is tussen de evolutie van de pathologie en de ontwikkeling van 
klinische symptomen (Jellinger K, 2008). Het model van de caudo-rostrale evolutie van de ziekte 
blijft dus een concept dat niet noodzakelijkerwijze de individuele progressie reflecteert. 
 

3.2.2. PD, een « prion-like » aandoening ? 
Dit sluit aan bij een derde belangrijke observatie, die vooral actueel werd nadat in 
getransplanteerde embryonale cellen Lewy-lichaampjes en neerslagen van -syn werden 
gevonden (Kordower et al., 2008). Naar aanleiding van deze observatie werd de vraag gesteld of 
het mogelijk was dat het slecht geplooide -syn zich van cel tot cel kon verspreiden. Dat dit 
effectief mogelijk is door middel van exocytose en endocytose werd inmiddels aangetoond in 
celculturen en in dierexperimenteel onderzoek met transgene muizen (Lee et al., 2008; Hansen 
et al., 2011). Op die manier lijkt het erop dat -syn zich zou kunnen gedragen als een prion-
achtig eiwit. 
 
De hypothese van PD als een prion ziekte is echter nog verre van bewezen. De klassieke prionen 
zijn infectieuze eiwitten die overdraagbare hersenziekten (spongiforme encefalopathie) 
veroorzaken. Het betreft eiwitten die een pathologische variant (beta-helix structuur) zijn van een 
normaal prion proteïne. Deze pathologische varianten vormen aggregaten en betrekken bij deze 
aggregaties ook de normale proteïnes die dus geconformeerd worden in een pathologische 
variant. Deze pathologische proteïnes veroorzaken eveneens ziekte bij een horizontale 
transmissie (oraal, intraveneus, intranasaal, intra-oculair, intra-parenchymateus) tussen 
individuen van dezelfde soort, maar kunnen ook de interspecies barrière overschrijden 
(Weissmann et al., 2011). 
 
De overdracht van -syn van een aangetaste cel naar een gezonde cel is voorlopig enkel 
aangetoond tussen neuronen, al zijn er ook aanwijzingen voor een mogelijke transfer tussen 
neuronen en gliale cellen, zoals bij multisysteematrofie (Lee et al., 2010). Er is nog geen 
transmissie aangetoond van de mens naar non-humane primaten, wat voor een prionpathologie 
wel noodzakelijk zou zijn. Deze bevindingen kunnen echter mogelijk worden gerelativeerd door 
de heel lange incubatietijd. In de transplantsituatie werden de Lewy-lichaampjes in de 
getransplanteerde neuronen pas gevonden meer dan 10 jaar na transplantatie. Evenzeer is het 
nooit met zekerheid aangetoond dat een -syn in een beta-helix conformatie een wild-type -syn 
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conformeert in een nieuwe beta-helix conformatie, al werden daar recent wel aanwijzingen voor 
gevonden (Hansen et al., 2011). 
 
Het is niet onbelangrijk dat -syn ook voorkomt in andere weefsels en cellen, zoals huid of 
bloedplaatjes, maar ook in biologische media zoals plasma, cerebrospinaal vocht en speeksel en 
in cultuurmedia van gekweekte cellen. Dit doet veronderstellen dat -syn secretie een normaal 
proces is. Immers, ook bij normale proefpersonen vindt men -syn terug in deze weefsels en 
cellen en er is geen correlatie van de concentraties ervan met de ernst van de pathologie bij PD 
patiënten (Michel et al., 2005; El-Agnaf et al., 2003). Er is, voor alle duidelijkheid, nog nooit 
transmissie aangetoond vanuit een ander weefsel of vocht naar het zenuwstelsel toe.  
 
Het voorlopig besluit is dan ook dat er geen zekerheid bestaat over de mogelijkheid dat de 
pathologie van PD door middel van een transplantatie van niet-neuraal weefsel kan worden 
overgedragen naar een receptor. Wel kan men vermoeden dat, indien dit überhaupt het geval 
zou zijn, de latentie voor een verdere ontwikkeling van de pathologie met ziektesymptomen van 
PD tot gevolg, bijzonder lang zou zijn. Bovendien kan men vermoeden dat multipele variabelen 
hier mogelijk een rol zouden kunnen in spelen, zoals de leeftijd van de receptor, zijn genetische 
status, etc. 
 
De ziekte van Parkinson vormt dus een theoretisch risico dat echter geen uitsluitingscriterium zou 
dienen te zijn. De ziekte ontwikkelt zich immers langzaam en het overdrachtsmechanisme is niet 
bewezen 
 

3.2.3. Transplantatie van muskuloskeletale allogreffen 
Muskuloskeletale allogreffen (bot, pezen, ligamenten, kraakbeen) zijn afkomstig van levende of 
overleden donoren. Grote botenten, pezen, ligamenten en kraakbeen zijn steeds afkomstig van 
overleden donoren. De grote botenten hebben hun plaats in de bottumorheelkunde terwijl pezen 
worden toegepast in bepaalde gevallen van peesscheuren. Het musculoskeletaal weefsel 
afkomstig van levende donoren betreft femurkoppen die verwijderd worden wanneer het 
heupgewricht door een heupprothese moet vervangen worden en die in sommige gevallen nog 
bruikbaar zijn als allogreffe. Spongieus botweefsel uit femurkoppen en botpoeder zijn de meest 
toegepaste botallogreffen, die gebruikt worden om botdefecten op te vullen, en die ook dikwijls 
een securisatiebehandeling ondergingen om overdracht van eventuele residuele bacteriën, 
virussen, parasieten en prionen te voorkomen In tegenstelling tot organen zijn musculoskeletale 
allogreffen niet levensreddend. Securisatiebehandelingen die ook effectief zijn op de reductie van 
prionen zijn niet geschikt voor grote botenten en pezen. Meestal worden deze allogreffen 
toegepast bij relatief jonge patiënten. Met deze twee punten rekening houdend alsook met het feit 
dat bij één overleden donor meerdere musculoskeletale allogreffen gepreleveerd worden, is 
voorzichtigheid aangewezen. 
 
Als men daarentegen rekening houdt met het feit dat bepaalde botallogreffen een 
securisatiebehandeling ondergaan die effectief is op de reductie van prionen en dit afweegt 
tegenover het niet gedocumenteerde risico op een traag evoluerende neurodegeneratieve ziekte, 
die bovendien pas na een heel lange latentietijd optreedt in functie van een aantal variabelen en 
minstens symptomatisch behandelbaar is, zijn er op dit ogenblik niet veel argumenten om 
exclusie te maken van donoren met PD voor de exclusieve bereiding van voor prionen 
gesecuriseerde botallogreffen. Dit uiteraard enkel als de diagnose van PD goed gedocumenteerd 
is geweest, met exclusie van andere pathologieën en co-morbiditeiten die wel een contra-
argument zouden kunnen zijn, zoals in het inleidende advies van het Franse Agence de 
Biomédecine is vervat. Het feit of de patiënt al dan niet behandeld is geweest, maakt geen enkel 
verschil met betrekking tot de opportuniteit van donorschap, maar kan wel de diagnose mee 
ondersteunen dat het gaat om een idiopathische PD en niet om een andere aandoening. 
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3.2.4. Andere neurodegeneratieve pathologieën 
Belangrijk om te stellen is dat dit advies met betrekking tot PD, ook ernstige implicaties kan 
hebben voor andere pathologieën. Het opstapelen van eiwitten in een beta-helixstructuur of na 
post-translationele modificaties is een mechanisme dat momenteel voor zowat alle 
neurodegeneratieve aandoeningen wordt vooropgesteld, zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte 
van Huntington, amyotrofe laterale sclerose en een grote groep van de cerebellaire ataxieën. 
Voor een aantal van deze aandoeningen zijn al potentiële spreidingseffecten aangetoond. 
In de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer vindt men aggregaten van beta-
amyloid (extracellulaire plaques) en gehyperfosforyleerd tau-proteïne (intracellulaire 
neurofibrillaire degeneratie). De progressie van de ziekte en de ernst van de pathologie 
correleren het best met de tau-inclusies. Secretie van tau in de extracellulaire ruimte werd 
aangetoond, alsook endocytose van vrijgesteld tau-proteïne met secundaire aggregatie van tau, 
en dit zowel in celculturen als in dierexperimentele modellen (Frost et al., 2009; Blennow et al., 
2010; de Calignon et al., 2012). Dit betekent dat ook tau-proteïne zich kan gedragen als een 
prion-achtig eiwit. Transmissie van individu naar individu is echter helemaal niet aangetoond. 
Voor beta-amyloid is de situatie minder duidelijk, al zijn ook daar aanwijzingen voor een 
intercellulaire transfer aangetoond (Dunning et al., 2011). Belangrijk is wel dat in muismodellen 
werd aangetoond dat intraperitoneale inoculatie met beta-amyloid bevattend hersenextract kan 
leiden tot cerebrale amyloid angiopathie en cerebrale amyloid neerslagen (Eisele et al., 2010). 
 
Te noteren is dat tau-proteïne aggregaten ook voorkomen in het centrale zenuwstelsel bij een 
grote groep van andere neurodegeneratieve ziekten, zoals progressieve supranucleaire paralyse, 
corticobasale degeneratie, frontotemporale degeneratie,... 
Ook voor het superoxide dismutase-1 proteïne dat aggregeert bij amyotrofe laterale sclerose 
werd een vergelijkbaar mechanisme ontdekt van neuron-tot-neuron transfer (Munch et al., 2011).  
 
Voor het Huntingtine-aggregaat, typisch voor de ziekte van Huntington, is er nog onvoldoende 
evidentie voor een vergelijkbaar mechanisme. 
 
Voor al deze aandoeningen, alsook voor alle andere neuronale inclusies die voorkomen bij 
neurodegeneratieve ziekten (met uitzondering van prionenziekten), zijn theoretisch dezelfde 
conclusies te maken als voor het α-syn bij PD voor wat betreft de wenselijkheid van het 
transplanteren van weefsel van het locomotorisch stelsel. 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
BEELE Hilde* Geneeskunde, dermatologie UZGent 
BOUTSEN-ECTORS Nadine* Geneeskunde, pathologische anatomie KUL 
CORNU Olivier* Geneeskunde, orthopedisch chirurgie UCL 
HEINEN Ernst* Humane histologie ULg 
MALOTEAUX Jean-Marie Neurologie UCL 
MUYLLE Ludo* Geneeskunde, klinische biologie FAGG, UZA, UA 
SANTENS Patrick Neurologie UZ Gent 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Ernst HEINEN en het wetenschappelijk secretariaat 
door Muriel BALTES. 
 
De volgende deskundigen hebben het advies goedgekeurd:  
BAUDOUX Etienne* 
DELFORGE Alain* 

Geneeskunde, celtherapie 
Geneeskunde, celtherapie 

ULg 
ULB 

DELLOYE Christian* 
DENEYS Véronique 

Geneeskunde, orthopedisch chirurgie 
Transfusie 

UCL 
Service du Sang, 
Croix-Rouge de 
Belgique, UCL 

GUNS Johan*  Medisch-sociale wetenschappen UZ Brussel 
PIRNAY Jean-Paul* Medische wetenschappen LabMCT MHKA 
VAN DEN ABBEEL 
Etienne 

Voortplantingsgeneeskunde, 
embryologie

UZ Gent 

VAN GEYT Caroline* Medisch-sociale wetenschappen UZ Gent 
VAN RIET Ivan* Geneeskunde, celtherapie UZ Brussel 
VANDERKELEN Alain* Geneeskunde, algemene chirurgie HMRA 
VANSTEENBRUGGE 
Anne 

Voortplantingsgeneeskunde, 
embryologie 

CHR Namur 

VERBEKEN Gilbert* Biologie, QA/QC/RA LabMCT MHKA 
   
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
BONTEZ Walter 
 
VANTHUYNE Kimberly 

Coördinatie Bloed, Cellen, Weefsels en 
Organen 
Coördinatie Bloed, Cellen, Weefsels en 
Organen 

FAGG 
 
FAGG 

   
Het voorzitterschap werd verzekerd door Hilde BEELE en het wetenschappelijk secretariaat door 
Muriel BALTES. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en 
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts 
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door 
het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke 
adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar 
doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be .  
 


