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Geachte Expert,

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heet u welkom en bedankt u alvast voor uw 
medewerking aan zijn werkzaamheden.

De HGR is het wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Uw expertise is essentieel voor het uitwerken van een kwaliteitsvol advies.  

De deelname aan onze werkzaamheden biedt u de mogelijkheid om in 
contact te komen en van gedachten te wisselen met collega’s van heel diverse 
horizonten. Dit geeft u de gelegenheid om verschillende standpunten tegen  
elkaar af te wegen, actualiteitskwesties en de laatste stand van de kennis in  
domeinen ver buiten uw eigen specialisatie te bespreken en dit in een collegiale 
en opbouwende sfeer.

Samen maken we een wetenschappelijke stand van zaken op die als basis kan  
dienen voor beleidsbeslissingen (Evidence-Based Medicine of EBM) die een 
impact op de volksgezondheid en de beroepspraktijken in dat domein hebben. 

Deze leidraad maakt u snel wegwijs in de beleidsfilosofie van de HGR, in uw rol als 
deskundige en in de werking van de HGR, met inbegrip van verschillende praktische  
zaken (vergoedingen, verplaatsingen,...). Voor meer informatie verwijzen we u naar  
de bijlagen achteraan deze brochure.

Prof. J. Nève,
Voorzitter van de HGR
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Ontstaan van een advies van de HGR 

Informatie over de structuur van de HGR vindt u in bijlage 5.

1.
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Opdracht en visie van de HGR 2.

 Opdracht

Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid 
brengt de Raad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers  
en gezondheidswerkers. Dankzij het netwerk van deskundigen en interne medewerkers  
zijn deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen gebaseerd op een multidisciplinaire  
beoordeling van de huidige stand van de wetenschap. De Raad verstrekt zijn 
adviezen op verzoek of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

 Visie

Inspelend op de actualiteit in de volksgezondheid ontwikkelt de Raad zich als een 
hoogstaand wetenschappelijk expertisecentrum. Overheid en gezondheidswerkers  
erkennen de Raad voor zijn kwaliteitsvolle bijdrage aan hun taken. In een stimulerende  
en respectvolle sfeer bouwen de deskundigen en het personeel de activiteiten 
verder uit en maken ze aan de buitenwereld bekend.

 Waarden
 
Wetenschap – Deskundigheid – Kwaliteit – Onafhankelijkheid – Onpartijdigheid – 
Transparantie

1.
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3.

3.1. Oprichting en samenstelling  

Om te antwoorden op een adviesaanvraag aan de HGR of om een nieuw project 
te behandelen stelt het College een werkgroep samen op voorstel van het Bureau 
en/of de voorzitter1 van een bestaand activiteitendomein. 

Het College en de voorzitter van de werkgroep zorgen er in de eerste plaats voor dat 
de nodige expertises vertegenwoordigd zijn en waakt zo goed als mogelijk over het 
evenwicht tussen de verschillende wetenschappelijke instellingen, taalrollen, geslachten 
en alle andere aspecten die een mogelijke invloed op het behandelde onderwerp 
kunnen hebben.

De werkgroep bestaat uit:
 
-  een voorzitter:  doorgaans een deskundige in het domein waarvoor de aanvraag  
 is ingediend; hij beslist over de werkmethodes. Hij is meestal een benoemd  
 deskundige van de HGR. 

-  een of meerdere wetenschappelijke secretarissen: dit zijn permanente weten- 
 schappelijke interne medewerkers van de HGR.

- benoemde deskundigen: zij maken deel uit van bij ministerieel besluit  
 benoemde “deskundigen van de HGR” die de meest gevraagde expertises  
 voor de werkzaamheden van de Raad vertegenwoordigen. 

-  uitgenodigde deskundigen: de volksgezondheid is een breed en complex expertise- 
 domein dat niet volledig door het netwerk van benoemde deskundigen overspannen  
 kan worden: de HGR nodigt regelmatig andere deskundigen uit om zijn netwerk  
 aan te vullen. 

- andere optredende partijen: zonder lid te zijn van een werkgroep kunnen ze  
 een raadgevende stem hebben, namelijk:
 - ambtenaren die de administratie vertegenwoordigen; 
 - gehoorde deskundigen: personen van wie de expertise onontbeerlijk is  
  bij de besprekingen, maar die een belang hebben aangegeven dat  
  een risico van belangenconflict voor het behandelde advies inhoudt;  
 - vertegenwoordigers van een firma: in bepaalde gevallen voorzien de wettelijke  
  bepalingen dat de HGR de firma hoort, vooral in het kader van de goedkeuring  
  van producten; 
 - vertegenwoordigers van een vereniging betrokken bij het behandelde  
  onderwerp, veldwerkers, enz.

(1)   Om de tekst niet te verzwaren werd in dit document overal de mannelijke vorm gebruikt   
 (gemeenslachtig); waar aangewezen, dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen

 Werkgroep (WG): smeltkroes voor het uitwerken van adviezen
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3. 3.2. Werking en werkmethode – Basisprincipes

Multidisciplinariteit
De adviezen en de aanbevelingen van de Raad ontstaan uit een multidisciplinaire  
aanpak: enkel dankzij de bijdragen van deskundigen die hetzelfde onderwerp 
vanuit een complementaire invalshoek benaderen, kan er een wetenschappelijk 
onderbouwd antwoord op de vraag gegeven worden.   

Onafhankelijkheid
De deskundige neemt op persoonlijke titel deel aan de werkzaamheden van de  
Raad en mag zijn bevoegdheden niet aan een ander lid of aan derden overdragen.  
Zijn adviezen en standpunten mogen niet uit naam van de instelling waartoe hij 
behoort worden uitgebracht.

Wetenschap
De HGR ijvert voor zijn adviezen steeds naar de hoogste graad van 
wetenschappelijke bewijsvoering (Evidence-Based Medicine, overzicht van 
de literatuur), maar heeft ook als opdracht om beslissingen toe te lichten  
in het geval er vanuit de wetenschap nog geen duidelijk antwoord kan worden 
gegeven. 

Het advies heeft als doel een wetenschappelijke onderbouwing aan te reiken 
waarop de beslissingen van beleidsmakers en de beroepspraktijken zich kunnen 
baseren: andere betrokken aspecten zoals ethische of economische overwegingen 
kunnen ter sprake komen, maar er dient duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
wetenschappelijke conclusies enerzijds en andere overwegingen anderzijds; 
daarnaast worden er aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het beleid. 

Werktaal en vertalingen
De HGR is een federale organisatie en bestaat uit zowel Nederlandstaligen, Franstaligen  
als Duitstaligen. Voor de Nederlandstaligen en Franstaligen is het in de HGR gebruikelijk  
dat ieder zijn eigen moedertaal spreekt. De vergaderingen van de werkgroepen  
zijn dus doorgaans tweetalig. 

De administratieve documenten en de agenda’s zijn steeds in het Nederlands en 
het Frans opgesteld. 
De notulen van de vergaderingen zijn vaak geschreven in de moedertaal van 
de wetenschappelijke secretaris die ze opstelt. Slechts indien echt nodig geacht, 
worden ze vertaald.

De verslagen, adviezen en aanbevelingen worden in de moedertaal van de 
auteur opgesteld. Zodra de werkgroep akkoord is over een ver gevorderde 
draft, dikwijls in een mengeling van Frans en Nederlands, wordt deze naar het 
vertaalteam gestuurd. 
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Daarna worden de vertaalde teksten voor commentaar en goedkeuring aan de  
voltallige werkgroep voorgelegd (voor bepaalde adviezen wordt slechts in één 
taal gewerkt).  

Een/meerdere deskundige(n) van de werkgroep kan/kunnen als taalkundige  
verslaggever(s) worden aangesteld met als doel na te gaan of de twee versies 
taalkundig overeenstemmen. Bepaalde adviezen worden eveneens naar het 
Duits en het Engels vertaald. 
 
Belangen
Om de onafhankelijkheid van de adviezen en aanbevelingen te garanderen, 
heeft de HGR een systeem op punt gezet om belangenconflicten te voorkomen. 
Tegelijk met  de uitnodiging voor de eerste vergadering zal u worden gevraagd een 
“algemene belangenverklaring” via een web applicatie in te vullen en dat vóór de 
eerste vergadering (voor zover die nog niet ingediend werd). U dient deze verklaring 
bij te werken ingeval van belangrijke wijzigingen in uw belangen.
Deze belangenverklaring is een openbaar, administratief document en wordt op de 
website van de Raad geplaatst.

Het is mogelijk dat u belangen hebt die te maken hebben met een of meerdere 
onderwerpen die door de werkgroep behandeld worden. Daarom bestaat er naast 
de algemene verklaring de ad hoc belangenverklaring die per dossier moet ingevuld 
worden. De voorzitter van de werkgroep zal dat punt van de agenda tijdens de 
eerste vergadering van de werkgroep aansnijden, u dient dan te herhalen wat u in uw 
verklaringen geschreven hebt en evt. aan te vullen (zie bijlage nr. 6, procedure SOP02).  

De Commissie voor Deontologie van de HGR zal ondertussen  oordelen of het 
belang wel of niet een risico van belangenconflict inhoudt, op basis van een interne 
evaluatietabel en rekening houdend met wat een buitenstaander, zoals vb. een 
journalist, zou kunnen oordelen; de Commissie brengt het Bureau van de HGR en de 
voorzitter van de werkgroep op de hoogte. Naargelang het geval kan eventueel de 
voorzitter van de Commissie u contacteren.

Vertrouwelijkheid
De besprekingen in de werkgroep moeten in een onpartijdige en ruimdenkende 
context plaatsvinden. Alle deelnemers verbinden er zich toe de vertrouwelijkheid 
gedurende het ontwikkelingsproces van de adviezen na te leven. Na publicatie 
van het advies mogen ze het onderwerp of het advies bespreken, maar niet het 
voorafgaande ontwikkelingsproces. Ze doen dit als deskundige van de HGR en 
lichten het Bureau in over hun openbare  mededelingen (in de pers) hieromtrent.

In bepaalde gevallen kan een advies (of delen ervan) vertrouwelijk blijven en enkel 
naar de aanvrager en de minister verstuurd worden. Meestal gaat het om adviezen 
over handelsproducten.
De adviezen over ontwerpen van koninklijke besluiten worden pas openbaar 
gemaakt na de bekendmaking van deze besluiten; tot zolang kan er niet over 
gecommuniceerd worden.
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In de (algemene en ad hoc) belangenverklaring die u ondertekent, verbindt u er 
zich  eveneens toe de vertrouwelijkheid na te leven aangaande alle informatie en 
besprekingen waarvan u op de hoogte bent in het kader van uw werkzaamheden 
bij de HGR. Deze bepaling geldt voor de leden van het College, deskundigen, 
uitgenodigde personen, wetenschappelijke verslaggevers en wetenschappelijke 
secretarissen. 

Werkvergaderingen en goedkeuring
De deskundigen van de werkgroepen vergaderen plenair zo vaak als nodig om tot 
een consensus te komen en het advies of de aanbevelingen op te stellen.

Indien dit niet mogelijk is, wordt er een sub-werkgroep opgericht die het advies  
voorbereidt of gaat men over tot communicatie via e-mail.

De werkgroep levert een einddocument op (voorlopig advies van de HGR) dat ze 
in het Frans en het Nederlands (behalve uitzonderingen) goedkeurt. Parallel wordt 
het document door een intern leescomité herlezen. Het comité is samengesteld 
uit de wetenschappelijke coördinator van de raad en leden van het niet-
wetenschappelijk personeel en heeft als rol verbeteringen aan de vorm van de 
tekst voor te stellen (zie bijlage nr. 6, procedure SOP18).

Besluitvorming in de werkgroep
De HGR heeft van meet af aan bij het uitwerken van zijn adviezen steeds naar 
een consensus gestreefd, zodat aan de aanvrager of de beleidsmaker een 
duidelijk standpunt kan worden voorgelegd waar alle deskundigen kunnen 
achterstaan. 
Als consensus niet mogelijk is, organiseert de voorzitter een stemming. 
Uitzonderlijk hebt u de mogelijkheid om bij een eindadvies een 
minderheidspositie in te nemen, omwille van wetenschappelijke gronden, als 
het College dit aanvaardt.

Validatie en verspreiding van het advies
Het voorlopig advies wordt daarna door de voorzitter van de werkgroep aan 
het College van de HGR voorgelegd; hij licht daarbij toe hoe het 
advies tot stand kwam alsook het beheer van belangenconflicten 
binnen de werkgroep. Hij kan zich laten vervangen door een ander 
lid van de werkgroep. Het College bespreekt het voorstel van 
advies, geeft opmerkingen en gaat over tot de validatie. Het advies  
wordt officieel een “Advies/Publicatie van de Hoge Gezondheidsraad” (zie 
bijlage nr. 6, procedure SOP16). In een streven naar transparantie worden 
in het advies de naam, expertise en instelling van de deskundigen vermeld 
die aan de uitwerking van een advies/publicatie van de HGR hebben 
meegewerkt.

Na validatie door het College wordt het advies naar de aanvrager, de  
bevoegde minister en de minister van volksgezondheid gestuurd.
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De leden van de werkgroep ontvangen een exemplaar van de definitieve versie. 
Na 14 dagen wordt het advies openbaar gemaakt: het wordt beschikbaar 
op de website van de HGR en wordt naar de doelgroepen verstuurd volgens 
de modaliteiten beslist bij de validatie ervan. Een advies van de HGR kan ook 
in brochurevorm gepubliceerd worden en/of onder vorm van een artikel in de 
vakliteratuur. 
 
Communicatie en relatie met de pers 
De HGR wenst dat zijn  adviezen breed verspreid worden en moedigt u aan 
om zich tijdens conferenties of contacten met de pers als deskundige van de 
HGR voor te stellen.

Juridische aansprakelijkheid
In het kader van een specifiek dossier stelt zich de vraag of een persoon of een 
onderneming, die zich door een advies van de Raad benadeeld voelt, zich tegen 
de deskundigen zou kunnen keren.

Een individuele deskundige kan niet gedagvaard worden, maar wel de HGR.  
In het uitzonderlijke geval waarin een deskundige ten onrechte gedagvaard 
wordt, neemt de FOD Volksgezondheid zijn verdediging op.

Dit sluit niet uit dat de FOD Volksgezondheid zich tegen een deskundige zou 
kunnen keren die een ernstige fout heeft begaan, bijvoorbeeld het opzettelijk 
verzwijgen van een belang dat een belangrijk belangenconflict inhoudt. 

3.3. Rol van de voorzitter van de werkgroep

De voorzitter organiseert en bereidt de vergaderingen van de werkgroep voor 
in samenwerking met het wetenschappelijk secretariaat. Hij waakt over de 
diversiteit (taalrol, universiteit, geslacht, enz.) en over de multidisciplinariteit 
van de deskundigen van de werkgroep. Hij is ten minste passief tweetalig.

Op de eerste vergadering wordt er beslist over de scope, werkmethode, planning 
en benodigde expertise voor de werkgroep voor het betreffende advies en 
wordt er reeds een eerste keer nagedacht over de beoogde verspreiding van 
het toekomstig advies.

De voorzitter waakt ook over het goede verloop en de kwaliteit van de 
werkzaamheden van de werkgroep. Hij verdeelt de taken onder de leden 
van de werkgroep, stelt een of meerdere vrijwillige verslaggevers (zie 3.5) aan, 
formuleert de tussentijdse conclusies, spoort iedereen aan tot medewerking, 
neemt beslissingen, enz.
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Hij brengt de belangen van de deskundigen ter sprake, bespreekt de 
aanbevelingen van de Commissie voor Deontologie en de beslissingen van 
het Bureau en beslist indien nodig dat de deskundigen met een risico van een 
belangrijk belangenconflict (ad hoc verklaring) niet mogen deelnemen aan de 
besprekingen en/of de uitwerking van het advies. 

Bij de goedkeuring van het advies binnen de werkgroep neemt hij de eindbeslissing  
over het al dan niet invoegen van opmerkingen van de deelnemers en het  
leescomité. Hij streeft altijd naar consensus.

Hij legt het advies voor aan het College ter validatie en beantwoordt tijdens de zitting 
de gemaakte opmerkingen; ook licht hij toe hoe de belangen van de deelnemers aan 
de werkgroep werden beheerd. Hij stelt de doelgroepen voor naar wie het advies  
moet worden gestuurd en ook de door de werkgroep gewenste publicatiewijze. 

Hij is de tussenpersoon voor de acties gevraagd door het Bureau en/of het College  
binnen zijn werkgroep.

3.4. Uw rol als benoemde of uitgenodigde deskundige 

U neemt op persoonlijke titel deel aan de uitwerking van het advies omwille van  
uw expertise binnen een of meerdere bepaalde domeinen. Geen enkele deskundige  
kan als vertegenwoordiger van een organisatie deel uitmaken van een werkgroep.  
Als vertegenwoordiger kan hij enkel gehoord worden door de werkgroep.

Vóór uw eerste medewerking aan een werkgroep van de HGR

 - Vult u een algemene belangenverklaring in en verstrekt u uw gegevens 
               en expertisedomeinen (via de web-applicatie e-Expert).
 - Ontvangt u deze brochure om bekend te raken met de werking van  
  de HGR.

Vóór de vergadering
Ongeveer een week voor de vergadering ontvangt u de agenda, documenten  
voor de vergadering en indien beschikbaar de notulen van de vorige vergadering. 
U hebt de mogelijkheid om informatie, documenten, bronnen aan te reiken in  
functie van de werkzaamheden; de wetenschappelijke secretaris zorgt ervoor 
dat ze ter beschikking van de werkgroep worden gesteld.
Als u verhinderd bent voor de vergadering, vergeet dan niet de wetenschappelijke  
secretaris te verwittigen en aarzel niet om via e-mail deel te nemen.

Tijdens de vergadering
U drukt zich uit in het Nederlands of het Frans en u hebt een passieve kennis van 
de andere taal. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat een vergadering in het Engels 
wordt gehouden, bv. als er een buitenlandse deskundige uitgenodigd is.
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U meldt aan de voorzitter uw eventuele belangen naargelang de agenda  
(ad-hocverklaring).

U neemt in alle collegialiteit deel aan het bepalen van het doel van de advies- 
aanvraag of het project (scope) en aan de organisatie van de taken en de planning.

U kunt bijkomende expertises/deskundigen voorstellen.

U neemt eventueel bepaalde taken op zich in functie van uw beschikbaarheid.
 
U neemt deel aan de besprekingen dankzij uw expertise en ervaring. 

U argumenteert uw standpunten door wetenschappelijke gegevens aan te reiken  
en/of u geeft uw mening die een kritisch onderzoek kan doorstaan. 

U werkt nauwkeurig en met een open geest mee aan het streven naar optimale 
consensus. Uitzonderlijk hebt u de mogelijkheid om bij een eindadvies een 
minderheidspositie in te nemen, opbasis van wetenschappelijke argumenten, 
als het College dit aanvaardt. 

Als u verhinderd bent voor een vergadering, kunt u uw standpunt meedelen aan 
de wetenschappelijke secretaris die de groep erover zal inlichten. Toch blijft het 
bespreken in een vergadering de voorkeur genieten.

Goedkeuring
De uiteindelijke goedkeuring van het advies kan tijdens de vergadering of via 
e-mail na de vergadering gebeuren (zie bijlage nr. 6, procedure SOP10). 
 

3.5. Rol van de wetenschappelijke verslaggever

Indien nodig en op vrijwillige basis kan de voorzitter van de werkgroep voorstellen 
een verslaggever aan te stellen. 

Naargelang de noden van de werkgroep stelt de verslaggever over het 
onderwerp in kwestie een verslag op, dat op de huidige wetenschappelijke kennis 
(overzicht van de literatuur/Evidence-Based Medicine) berust. In dit verslag 
vermeldt hij de onderzoeksmethodologie en de geraadpleegde referenties. Het 
verslag moet een kritisch onderzoek kunnen doorstaan. Iedere bewering moet 
verantwoord/gerefereerd worden.
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3.6. Rol van de taalkundige verslaggever

In dit geval worden dezelfde modaliteiten als voor een wetenschappelijke verslag- 
gever gevolgd, maar zijn taak bestaat er in toe te zien op de overeenstemming 
van de Franstalige en de Nederlandstalige versie van het eindadvies.  

3.7. Rol van de wetenschappelijke secretaris

Elke wetenschappelijke secretaris heeft één of meerdere werkdomeinen van 
de HGR onder zijn hoede. 

Hij verleent een wetenschappelijke ondersteuning aan de werkgroepen, zorgt 
voor de goede werking ervan en stimuleert de kwaliteit. 

Hij is de contactpersoon voor de voorzitter en de deskundigen van de werkgroep 
en is de schakel tussen hen beiden. Hij dient ook als tussenpersoon tussen hen en 
de andere entiteiten van de HGR.
In sommige gevallen kan hij een literatuuroverzicht voorbereiden, 
werkdocumenten, ontwerpadviezen of voorbereidende documenten opstellen

3.8. Ondersteuning door het administratief secretariaat

Het administratief secretariaat staat in voor de logistieke en administratieve taken 
i.v.m. het organiseren van de vergaderingen en het dagelijks beheer van de 
HGR. Het secretariaat zorgt voor de interne vertalingen en de verspreiding van de 
adviezen (en van andere werkdocumenten indien mogelijk) en het verzorgt de 
communicatie van de HGR.
Tot slot zorgt het voor de ontwikkeling en de toepassing van het kwaliteitssysteem.
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4.1. Vergoedingen

Zitpenningen en verblijfskosten
De deskundigen ontvangen een vergoeding voor hun verplaatsingskosten en voor hun  
deelname aan de vergadering op basis van de regelgeving. Deze vergoedingen  
worden automatisch toegekend wanneer u aanwezig bent op een vergadering. 
Het ondertekenen van de nodige documenten is noodzakelijk als bewijs voor de 
begrotingsinstanties.

Verslagen
Deskundigen die een verslag opmaken en wiens belangenverklaring in orde is, 
ontvangen een vergoeding per uur dat ze aan het verslag gewerkt hebben. 
De verklaring van het aantal gepresteerde uren moet door de voorzitter van 
de werkgroep goedgekeurd worden. Het College kan, ngl. het soort advies, 
een forfait vastleggen. 

4.2. Bereikbaarheid van de HGR

Praktische zaken 4.
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4. 4.3. Verplaatsingen

Met de trein
Enkele dagen voor de vergadering ontvangt u een e-mail waarin u wordt voorgesteld  
een treinticket te bestellen om gratis naar de HGR te komen. U ontvangt uw ticket 
via e-mail van de NMBS en u drukt het zelf af.

Als u geen ticket hebt ontvangen, maar het zelf hebt aangekocht, kunt u 
terugbetaald worden. Het volstaat om bij het binnenkomen van de vergaderzaal 
uw ticket aan het onthaal voor te leggen.  

Met de wagen 
U krijgt in dit geval een vergoeding ter waarde van een eersteklas treinticket voor 
een rit van het dichtstbijzijnde treinstation van uw vertrekplaats (normaal gezien 
uw woonplaats) naar Brussel. 

U kunt uw wagen gratis parkeren in Q-PARK, op verdieping -6 (Zuidstation). 

Hoe gaat u te werk?
Neem bij aankomst aan de ingang van de parking een ticket om de slagboom op 
-4 te openen en parkeer uw wagen op -6 (let op: enkel op verdieping -6 is parkeren 
gratis).  Houd uw ticket bij u, want u dient het te laten valideren aan het onthaal van 
Eurostation wanneer u terugkeert naar de parking. 
Gebruik, bij terugkeer, uw toegangsticket om de toegangspoort te openen en de lift 
te nemen. Begeef u met de wagen naar de uitgang en open met hetzelfde ticket de 
slagboom op verdieping -4.  
Op verdieping 0 stopt u gewoon uw ticket in de uitgangspaal. 
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4.4. Goed om te weten 

Volgens de regelgeving mogen verplaatsingskosten binnen eenzelfde agglomeratie  
niet terugbetaald worden (bijvoorbeeld Brussel). Hierdoor kan een metroticket  
niet terugbetaald worden tenzij het gebruikt werd voor een deel van een langer  
traject (in combinatie met de trein of de auto bijvoorbeeld). De verblijfs- 
en reiskosten van ambtenaren mogen niet terugbetaald worden, ook al nemen  
zij als deskundige deel aan de werkzaamheden. 

Expertise en persoonlijke contactgegevens  
Om vlot contact met u te kunnen opnemen en de terugbetaling van de kosten uit 
te voeren verzoeken wij u om ons een aantal gegevens te bezorgen (bijvoorbeeld 
het rijksregisternummer dat nu noodzakelijk is voor de terugbetalingen). Dit 
gebeurt, net zoals het invullen van de algemene belangenverklaring, via dezelfde 
web applicatie (e-Expert).
Deze gegevens worden enkel binnen het kader van de werkzaamheden van de 
HGR gebruikt en kunnen ten allen tijde door u worden bekeken en gewijzigd.

4.5. Invloed op de omgeving

Tot slot streeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
en dus ook de Hoge Gezondheidsraad ernaar het milieu zo weinig mogelijk te belasten 
en proberen wij te vermijden alle documenten af te drukken. Wij nodigen u dan ook uit 
om, in de mate van het mogelijke, gebruik te maken van informatica. 
Een internetverbinding (         ) is in de verschillende vergaderzalen beschikbaar.
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5.1. Bijlage 1 – Doel en taken van de HGR

De HGR is het wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 Het beleid ondersteunen

Zoals kan worden verwacht, is er sinds zijn oprichting weinig veranderd aan 
de opdracht: de Raad heeft nog steeds tot taak het beleid bij te staan 
door wetenschappelijke adviezen op het vlak van de volksgezondheid 
te verstrekken. De Raad doet doelbewust niet zelf aan beleid; dat laat hij 
over aan de ministers en de administratie, maar hij positioneert zich in een 
adviserende rol.

 Advies verlenen op verzoek of op eigen initiatief

De Raad geeft advies op verzoek van de minister van Volksgezondheid, de 
minister van Leefmilieu, hun medewerkers  en de administratie. Meerdere 
wetgevingen voorzien bovendien in de verplichting de Raad om advies te 
vragen, vooraleer een beslissing kan worden genomen. Rekening houdend 
met de steeds verdergaande federalisering van België heeft de HGR zijn 
diensten ook aangeboden aan de gefederaliseerde instellingen (ministers en 
administraties), binnen de domeinen waarin hij actief is.

Daarnaast geeft hij ook advies op eigen initiatief en staat daartoe in 
beleidsreflectiegroepen regelmatig stil bij de stand van zaken van de 
volksgezondheid.
 
Gezien de Raad een adviesorgaan is en geen onderzoeksinstelling, baseert hij zijn 
adviezen op de huidige stand van de wetenschap en doet hij sensu stricto niet 
zelf aan wetenschappelijk onderzoek.

 Streven naar een brede erkenning van de Raad

Ten einde de nodige bekendheid te geven aan de activiteiten van de Raad, wordt 
aandacht besteed aan:

	 • het lanceren van een persbericht voor belangrijke adviezen of onderwerpen  
  die in de belangstelling staan; 
	 • een vertaling van sommige adviezen naar het Engels;
	 • een communicatie actief gericht op de doelgroepen van het advies; 
	 • de website.

Bijlagen 5.
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 De performantie verhogen

De Raad hecht bijzonder veel belang aan de waardering en het professionalisme 
van zijn deskundigen. Dankzij hun inzet en vrijwillige medewerking kan de HGR 
adviezen binnen de vooropgestelde termijnen uitbrengen. Zelfs indien geen 
termijn vooropgesteld wordt, ijvert de Raad ervoor zijn adviezen op vraag van 
de administratie toch binnen de zes maanden en zijn eigen projecten binnen 
het jaar af te werken. In de toekomst zal hieraan nog meer aandacht besteed 
worden; het is de bedoeling voor elk advies een planning uit te werken, zowel 
voor adviezen op aanvraag als op eigen initiatief, en deze planning op te 
volgen door middel van een indicator. De HGR wil ook meer zichtbaarheid 
geven aan de afhandeling van de adviesaanvragen.

 Het Europese netwerk uitbouwen: EuSANH

Wetenschappelijk advies speelt zowel nationaal als internationaal meer en 
meer een rol ter ondersteuning van beleidsbeslissingen. Toch is samenwerking 
tussen nationale adviesraden over de grenzen heen eerder beperkt. Daarom 
namen de gezondheidsraden van Nederland en België het initiatief om EuSANH 
op te richten (European Science Advisory Network for Health). De bedoeling 
is om overlapping van activiteiten te verminderen, beter gebruik te maken 
van de beschikbare en dikwijls beperkte expertise en te komen tot een beste 
praktijk voor adviesvorming gesteund op wetenschappelijke bewijsvoering. 

 Het Health Research System uitbouwen (HRS)

Verschillende initiatieven werden genomen om de coördinatie en de 
samenwerking tussen de verschillende wetenschappelijke adviesorganen 
inzake volksgezondheid van de federale overheid te verbeteren (FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid (WIV), Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE) en HGR). De POP-database (Planned and Ongoing 
Projects) waarin de instellingen hun projecten oplijsten zodat dubbel werk kan 
worden vermeden en samenwerking gestimuleerd is in die gedachtegang tot 
stand gekomen

5.2. Bijlage 2 – Waarden van de Raad

 1. Wetenschap

Rekening houdend met de stand van de wetenschap
De bedoeling van de adviezen van de Raad, zowel op aanvraag als op eigen  
initiatief, is om een wetenschappelijke onderbouwing aan te reiken voor  
beleidsbeslissingen zodat deze met kennis van zaken kunnen worden genomen. 

5.
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De adviezen van de Raad zijn dan ook op de laatste stand van de wetenschap 
gebaseerd, minimum op een overzicht van de literatuur. Waar mogelijk zijn de 
adviezen “evidence based”.

De Raad doet zelf niet aan onderzoek, hij baseert zich op de publicaties in de 
wetenschappelijke literatuur en op de kennis van zijn deskundigen. De Raad 
kan wel aanbevelen onderzoek uit te voeren in bepaalde gebieden waarover 
te weinig kennis bestaat, zodat hij een wetenschappelijk onderbouwd advies 
kan uitbrengen.

Inzake volksgezondheid
De adviezen van de Raad hebben betrekking op alle domeinen van de 
volksgezondheid en uitsluitend hierop. Zo houdt de Raad zich alleen bezig met 
het leefmilieu  als dit laatste een invloed heeft op de gezondheid van de mens.

 2. Deskundigheid

De adviezen van de Raad staan of vallen met de deskundigheid van zijn 
experten. Het voornaamste criterium bij de selectie van kandidaten is dan ook 
hun deskundigheid. Zij worden gezocht aan universiteiten, wetenschappelijke 
instellingen en hogescholen. De multidisciplinaire groepen zijn samengesteld 
uit experten met de hoogste deskundigheid rond een bepaalde problematiek 
die vrij en onafhankelijk van gedachten kunnen wisselen. 
Dit biedt de grootste garantie voor het uitbrengen van kwaliteitsvolle adviezen. 
Dikwijls wordt ook praktijkexpertise toegevoegd.

 3. Kwaliteit

Kwaliteit wordt door de Raad hoog in het vaandel gedragen. Als de Raad 
erkend wil worden voor zijn deskundigheid, het beleid wil ondersteunen en 
aldus de schakel wil vormen tussen beleid en wetenschap dan moeten zijn 
adviezen van zeer hoge kwaliteit zijn. Daarom steunt een dergelijk systeem  op 
de deskundigheid en inzet van de experten, op gemotiveerd personeel van 
het secretariaat, op adequate ICT-ondersteuning en op duidelijke procedures 
die door hun toepassing de kwaliteit van de adviezen waarborgen. 

De onafhankelijkheid, onpartijdigheid, deskundigheid en transparantie in zijn 
werking evenals de manier waarop vergaderingen worden georganiseerd en 
waarop de besluitvorming tot stand komt spelen ook een belangrijke rol. 

Ten slotte staat het College garant voor de kwaliteit, procedures en eenvormigheid.

 4. Onafhankelijkheid

Het budget van de Raad wordt ingeschreven in de begroting van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
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(FOD VVVL) en ook het personeel van het secretariaat van de Raad valt onder 
het gezag en de regels van dit departement. 

Toch positioneert de Raad zich als een onafhankelijk orgaan binnen de FOD.  
De Raad levert onafhankelijke adviezen aan de minister(s) zonder dat 
de Voorzitter van het Directiecomité zich daarmee akkoord dient te 
verklaren. Het Secretariaat legt verantwoording af aan het Bureau 
en het College van de Raad. De HGR beschikt over een afzonderlijke 
website binnen de portaalsite van de FOD Volksgezondheid en 
publiceert zelf zijn adviezen op de website en in brochurevorm.  
Evenzo vertegenwoordigen de deskundigen van de Raad in geen geval hun 
instelling of vereniging.
 

 5. Onpartijdigheid

De Raad is onpartijdig, zijn adviezen zijn enkel en alleen gebaseerd op de 
wetenschap;  andere aspecten zoals ethische of economische overwegingen 
kunnen ter sprake komen, maar er dient duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen de wetenschappelijke conclusies enerzijds en andere overwegingen 
anderzijds. Daarnaast worden aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van 
het beleid. 

De Raad doet dus niet aan beleid want het beleid dient wel verschillende 
invloeden tegen elkaar af te wegen, bv. wetenschap versus financiële 
haalbaarheid. Daarom gaat de Raad niet dezelfde weg op van het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) waar o.a. kosten/baten van 
adviezen, ook die van de HGR, wel worden afgewogen.

Iedere deskundige van de Raad moet een belangenverklaring invullen die 
regelmatig dient te worden aangevuld. Deze belangenverklaring wordt 
bekeken door de Commissie voor Deontologie die oordeelt over evt. 
belangenconflicten.
Bovendien staat er een vast punt “ad hoc belangenverklaring” op de 
agenda van iedere vergadering van een werkgroep, het Bureau en het 
College. Iedereen kan op dat ogenblik, ngl. de agendapunten, in zijn 
ad hoc verklaring de elementen opnemen die in zijn eerder ingediende 
algemene belangenverklaring niet werden  vermeld. De voorzitter beslist 
of de verklaarde belangen tot een risico van belangenconflict leiden (zie 
bijlage nr. 6, procedure SOP02).

Het gebeurt dat bv. een werkgroep personen uitnodigt met een overduidelijk 
belangenconflict (vertegenwoordigers van een beroepsvereniging, 
industriële sector, enz.) omdat hun expertise van belang is. Deze personen 
worden gehoord, maar nemen niet deel aan de besluitvorming.
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 6. Transparantie

Deskundigheid is het voornaamste criterium voor de adviezen van de 
Raad. De adviezen komen tot stand door de inbreng van onpartijdige en 
onafhankelijke deskundigen. Transparantie is de beste garantie voor die 
onpartijdigheid en onafhankelijkheid. De Raad heeft dan ook de nodige 
maatregelen in zijn kwaliteitssysteem ingebouwd om deze transparantie te 
garanderen: de deskundigen nemen op persoonlijke titel deel en moeten 
een belangenverklaring invullen die toegankelijk is op de website, de namen 
van de deskundigen die een advies hebben uitgewerkt worden op het einde 
van dat advies vermeld, de adviezen van de Raad worden op de website 
gepubliceerd (met evt. aandacht voor vertrouwelijke informatie inzake 
producten of bedrijven). 

De Raad is dus het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD VVVL en 
vormt de schakel tussen het beleid en de wetenschappelijke wereld op het 
vlak van volksgezondheid.

“Gemotiveerde deskundigen die een hoog niveau van wetenschap inbrengen, 
ondersteund door goed opgeleide medewerkers die samen een doordacht  
kwaliteitssysteem toepassen en doelgericht communiceren, leveren kwaliteitsvolle  
adviezen af en zorgen voor tevreden klanten. Daardoor wordt het beleid ondersteund,  
waardoor de HGR aan zijn opdracht tegemoet komt, worden de 
beroepsbeoefenaars voorgelicht en wordt de Raad erkend als een 
expertisecentrum inzake volksgezondheid.”

5.3. Bijlage 3 – Bevoegdheidsdomeinen van de HGR

De HGR is bevoegd voor alle onderwerpen in verband met de volksgezondheid 
en meer bepaald voor de volgende domeinen:

 5.3.1. Geestelijke gezondheid en psychosociale factoren verbonden aan
                          de gezondheid
 
Dit domein omvat gezondheidsproblemen die volledig of gedeeltelijk te maken 
hebben met het gedrag van individuele personen, groepen of de organisatie 
van het maatschappelijk leven. 

Het gaat meer bepaald om: 
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	 •	 risicogedrag met betrekking tot verslavingen door het gebruik van stoffen  
  (alcohol, tabak, drugs, enz.) en verslavingen die voortvloeien uit een  
  bepaald gedrag (gokverslaving, enz.);
	 •	 psychosociale factoren die gezondheidsproblemen veroorzaken, in stand  
  houden of verergeren;
	 •	 de kwaliteit van menselijke relaties op het vlak van de zorgverlening;  
	 •				de opleiding van gezondheidswerkers voor bovengenoemde problemen. 

 5.3.2. Fysische omgevingsfactoren

Dit domein omvat het inschatten van de gezondheidsrisico’s van verschillende 
fysische agentia en hun toepassingen, alsook het beoordelen van de 
maatregelen die de blootstelling van mens en leefmilieu aan die agentia zo 
laag mogelijk moeten houden. Dit domein is opgesplitst in twee subdomeinen 
die de risico’s aan ioniserende en niet-ioniserende straling behandelen. 

 5.3.3. Chemische omgevingsfactoren

Het domein van de chemische omgevingsfactoren omvat de 
gezondheidsproblemen verbonden aan chemische stoffen. De werkgroepen 
die de problematiek van dit domein behandelen, staan vooral in voor:

	 • het behandelen van problemen over gezondheid en milieu;  
	 • het beoordelen ingeval van een beroepsprocedure van actieve stoffen  
  of individuele producten in het kader van hun erkenning en het adviseren 
            van de minister ter zake;
	 • het beoordelen van door België opgestelde Europese monografieën  
  over bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik of biociden;
	 • het bestuderen of het antwoorden op vragen inzake de risico’s van  
  blootstelling aan chemische stoffen.

 5.3.4. Voeding en gezondheid, voedselveiligheid en microbiologie 
             van de voeding inbegrepen

Enerzijds gaat het er om de risico’s te beoordelen in het kader van het normatief  
beleid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en  
Leefmilieu wat betreft de voedselveiligheid van voedingsmiddelen (bv. additieven,  
microbiologische en chemische contaminanten, novelfoods, enz.). Anderzijds worden  
er aanbevelingen uitgevaardigd in het kader van het voedingsbeleid van de FOD  
(voedingsaanbevelingen, NVGP (Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan),  
etikettering, voedings- en gezondheidsbeweringen, bijzondere voeding).  
De werkgroep neemt ook deel aan het netwerk European Food Safety Authority (EFSA). 
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  5.3.5. Biologische factoren: bloed en bloedderivaten, cellen, weefsels 
                           en organen van menselijke en dierlijke oorsprong, vaccinatie, 

    risicobeheer tijdens de zorgverlening en infectiologie

 5.3.5.1. Bloed en bloedderivaten

Het gaat om volksgezondheidsproblemen in verband met bloed en 
bloedderivaten. De werkgroep is verantwoordelijk voor het uitwerken 
en het harmoniseren van goede transfusiepraktijken. De groep zet zich 
dan ook in om de potentiële dreiging van de overdracht via bloed van 
bekende of nog onbekende besmettelijke ziekten zoveel mogelijk te 
beperken. Er wordt met alle aspecten van de transfusie rekening gehouden,  
van de kwalificatiecriteria van donoren en het opsporen van overdraagbare 
ziektes tot de klinische aanwijzingen van verschillende bloedbestanddelen.

 5.3.5.2. Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong 

De opdracht van de werkgroep actief in dit domein bestaat erin, in functie van de 
wetenschappelijke ontwikkelingen, maatregelen voor te stellen en te controleren  
ter voorkoming van de overdracht van ziekten door transplantatie van organen,  
weefsels en cellen van menselijke of dierlijke oorsprong of door het gebruik van 
medische hulpmiddelen die cellen bevatten. De werkgroep zorgt regelmatig 
voor een update van de kwaliteitsnormen voor menselijk lichaamsmateriaal, 
werkt nieuwe normen uit in functie van de ontwikkeling van nieuwe regelgevingen  
en verleent advies op elk verzoek van de administratie, zowel over nieuwe procedés  
of technieken als over de door inspecteurs aangetroffen problemen tijdens  
inspecties van banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

 5.3.5.3. Vaccinatie

Het domein van de vaccinatie wordt behandeld door een  permanente  
werkgroep die verantwoordelijk is voor het uitbrengen van adviezen 
en aanbevelingen betreffende infectieziekten die door vaccinatie 
vermeden kunnen worden: updaten van de vaccinatieprogramma’s (bv. 
basisvaccinatiekalender) en toepassen van vaccinatie in het algemeen of 
een vaccin in het bijzonder ten behoeve van de volksgezondheid.

 5.3.5.4. Infectiebeheer tijdens de zorgverlening

In dit domein worden problemen in verband met het infectiebeheer tijdens de 
zorgverlening behandeld, vanuit het oogpunt van de patiënt, maar ook vanuit die van 
de zorgverlener, waar hij zich ook bevindt (instelling, praktijkruimte, bij de patiënt thuis). 

 5.3.5.5. Infectiologie

In dit domein worden problemen in verband met infectiologie behandeld  
(hondsdolheid, leptospirose, AIDS, tuberculose, enz.).  
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 5.3.6. Cosmetologie en cosmetische toestellen 
          met inbegrip van esthetische heelkunde

Dit domein heeft betrekking op de invloed op de gezondheid van cosmetische 
producten, toestellen en technieken, de esthetische heelkunde en de context 
waarin die toegepast of gebruikt worden: lokalen, kwalificatie en opleiding 
van het personeel, informatieverstrekking aan de gebruikers, goede praktijken 
die de veiligheid en de kwaliteit moeten waarborgen, enz.

 5.3.7. Public Health Genomics

In dit domein bestudeert de Raad de verantwoorde en doeltreffende vertaling 
van op het genoom gebaseerde kennis en technologie ten behoeve van de 
volksgezondheid.

5.4. Bijlage 4 – organogram 
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5.5. Bijlage 5 – Structuur van de Hoge Gezondheidsraad 

De Raad is samengesteld uit:

 een netwerk van deskundigen 

300 deskundigen benoemd door de minister van Volksgezondheid op voordracht 
van het College van de HGR. Deze personen worden gekozen omwille van hun 
bijzondere deskundigheid aangaande de opdracht van de Raad en zijn meestal 
verbonden aan universitaire, wetenschappelijke of aanverwante instellingen. 
Hun mandaat heeft een looptijd van zes jaar en is hernieuwbaar. Het loopt af 
wanneer de deskundige de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt.

Indien een deskundige, om welke reden dan ook, zijn mandaat niet 
kan voltooien, kan hij vervangen worden voor de resterende duur van 
het mandaat. De deskundige die hem vervangt, wordt benoemd onder 
dezelfde voorwaarden als de deskundige die hij vervangt.

Het huishoudelijk reglement legt duidelijke regels vast inzake het oproepen 
en het selecteren van kandidaten, het hernieuwen van mandaten en het 
vervangen van deskundigen.

Deze deskundigen en ook andere niet-benoemde deskundigen werken 
adviezen uit in werkgroepen geleid door een voorzitter. 

 een College

Het College is uit  30 leden samengesteld (voorlopig nog 40), gekozen uit 
bovenvermelde deskundigen.

Het mandaat heeft een looptijd van drie jaar en is hernieuwbaar. Het loopt af 
wanneer de deskundige de leeftijd van drieënzeventig jaar bereikt.

Indien een lid, om welke reden dan ook, zijn mandaat niet kan voltooien, kan 
hij vervangen worden voor de resterende duur van het mandaat. Het lid dat 
hem vervangt, wordt benoemd onder dezelfde voorwaarden als het lid dat 
hij vervangt.

Om de drie jaar wordt een derde van het College vervangen. 

Het huishoudelijk reglement legt duidelijke regels vast inzake het oproepen 
en het selecteren van kandidaten, het hernieuwen van mandaten en het 
vervangen van leden.

Het College valideert in aanwezigheid van de voorzitter van de werkgroep 
de door de werkgroep goedgekeurde adviezen/aanbevelingen. Het College 
komt elke maand bijeen.
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 een voorzitter en twee vicevoorzitters 

De voorzitter en de twee vicevoorzitters van de Raad worden benoemd door 
de Koning, onder de leden van het College, na advies van het College en op 
voordracht van de minister. De huidige voorzitter is professor Jean Nève en de 
vicevoorzitters zijn professor Hilde Beele en professor Patrick De Mol.

Hun mandaat heeft een looptijd van drie jaar en is hernieuwbaar. 

De twee vicevoorzitters behoren tot verschillende taalgroepen. 

Indien de voorzitter of een van de vicevoorzitters, om welke reden dan ook, 
zijn mandaat niet kan voltooien, wordt het lid dat hem vervangt benoemd 
voor de resterende duur van het mandaat en onder dezelfde voorwaarden 
als het lid dat hij vervangt.

Het huishoudelijk reglement legt duidelijke regels vast voor de vervanging van 
de voorzitter en de vicevoorzitters.

 een Bureau

De voorzitter, twee vicevoorzitters, de coördinator, de wetenschappelijke 
coördinator en de administratieve coördinator vormen samen het Bureau 
van de Raad. Het Bureau kan andere personen uitnodigen om aan zijn 
werkzaamheden deel te nemen.

Het Bureau bereidt de dossiers voor die aan het College moeten worden 
voorgelegd en ziet toe op de uitvoering van zijn beslissingen. De andere 
bevoegdheden waarover het Bureau beschikt, zijn door het College overgedragen.

 een Commissie voor deontologie

Een interne Commissie voor Deontologie screent de belangenverklaringen 
en verstrekt een advies over eventuele belangenconflicten aan het Bureau, 
op basis van een evaluatietabel. Deze Commissie is samengesteld uit enkele 
ere-experten van de Raad, een vertegenwoordiger van het Belgisch Comité 
voor Bio-ethiek, een jurist van de FOD en een vertegenwoordiger van het 
Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties.

 een administratief en wetenschappelijk Secretariaat

Het administratief en wetenschappelijk secretariaat is samengesteld uit 
personeelsleden van de HGR. Zij maken deel uit van de FOD VVVL die 
eveneens de voor zijn werking noodzakelijke logistieke en financiële middelen 
ter beschikking van de HGR stelt. 
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Het Secretariaat staat onder de leiding van de coördinator en bestaat uit 
een administratieve en een wetenschappelijke sectie die respectievelijk 
door de administratieve coördinator en de wetenschappelijke coördinator 
geleid worden. 

De wetenschappelijke medewerkers bereiden de dossiers voor in de 
vakgebieden die hun zijn toegewezen. Ze nemen met raadgevend stem deel 
aan de werkzaamheden van het College.

De kwaliteitsverantwoordelijke zorgt voor de voortdurende verbetering van 
het kwaliteitssysteem van de HGR. Hij staat ook in voor het beheer van de 
belangenconflicten van de experten en neemt met raadgevende stem deel aan 
het College.

Het administratief secretariaat staat in voor het administratief, logistiek en budgettair 
beheer van de Raad en bestaat uit de cellen administratie, budget, vertaling, 
publicatie en communicatie. 

Bijlage 6 – Nuttige procedures (SOP) voor het werk van de deskundigen

 SOP02 :  PROCEDURE AANGAANDE HET BEHEER 
      VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN

Doel van de SOP: de geloofwaardigheid, de doorzichtigheid, de onpartijdigheid
      en onafhankelijkheid van de activiteiten, adviezen en 
                                aanbevelingen van de HGR te garanderen door transparantie 
                            omtrent mogelijke belangenconflicten.
  
Bij hun kandidatuurstelling om te worden benoemd of wanneer ze worden 
uitgenodigd om deel te nemen aan een werkgroep van de Raad, moeten alle 
experten een belangenverklaring indienen; dit gebeurt via een web-applicatie 
(e-Expert) waarbij tegelijk ook het CV wordt meegedeeld, de expertises en de 
nodige administratieve gegevens. Alle experten van de HGR, benoemde en 
uitgenodigde, dienen deze belangenverklaring regelmatig up te daten. Het 
indienen van de belangenverklaring is verplicht voor hun deelname aan de  
vergadering van een werkgroep.

Daarenboven wordt, ter gelegenheid van de eerste vergadering van een 
werkgroep, ook nog een ad hoc verklaring gevraagd die moet toelaten de 
algemene verklaring bij te sturen in functie van het onderwerp dat wordt 
behandeld. De voorzitter van de werkgroep zal de belangen/ belangenconflicten 
tijdens deze eerste vergadering ook nog ter sprake brengen.

Een interne Commissie voor Deontologie screent de belangenverklaringen en 
verstrekt een advies over eventuele belangenconflicten aan het Bureau, op basis 
van een evaluatietabel. Het Bureau beslist over de deelname van een expert, 
evt. na raadpleging van het College.
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Een expert met belangenconflicten kan evt. wel worden gehoord door de 
werkgroep, ingeval van noodzaak aan zijn bijzondere expertise, maar neemt 
niet deel aan de uiteindelijke adviesvorming. In het geval geen experten worden 
gevonden zonder belangenconflicten zal het Bureau toezien op voldoende 
omkadering en peer review zodat een maximum aan garanties wordt geboden 
inzake objectiviteit van het advies.

 SOP10 :  GOEDKEURING VAN DE ADVIEZEN EN PUBLICATIES 
   DOOR DE WERKGROEPEN  

Doel van de SOP: de formele regels vastleggen voor het bekrachtigen van adviezen  
 en publicaties door de werkgroepen van de HGR.

De goedkeuring van de adviezen berust in de regel op consensus. Echter, als 
elke redelijke poging om meningsverschillen op te lossen vruchteloos gebleken 
is, gaat de werkgroep over tot stemming.

De personen die adviezen mogen goedkeuren (mits consensus of 
stemming) zijn de benoemde deskundigen van de HGR, de uitgenodigde 
deskundigen en de als deskundige uitgenodigde ambtenaren die actief 
aan de uitwerking van het advies hebben meegewerkt. De personen die 
enkel met raadgevende stem uitgenodigd werden (bv. vertegenwoordigers 
van bedrijven) en ambtenaren aanwezig als vertegenwoordiger van de 
administratie mogen niet deelnemen aan de goedkeuring van het advies. 

Elke goedkeuring tijdens een zitting moet worden aangevuld door een 
goedkeuring per e-mail door de stemgerechtigde deelnemers die afwezig 
waren tijdens de vergadering waarop het eindvoorstel werd goedgekeurd. 

De binnen de vooropgestelde termijn ontvangen opmerkingen worden ter  
goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van de werkgroep.

 SOP18 :  INTERN LEESCOMITE  

Doel van de SOP: het verloop beschrijven van het nalezen door een intern leescomité  
   van de door de werkgroepen uitgewerkte adviezen en publicaties.  

Het intern leescomité bestaat uit de coördinator, de wetenschappelijke 
coördinator, de administratieve coördinator, de publicatieverantwoordelijke en de 
kwaliteitsverantwoordelijke, evt. aangevuld ngl. de beschikbaarheid en de taalrol van 
deze personen. 

Het comité formuleert suggesties om de tekst te verbeteren in verband met  
aspecten zoals: 
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	 •	 template, referentiestijl Vancouver HGR, expertises en affiliaties van  
  deskundigen, enz.;
	 • de beschrijving van de methodologie;
	 • de duidelijkheid en ondubbelzinnigheid van het doel en de conclusies  
  en het beantwoorden van de vraag;
	 • de leesbaarheid en duidelijkheid van de tekst;
	 • de aanwezigheid van argumentatie;
	 • de kwaliteit van de schrijfstijl;
	 • de taal: grammatica, schrijfwijze, zinsbouw, enz. 

Deze suggesties ter verbetering van de tekst worden, indien nodig, aangebracht 
in overleg met de voorzitter van de werkgroep.

SOP16 :  VALIDATIE VAN ADVIEZEN EN PUBLICATIES DOOR HET COLLEGE  
  (draft)

Doel van de SOP: beschrijven van het validatieproces in het College van adviezen  
  en publicaties, uitgewerkt en goedgekeurd door de werkgroepen  
  en nagelezen door het intern leescomité.

Voor elke vergadering van het College worden de volgende documenten naar 
de leden van het College verzonden: de aanvragen, de te valideren adviezen 
in het Frans en het Nederlands en ook nog de fiche voor het College (de fiche 
bevat de voor validatie belangrijke gegevens van het advies).

Op elke vergadering vraagt de voorzitter van het College naar eventuele 
belangen (ad hoc) en benadrukt hij de vertrouwelijkheid van de tijdens de 
vergadering besproken documenten.
In geval er belangen aangegeven worden, beoordeelt de voorzitter van het 
College hun aard en vraagt, indien nodig, dat het belanghebbende lid niet 
deelneemt aan de validatie van het advies in kwestie en de vergadering verlaat.

Voor elke adviesaanvraag vraagt de voorzitter van de Raad systematisch aan 
alle leden van het College om:

	 • de wetenschappelijke ontvankelijkheid ervan te valideren;
	 • de door het Bureau voorgestelde werkgroep te valideren;
	 • de nodige/ontbrekende expertises, een voorzitter en een wetenschappelijke  
  secretaris voor te stellen.

Bij elke validatie van een advies vraagt de voorzitter van de Raad systematisch 
aan de leden om de kwaliteit van het advies te beoordelen, de titel te valideren, 
een beslissing te nemen inzake de eventuele vertaling naar het Engels en/
of het Duits en de door de werkgroep voorgestelde wijze van publicatie, de 
doelgroepen, aanspreekpunten voor de pers, ...
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Bij de validatie moet de voorzitter van de werkgroep of zijn vertegenwoordiger 
aanwezig zijn om het advies samen te vatten en, indien nodig, toelichting te 
geven aan de leden van het College. 

Het College kan maar rechtsgeldig delibereren als één derde van de leden 
aanwezig is (Art. 10, § 2 van het KB van 05 maart 2007).
Na deliberatie wordt één van de volgende drie statuten toegekend aan het advies:  
gevalideerd advies, onder voorbehoud gevalideerd advies (kleine opmerkingen) 
of niet- gevalideerd advies (belangrijke opmerkingen – terug naar de werkgroep).

 SOP11 :  PUBLICATIE EN COMMUNICATIE

Doel van de SOP: definiëren van de verschillende stappen die tot de publicatie
                                   moeten leiden van de door het College gevalideerde adviezen, 
                                onder vorm van brochures en web documenten.

De procedure “Publicatie en communicatie” is een interne SOP die vooral de 
cel communicatie, de wetenschappelijke secretarissen en de vertalers betreft. 
Deze procedure omschrijft de verschillende fasen die moeten leiden tot publicaties  
in brochurevorm en het publiceren van de door het College gevalideerde adviezen  
op het internet.

Beslissing tot publicatie
Het is belangrijk dat de deskundigen in hun werkgroepen bespreken welk gevolg zij  
aan hun adviezen willen geven, teneinde het College een voorstel voor te leggen: 

	 • geen publicatie gewenst: a priori alleen voor vertrouwelijke adviezen;
 • publicatie op de website: a priori voor alle andere adviezen;
 • persbericht in de algemene en/of gespecialiseerde pers;
 • persconferentie;
	 • brochure van de HGR;
	 • publicatie op de Sinapse website;
	 • publicatie in de vorm van een wetenschappelijk artikel;
	 • verspreiding op een conferentie:
	 • informatiebrief naar de gezondheidswerkers die tot de doelgroepen 
  behoren;
 • ander voorstel.

Voor de publicatie is het noodzakelijk dat de publicatiemanager over de volgende  
informatie beschikt:

	 • het type van publicatie;
	 • de sleutelboodschap van het “news”;
	 • de doelgroepen die van het advies op de hoogte moeten worden gebracht; 
	 • de naam van een Franstalige en een Nederlandstalige deskundige als 
  contactpunt voor journalisten of andere geïnteresseerden.
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Publicatie op het web
Een “news” waarin de publicatie van het advies aangekondigd wordt, moet in  
samenwerking met de wetenschappelijke secretaris opgesteld worden. De sleutel- 
boodschap van het “news” moet klaar zijn op het moment van de goedkeuring 
en moet door het College gevalideerd worden.
Het advies wordt op de website geplaatst 14 dagen nadat het naar de  
minister verstuurd werd.

Publicatie van een interne brochure
De brochures worden verzonden naar de door de werkgroep vooraf  
bepaalde doelgroepen en naar de leden van de werkgroep zelf, de minister,  
de aanvrager, de Koninklijke Bibliotheek en iedereen die erom verzoekt.

Publicatie van een artikel
Als een werkgroep een artikel op basis of naar aanleiding van een in die werkgroep 
uitgewerkt advies wil publiceren, moet de instemming van het Bureau/
College gevraagd worden. De bijdrage van de HGR moet in het artikel ter zake 
tot uiting komen in de inleiding en in de referenties.

  SOP17 :  PERSRELATIES

Doel van de SOP:  Deze procedure beschrijft de door de deskundigen aan te  
   nemen houding bij hun contacten met de media. 

De deskundigen beantwoorden hoofdzakelijk vragen over de gevalideerde en 
openbare adviezen als vertegenwoordigers van de HGR. In dit geval houdt de 
deskundige zich aan de inhoud van het advies.

In het geval van vragen over vertrouwelijke of lopende adviezen is de instemming 
van de HGR noodzakelijk (via de voorzitter van de HGR of de coördinator).

Op algemene vragen over de volksgezondheid die geen advies van de HGR 
betreffen, moet de deskundige op persoonlijke titel en dus in geen geval namens 
de HGR antwoorden.

Voor elk advies moet er een contactpersoon van elke taalrol worden 
aangeduid en hun namen worden in de “adviesfiche” geregistreerd, zodat 
elk personeelslid van de HGR aan wie een vraag gesteld wordt, weet aan 
wie die door te sturen. De voorzitter van de desbetreffende werkgroep is de 
contactpersoon voor journalisten. 

Bij vragen van de pers kunnen er zich 2 situaties voordoen:

  a) De journalist stelt zijn vraag via de HGR. 
Als de wetenschappelijke secretaris afwezig is of niet zelf op de vraag 
kan antwoorden, neemt de HGR contact op met de voorzitter van de 
werkgroep of zijn plaatsvervanger. 
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De persoonsgegevens van de journalist worden hem meegedeeld opdat 
hij zelf contact kan opnemen. De HGR verwacht van de deskundige 
dat hij zijn wetenschappelijke secretaris een samenvatting van het 
interview bezorgt om de zaak af te ronden.

  b) De journalist neemt rechtstreeks contact op met de voorzitter van de 
werkgroep of zijn plaatsvervanger.
Bij vragen over gevalideerde en openbare adviezen antwoordt de 
deskundige op de vragen van de pers en vergeet hij daarbij niet om 
de HGR van de precieze inhoud van dat interview op de hoogte 
te brengen. Na de instemming van een verantwoordelijke van de 
HGR voorzitter of coördinator) gaat de deskundige op dezelfde 
manier tewerk ingeval van een vertrouwelijk of een lopend advies. 
Bij vragen die niet over een advies van de HGR handelen, wijst de 
deskundige er klaar en duidelijk op dat hij ten persoonlijke titel en 
dus niet in naam van de HGR antwoordt.

Het is uiterst belangrijk dat de HGR systematisch een feedback van de 
gesprekken tussen de pers en de deskundigen van de HGR ontvangt, zodat 
de vragen van de journalisten kunnen opgevolgd worden met het oog op een 
grotere transparantie van de Raad.

De deskundigen die journalisten een interview toestaan, wordt aanbevolen om 
systematisch een recht op nazicht en validatie van het artikel vóór publicatie 
te eisen.
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Professor Jean Nève, voorzitter 

Professor Hilde Beele, vicevoorzitter 

Professor Patrick De Mol, vicevoorzitter

Professor André Van Steirteghem, 
voorzitter van de Commissie voor Deontologie

André Pauwels, coördinator 

Roxane Laurent, administratieve coördinatrice

Fabrice Péters, wetenschappelijke coördinator

Voor meer inlichtingen over de HGR en zijn werkzaamheden kunt u de volgende 
website raadplegen: www.hgr-css.be

Daarop vindt u:

 – de laatste activiteitenverslagen;
 – de recente adviezen en aanbevelingen van de HGR;
 – het koninklijk besluit houdende oprichting van de Hoge Gezondheidsraad;
 – de andere koninklijke en ministriële besluiten;
 – de samenstelling van de HGR en de gegevens van de leden van het  
  Secretariaat;
 – de algemene belangenverklaringen van de experten.

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om te mailen naar 
info.css-hgr@health.belgium.be of contact op te nemen met mevr. Roxane Laurent, 
de administratieve coördinatrice van de HGR. 

Wij bedanken u alvast voor uw bereidwillige medewerking!

Meer informatie 6.
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