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PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8913 

 
Strategieën om de jodiuminname in België te verhogen 

  
Beoordeling en aanbevelingen 

 
In this science-policy advisory report, the Superior Health Council provides an 

assessment of the initiatives undertaken in order to document and correct the mild iodine 
deficiency in Belgium. Based on the available evidence, recommendations are given 

regarding current and future public health actions.  
 

7 mei 2014 

 

   

      

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een adviesaanvraag ontvangen van de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-

generaal Dier, Plant en Voeding omtrent verschillende punten inzake de beoordeling en de 

opvolging van het marginaal jodiumtekort in België (brief van 16 januari 2013).  

 

In België werden de afgelopen twintig jaar talrijke initiatieven genomen om meer inzicht in de 

jodiumstatus van de bevolking te krijgen en die te corrigeren. Verschillende maatregelen werden 

getroffen met als doel het artsenkorps en het publiek beter in te lichten over het tekort en de 

middelen om dit tegen te gaan. De werkgroep "Micronutriënten" van het Nationaal Voedings- en 

Gezondheidsplan (NVGP) heeft enige tijd geleden enerzijds de protocollen van twee studies over 

de huidige jodiumstatus van twee Belgische bevolkingsgroepen (kinderen en zwangere vrouwen) 

en anderzijds een plan voor het matig verrijken met jodium van zout in bakkerijproducten 

uitgewerkt.  

 

De twee studies zijn nu afgerond en de FOD Volksgezondheid wenst de balans op te maken van 

deze acties door ze in een bredere context te plaatsen en wil eveneens nuttige 

toekomstperspectieven voor de volksgezondheid openen. Daarom wordt de wetenschappelijke 

duiding van de HGR verzocht om: 

- de resultaten van beide recente studies te beoordelen; 

- de studies in een bredere context te plaatsen en alle studies en acties in België in 

aanmerking te nemen om de waargenomen evoluties nauwkeurig in beeld te brengen; 

- het risico van het huidig jodiumtekort te beoordelen; 

- de in te zetten middelen te beschrijven om indien nodig de jodiumstatus in België te 

normaliseren; 
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- het type monitoring voor de opvolging en de uit te voeren acties te beschrijven.      

 

Om deze vragen te beantwoorden werd een ad-hocwerkgroep opgericht met experts in de 

volgende domeinen: voeding, endocrinologie, pediatrie, epidemiologie, stralingsdiagnostiek, 

medische biologie, farmacologie en nucleaire geneeskunde.  

 

 

2. CONCLUSIES en AANBEVELINGEN 
 

De HGR stelt ten eerste vast dat de jodiumstatus van de Belgische bevolking verbeterd is en in 

het bijzonder die van kinderen. De biologische indicatoren worden voor deze bevolkingsgroep als 

voldoende beschouwd. De Raad schrijft deze verbetering toe aan de verschillende acties van de 

afgelopen vijftien jaar in België en dit onder impuls van meerdere gezondheidsautoriteiten, 

waaronder de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, de HGR en de FOD 

Volksgezondheid in het kader van het NVGP. De HGR waardeert de recente ter beschikking 

stelling van een reeks wetenschappelijke werken van onderzoekers van het Wetenschappelijk 

Instituut Volksgezondheid (WIV) die een nieuw licht werpen op de problematiek van de gevolgen 

voor de gezondheid van het marginaal jodiumtekort in België. Op basis van deze gegevens, de 

overvloedige wetenschappelijke documentatie en de uitvoerige ervaring in de buurlanden of 

andere verder gelegen landen waar in dit domein al eerder volksgezondheidsmaatregelen 

werden genomen, beveelt de HGR de volgende acties aan:  

 

Afgelopen of nog lopende acties   
 

- Op een coherente en niet verontrustende manier (op initiatief en onder controle van 

gezondheidsautoriteiten) gezondheidswerkers en het publiek verder informeren over de 

huidige jodiumstatus in België en hoe men op een natuurlijke manier aan de 

jodiumbehoefte kan voldoen, met name door regelmatig jodiumrijke voedingsmiddelen te 

verbruiken en, indien bij de bereiding van gerechten zout wordt toegevoegd, gejodeerd 

zout met een matig jodiumgehalte (10 tot 15 mg/kg) te gebruiken. Deze 

jodiumconcentratie, die lager ligt dan wat het International Council for the Control of Iodine 

Deficiency Disorders (ICCIDD) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) (20 tot 30 

mg/kg) aanbevelen, wordt gerechtvaardigd door de wetenschappelijke onzekerheid ter 

zake;  

 

- Om de toegankelijkheid van gejodeerd zout te bevorderen, dat vaak in de handel tegen 

een hogere prijs dan niet-gejodeerd zout wordt verkocht, adviseert de HGR om met de 

distributiesector overleg te plegen om de toegang tot gejodeerd zout in alle 

voedseldistributiesectoren te garanderen en de prijs van gejodeerd zout op die van niet-

gejodeerd zout af te stemmen. Tot slot, moeten in het algemeen de boodschappen waarin 

wordt aangespoord tot het beperken van het gewoonlijk verbruik van tafelzout of 

voedingszout altijd consistent zijn. De etikettering van zout moet klaar en duidelijk zijn: 

sommige commerciële benamingen geven aanleiding tot verwarring, omdat de 

naamgeving van het product laat geloven dat het om gejodeerd zout gaat, hoewel dit niet 

het geval is;  

 

- De adequate voorlichting voortzetten van gezondheidswerkers die instaan voor 

doelgroepen met een meer precaire jodiumstatus zoals zwangere en lacterende vrouwen 

door juist gedoseerde jodiumsupplementen aan te raden (dagelijkse aanvullende 

jodiuminname tussen 150 en 200 µg); 
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- Opnieuw aandringen bij de voedings- en horecasector om een ongecontroleerde en 

ongeschikte aanbreng van jodium in de voedselketen te vermijden (nood aan informatie 

en overleg met de sector); 

 

- Ervoor zorgen dat de aanbevelingen inzake het toevoegen van jodium aan 

gecommercialiseerde voedingsproducten voor pasgeborenen en kinderen goed worden 

toegepast, zodat de totale jodiuminname via de voeding overeenstemt met de 

voedingsaanbevelingen voor deze leeftijdsgroepen;    

 

- Het programma voor het gebruik van jodiumverrijkt zout in bakkerijproducten ongewijzigd 

blijven handhaven (zonder de aanbevolen jodiumconcentratie te wijzigen, nl. 15 mg/kg) 

met een uitbreiding van het gebruik van dit zout naar alle bakkerijen, met inbegrip van 

industriële en artisanale, en dit in de eerste plaats op vrijwillige basis;  

 

- Ten opzichte van al deze acties ervoor zorgen dat alle gezondheidsautoriteiten in de 

gemeenschappen en gewesten van België een gecoördineerde en coherente aanpak 

aannemen. 

 

Te ondernemen acties, ook op het vlak van onderzoek 
 

- De mogelijkheid bestuderen om het voorstel tot het systematisch toevoegen van 

gejodeerd zout aan bakkerijproducten wettelijk afdwingbaar te maken, indien het initiatief 

op vrijwillige basis onvoldoende is (zie verder). De HGR is echter van oordeel dat een 

dergelijke maatregel contraproductief zou kunnen zijn, omdat het een gevoel van dwang 

met zich mee zou brengen; 

 

- Een toezichtsprogramma opzetten op basis van een representatieve steekproef van de 

Belgische bevolking (2.000 tot 3.000 personen) om enerzijds gejodeerd zout in 

bakkerijproducten en anderzijds het gebruik van gejodeerd zout in het huishouden in kaart 

te brengen. Dit programma zou kunnen worden gecombineerd met andere 

verbruiksenquêtes;  

 

- Een toezichtsprogramma opzetten op basis van een representatieve steekproef van de 

Belgische bevolking (2.000 tot 3.000 personen) om de jodiuminname bij zwangere 

vrouwen te documenteren en de bronnen voor jodiuminname te analyseren ofwel door 

individuele en gepersonaliseerde medische zorgverlening (gebruik van 

voedingssupplementen tijdens de zwangerschap) ofwel door een 

volksgezondheidsprogramma (keukenzout, brood, melkproducten); 

 

- Het Federaal Kenniscentrum (KCE) verzoeken om in samenwerking met de HGR en het 

WIV een EBM (Evidence-Based Medicine) kosten-batenanalyse te maken over de 

gevolgen van een marginaal jodiumtekort in België en de correctie van dit tekort voor: (a) 

de psychomotorische en intellectuele ontwikkeling van kinderen; (b) de prevalentie van 

multinodulair struma bij vrouwen boven de 45 jaar en (c) de prevalentie van auto-immune 

thyreoïditis van Hashimoto in de eerste plaats bij adolescenten en volwassen vrouwen; 
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- Deelnemen aan lopende besprekingen op Europees niveau over het in kaart brengen van 

de jodiuminname in de lidstaten, met een bijzondere focus op de jodiuminname bij de 

zwangere vrouw; 

 

- Ongeveer om de 5 jaar een toezichtsprogramma opzetten naar de jodiumstatus van de 

Belgische bevolking. De specifieke modaliteiten (biologische parameters en 

omstandigheden van de opvolging) moeten worden vastgelegd op basis van de resultaten 

van de hierboven aanbevolen onderzoeken en na analyse ervan door een bevoegde 

commissie binnen de HGR en onder auspiciën van de gezondheidsautoriteiten. Voor de 

representativiteit moet rekening worden gehouden met de bevolkingslagen en de quota's 

per geografische entiteit. Stalen van doelgroepen met een gekende grotere gevoeligheid 

voor een jodiumtekort (zoals prematuren en in het bijzonder die met parenterale voeding) 

of een overmatige jodiuminname (zoals vrouwen > 50 jaar) moeten eventueel worden 

opgenomen om voor een toezicht op de adequate jodiuminname te zorgen. Er moet ook 

rekening worden gehouden met seizoenschommelingen en de vraag rijst of het niet beter 

is om de staalafnames over een volledig jaar te spreiden (in plaats van viermaandelijks). 

De HGR moedigt opnieuw de verantwoordelijke beleidsmakers voor volksgezondheid van 

de gemeenschappen en gewesten aan om gezamenlijke acties te voeren ten einde de 

situatie van de hele Belgische bevolking te kunnen onderzoeken. 

 

 

Sleutelwoorden 

 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichwörter 

Nutrition Diet Voeding Nutrition Ernährung 

Iodine Iodine  Jodium Iode Jod 

Iodine deficiency  Jodiumtekort Déficience iodée Jodmangel  

Iodine intake  Jodiuminname Ingestion d’iode Jodeinnahme 

Thyroid hormones Thyroid 

hormones 

Schildklierhor-

moon 

Hormone 

thyroïdienne 

Schilddrüsen-

hormon  

Thyroid stimulating 

hormone 

Thyrotropin Thyreoïdstimule-

rend hormoon 

Thyréotropine Thyreoidea-

stimulierendes 

Hormon  

Hypothyroidism Hypothyroidism Hypothyreoïdie Hypothyroïdie Hypothyroidis-

mus  

Risk-benefit 

evaluation 

Risk-benefit 

assessment 

Risico-

batenanalyse 

Evaluation risque-

bénéfice 

Nutzen-Risiko-

Bewertung  

Recommendations Nutrition policy Aanbevelingen Recommandations Empfehlungen 

Pregnant women Pregnant 

women 

Zwangere vrouw Femme enceinte Schwangere 

Frau 

Nursing women Breast feeding Borstvoedende 

vrouw 

Femme allaitante Stillende Frau 

Premature baby Infant, 

Premature 

Prematuur 

geborene 

Prématuré Frühgebore-

nes 

* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 

for PubMed. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 

Lijst van afkortingen 

DDE:  Dichloordifenyldichloorethaan  

EBM:   Evidence-Based Medicine (op bewijs gebaseerde geneeskunde)  

FOD:   Federale Overheidsdienst 

HGR:  Hoge Gezondheidsraad 

ICCIDD: International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders 

IDD:  Iodine-Deficiency Disorders 

KCE:  Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

NVGP:  Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan 

TSH:  Thyroid Stimulating Hormone 

WGO:   Wereldgezondheidsorganisatie 

WIV:   Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 

 

 

3.1. Methodologie 
 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. De experten van de werkgroep hebben een algemene en een ad hoc 
belangenverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 

Het advies berust op de veelvuldige wetenschappelijke documentatie evenals het oordeel van de 

experts en de uitvoerige ervaring in de buurlanden of andere verder gelegen landen waar al 

eerder volksgezondheidsmaatregelen werden genomen. In dit verslag bestudeert de HGR 

eveneens de Belgische gegevens van 2 basisonderzoeken die 14 jaar uiteen liggen (Delange, 

1998b ; Vandevijvere, 2012b).  

 
Na goedkeuring van het advies door de ad hoc werkgroep en door de permanente werkgroep van 
het domein Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen (VGVV) werd het advies 
tenslotte gevalideerd door het College.  

 

 

3.2. Uitwerking  
 

3.2.1. Beoordeling van recente studies en publicaties over de jodiumstatus van Belgische 

bevolkingsgroepen 

 

Een eerste studie uitgevoerd door het WIV in opdracht van de FOD Volksgezondheid betreft de 

jodiumstatus van een representatieve steekproef van Belgische kinderen in de schoolleeftijd (8 

tot 12 jaar) bij wie urinestalen werden afgenomen en geanalyseerd in 2010. De resultaten 

(Vandevijvere et al., 2012b) tonen een significante stijging aan van de mediane 

jodiumconcentratie in de urine (113 µg/l) ten opzichte van de laatste beschikbare waarden voor 

België (80 µg/l) uit een vergelijkbare studie, uitgevoerd door professor Delange (Delange, 1998b). 

De recente waarden voor deze bevolkingsgroep liggen in een als optimaal beschouwde marge, 

namelijk tussen 100 en 199 µg/l (HGR, 2009b). Naar aanleiding van een onderzoek naar de 

aanwezigheid van gejodeerd zout in het huishouden toont de studie aan dat het percentage van 

gezinnen dat gejodeerd zout (37%) gebruikt lager ligt dan wat internationaal is aanbevolen om 

het jodiumtekort te doen verdwijnen (ten minste 90% van de gezinnen).  
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Deze publicatie besluit dat de jodiuminname bij Belgische kinderen de afgelopen tien jaar 

significant is toegenomen en stelt vast dat deze toename zou gelijk lopen met het percentage 

bakkers dat gejodeerd zout gebruikt. Volgens de cijfers van Esco (European salt company) zou 

dit percentage van 12% in 2002 tot 44% in 2011 zijn gestegen. De auteurs pleiten er bijgevolg 

voor om het huidig jodiumverrijkingsbeleid van zout bestemd voor bakkerijproducten voort te 

zetten, namelijk door bakkers gebruikt zout dat sinds 2009 met 15 mg/kg jodium verrijkt wordt 

(Moreno-Reyes et al., 2008). Ze raden ook aan om voor deze actie een dwingender wettelijk 

kader in te voeren, zodat bakkers niet langer worden aanbevolen om gejodeerd zout te 

gebruiken, maar net als in Denemarken daartoe verplicht worden (Rasmussen et al., 2013). Ze 

dringen ook aan op een algemener gebruik van gejodeerd zout door de voedingsindustrie met 

een jodiumconcentratie niet hoger dan 20 mg/kg.  

 

Een tweede studie waarvan het rapport is verschenen in oktober 2011 bespreekt de resultaten 

van jodiumdoseringen in de urine bij de moeders van de kinderen uit de eerste studie. Hieruit 

blijkt een mediane jodiumconcentratie in de urine van 84 µg/l. Dit wijst op een blijvend 

jodiumtekort in deze bevolkingsgroep. Deze waarneming doet de auteurs opnieuw besluiten dat 

het veralgemenen van een aanvullende jodiuminname via gejodeerd zout noodzakelijk is. Deze 

studie brengt ook verslag uit van de resultaten van de doseringen bij zwangere vrouwen (eerste 

en derde trimester van de zwangerschap) in dezelfde periode en bij vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd. De jodiumconcentratie in de urine tijdens het eerste trimester (118 μg/l) lag beduidend 

lager dan in het derde trimester (131 μg/l), maar hoger dan bij niet zwangere vrouwen (85 μg/l). 

Hoewel sommige zwangere vrouwen jodiumsupplementen innamen, bleven de waarden lager 

dan de aanbevelingen voor deze fysiologische toestand, namelijk > 150 µg/l (HGR 2009b). De 

auteurs besluiten dat het noodzakelijk is om systematischer voedingssupplementen in te nemen 

die 150 µg jodium aanbrengen. Deze gegevens zijn gepubliceerd in het British Journal of 

Nutrition (Vandevijvere et al., 2013).  

 

In een andere publicatie in het tijdschrift Thyroid (Vandevijvere et al., 2012b) bespreken de 

auteurs deze studies opnieuw en geven ze aan dat het verrijken van brood met jodium reeds in 

2009 er wel voor gezorgd heeft het jodiumtekort bij Belgische kinderen te corrigeren, maar niet bij 

hun moeders. De analyse van nutritionele gegevens in deze studie toont ook aan dat 

melkproducten, die bekend staan als rijk aan jodium, een merkbaar effect hebben op de 

jodiumaanbreng. Om de jodiumstatus bij deze moeders te normaliseren stellen ze voor dat niet 

alleen gejodeerd zout in brood wordt gebruikt, maar ook dat gejodeerd keukenzout steeds meer 

de plaats van zout zonder jodium zou moeten innemen.  

 

Aan de hand van deze studies merkt de HGR ten eerste op dat het verrijkingsprogramma door 

het toevoegen van jodium in matige dosissen (15 mg/kg) aan het zout in brood op een vrijwillige 

basis (Moreno-Reyes et al., 2008) slechts in 2009 van start is gegaan. Verschillende 

sensibiliserende maatregelen bestaan echter al langer in België rond het marginaal jodiumtekort 

en het stimuleren van het verbruik van jodiumrijke voedingsmiddelen (vis, zeevruchten, melk en 

melkproducten) (Vandevijvere et al., 2013), gejodeerd zout in de plaats van niet-gejodeerd 

keukenzout en voedingssupplementen die adequaat met jodium verrijkt zijn voor zwangere en 

lacterende vrouwen. Deze sensibiliseringscampagnes werden op initiatief van meerdere 

gezondheidsautoriteiten gevoerd, zoals de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, 

de HGR via meerdere adviezen (HGR, 1998; HGR, 2004; HGR, 2009a; HGR, 2009b) en de FOD 

Volksgezondheid via het NVGP. Daarnaast is de HGR van mening dat het moeilijk is om de 

draagwijdte te meten van individuele initiatieven of van de overstap van sommige 

restauranthouders of bedrijven naar gejodeerd zout na de nationale campagnes. In tegenstelling 
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tot wat de auteurs van de bovenstaande studies beweren is het nergens bewezen dat de 

waargenomen wijzigingen bij kinderen alleen het gevolg zijn van het actieplan inzake de verrijking 

van zout in bakkerijproducten, dat in 2009 door de federale minister van Volksgezondheid werd 

opgestart.  

 

Hoe dan ook toont de opvolging van een representatieve steekproef van de Belgische bevolking 

duidelijk aan dat de jodiuminname tussen 1998 en 2011 aanzienlijk gestegen is, zonder dat 

echter het respectievelijke aandeel kan worden bepaald van individuele interventies (toenemend 

verbruik van jodiumrijke voedingsmiddelen, inname van voedingssupplementen door bepaalde 

bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen), bredere acties (het gebruik van gejodeerd zout 

door de voedingsindustrie of restauranthouders) en de echte acties voor de volksgezondheid op 

brede schaal (gejodeerd zout in bakkerijproducten). Bij kinderen tussen 8 en 12 jaar bevindt de 

mediane jodiumconcentratie in urine zich bijna in de zone van een adequate jodiuminname, maar 

bij volwassen vrouwen in de vruchtbare leeftijd, zwanger of lacterend blijven de waarden zich in 

de zone van een marginaal jodiumtekort bevinden (HGR, 2009b). We herinneren eraan dat de 

jodiuminname in een bevolking kan worden geschat op basis van de jodiumconcentratie in de 

urine, maar dat het niet mogelijk is om conclusies te trekken over de individuele jodiuminname - 

de jodiuminname kan van dag tot dag immers sterk schommelen. 

 

De HGR stelt vast dat de opvolgingsmethode om de jodiuminname in 2009 - 2011 te beoordelen, 

gebaseerd werd op een representatieve steekproef van de hele Belgische bevolking die in lagen 

werd opgedeeld. Dit is de grootste sterkte van de studie tegenover de vorige enquête die op een 

gemakssteekproef gebaseerd was (scholieren met toestemming van de ouders en 

schooldirecties), zonder nationale representatieve stratificatie (Delange, 1998b). Deze twee 

verschillende steekproeven bemoeilijken de vergelijking tussen beide onderzoeken (Delange, 

1998b; Vandevijvere et al., 2012b) door het gebrek aan homogeniteit tussen beide groepen. 

 

De onderzoeken tonen ook aan dat er geen significant verschil zou zijn in de jodiuminname bij 

zwangere vrouwen of kinderen in de drie gewesten van het land. Er werd echter vastgesteld dat 

er meer diagnoses en behandelingen van schildklierkanker in het Waalse en in het Brussels-

Hoofdstedelijk Gewest zijn dan in het Vlaamse Gewest. Dit ligt in de lijn van het KCE-rapport 

(Francart et al., 2012) dat dit geografisch verschil eerder in verband brengt met een verschillende 

diagnostische aanpak tussen de gewesten dan met een verschillende jodiuminname. 

 

Vermits de steekproef op een proportionele weergave van de bevolkingslagen berust, is het niet 

uitgesloten dat bepaalde lokale groepen uit een onvoldoende aantal personen bestonden om een 

meer uitgesproken jodiumtekort uit te sluiten. In het bijzonder de provincie Luxemburg, het minst 

bevolkt en het verst verwijderd van de zee, zou sterker moeten worden vertegenwoordigd (per 

quota) als men het effect van een eventueel meer uitgesproken jodiumtekort in deze 

geografische regio wil uitsluiten. De huidige gegevens laten echter uitschijnen dat de 

geografische afstand tot de zee niet langer een belangrijke determinant voor een adequate 

jodiuminname is: in onze streken zijn melkproducten een belangrijkere bron voor jodium 

geworden dan mariene producten. Bij de methodologie moet er rekening worden gehouden met 

een voldoende vertegenwoordiging van het ganse grondgebied qua aantal personen en 

geografische spreiding, met het oog op het uitsluiten van eventuele plaatsen met een meer 

uitgesproken jodiumtekort. 

 

Het hoger vermelde KCE-rapport (Francart et al., 2012) bestudeert ook de incidentie van 

schildklierkanker in de nabijheid van Belgische kerncentrales en besluit dat er op basis van de 

waargenomen verschillen geen verhoogd geografisch risico rond de centrales kan worden 
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vastgesteld. Eventuele effecten op dit vlak kunnen dus niet aan de voordelen van een huidige 

correctie van het marginaal jodiumtekort in België worden toegeschreven.   

 

Naast de jodiumsuppletie via brood heeft de HGR met belangstelling kennis genomen van de 

resultaten van een onderzoek door het WIV om de prevalentie van neonatale TSH boven de 

normale bovengrens te bepalen. Het principe van deze studie werd uitgewerkt door experts van 

de werkgroep "Micronutriënten" in het kader van het NVGP onder leiding van de FOD 

Volksgezondheid. Het project bestond erin om alle gegevens over neonatale TSH in de 6 

nationale opsporingscentra voor neonatale hypothyreoïdie te verzamelen en de frequentie van 

supranormale neonatale TSH te meten volgens de geografische oorsprong van de pasgeborene. 

Het doel was om de prevalentie van supranormale neonatale TSH als een indicator voor 

jodiumtekort te kunnen gebruiken (Delange, 1997). Deze gegevens maakten het voorwerp uit van 

een recente publicatie (Vandevijvere et al., 2012a) met opmerkelijke resultaten in die zin dat de 

conclusie in het algemeen negatief is. In de context van een marginaal jodiumtekort zoals in 

België was de toezichtsmethode via neonatale TSH immers geen goede indicator voor de 

volksgezondheid. De exhaustieve steekproef over 3 jaar in België (meer dan 370.000 

pasgeborenen) leidt tot statistisch zeer robuuste resultaten. Het blijkt dat de gegevens over 

neonatale TSH als indicator voor de jodiumstatus van een bevolking met een marginaal 

jodiumtekort naast het screenen van "klassieke" neonatale hypothyreoïdie met anatomische of 

metabolische oorzaak (1 pasgeborene op 3800) geen bijdrage levert. Deze belangrijke 

vaststelling is dus van belang voor de toekomst, omdat een van de doelstellingen van de 

opvolging van neonatale TSH ter discussie wordt gesteld en de resultaten van andere studies in 

Spanje (Marco et al., 2010), Australië (McElduff et al., 2002) en Japan worden bevestigd (Fuse et 

al., 2011). De ICCIDD had trouwens in 2010 aan de WGO voorgesteld om niet langer de 

spreiding van de waarden voor neonatale TSH als meetinstrument voor de jodiumstatus van een 

bevolking te gebruiken (Li & Eastman, 2010).   

 

Er zijn meerdere oorzaken voor een lichte stijging van de neonatale TSH-waarde, onder andere: 

a) de preanalytische omstandigheden zoals de dag van de staalafname (de TSH-waarde bereikt 

een zeer hoge fysiologische piek tussen een ½ uur en 48 uren na de geboorte, boven de 50 

mUI/l) (Fisher et al., 1969); b) het seizoen (Chen et al., 2003; Burns et al., 2008; Ordookhani et 

al., 2010); en c) de maternale of foetale schildklierdisfuncties. Naast deze klassieke oorzaken 

acht de HGR het nuttig te wijzen op een nieuwe recent vastgestelde vorm van frequente 

voorbijgaande neonatale hypothyreoïdie (hoge TSH, 1 pasgeborene op 2000) die door een 

relatief hoge aanvullende jodiuminname kan worden gecorrigeerd (Moreno & Visser, 2007). Deze 

in Nederland beschreven vorm van hypothyreoïdie houdt verband met een tekort aan dual 

oxidase (noodzakelijk enzym voor de jodering van thyroglobuline door waterstofperoxide tijdens 

de synthese van schildklierhormonen) en kan gunstig reageren op een jodiumsupplement. Zo 

komen we tot praktische conclusies die tot nieuwe ontwikkelingen moeten leiden: 

- De neonatale screening naar verhoogde TSH heeft als doel "klassieke" neonatale 

hypothyreoïdie op te sporen, waarbij een zo vroegtijdig mogelijke substitutietherapie met 

thyroxine bij de pasgeborene gerechtvaardigd is; 

- De bijdrage van deze analyses voor de monitoring van de jodiumstatus van een bevolking 

blijkt verwaarloosbaar voor een land met een marginaal tekort zoals België. Het is echter 

mogelijk dat op een grotere geografische schaal (Europese Unie), de analyse van 

neonatale TSH bij minder homogene bevolkingsgroepen kan bijdragen tot de evaluatie 

van de jodiumstatus;  
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- Bij de neonatale screening komt er toch 2 tot 3 % verhoogde TSH voor (licht verhoogd ten 

opzichte van de waarden voor "klassieke" neonatale hypothyreoïdie). Dit valt soms te 

verklaren door de interactie tussen omgevingsomstandigheden (jodiumstatus) en 

genetische kenmerken (dual oxidase al aangetoond en mogelijk nog andere te 

identificeren enzymen van de schildklierfunctie). Het is mogelijk dat de betreffende 

pasgeborenen voor een normale hormonenbalans en een optimale intellectuele en 

lichamelijke ontwikkeling behoefte hebben aan een supranormale jodiuminname (dit is 

nog niet bewezen). Volgens de huidige kennis is het niet mogelijk om te bepalen welk 

aandeel van de verhoogde TSH kan toegeschreven worden aan een tragere terugkeer 

naar de normale TSH-waarden.   

De HGR is dan ook verheugd dat de studie naar neonatale TSH in België op dit ogenblik is 

afgerond. Dit opent perspectieven voor een studie op een beperktere doelgroep die voordeel zou 

kunnen halen uit een gepersonaliseerde jodiumsuppletie. Een literatuuroverzicht over de studie 

naar neonatale TSH toont ook aan dat een meer gepersonaliseerde aanpak in een land met een 

jodiumtekort noodzakelijk is (Trumpff et al., 2013). Al deze punten maken het voorwerp uit van 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 

 

3.2.2. Bredere context 

 

Jodium is één van de enkele essentiële nutriënten waarvoor verschillende nationale en 

internationale instellingen het corrigeren van een tekort als prioritair beschouwen. Een 

internationaal agentschap – ICCIDD, International Center for Control of Iodine Deficiency 

Disorders – wijdt zich specifiek aan de problematiek van het jodiumtekort wereldwijd.  

 

De gevolgen van een ernstig jodiumtekort zijn goed gekend (IDD - Iodine Deficiency Disorders 

ofwel jodiumdeficiëntieziekten) en het bewijsniveau ervoor kan als EBM-niveau 1 worden 

beschouwd, ook al zijn de complicaties van het jodiumtekort en de preventie ervan door een 

adequate jodiuminname goed gedocumenteerd lang voordat de EBM-methodologie formeel in 

gebruik was (struma, mentale retardatie, uitgesproken neurologische stoornissen, verhoogde 

neonatale mortaliteit, vroeggeboorte, lichamelijke groeiachterstand) (Delange et al., 1984; 

Zimmermann, 2008).  

 

De klinische gevolgen van een marginaal jodiumtekort, zoals in België beschreven, zijn niet 

eenvoudig objectief vast te stellen, buiten het gevolg van de correctie van het jodiumtekort op het 

volume van de schildklier. Een EBM-benadering strekt tot aanbeveling voor onderzoeken naar de 

effecten van de correctie van een mild of marginaal jodiumtekort op het intellectueel niveau van 

een bevolking, op de frequentie van prematuriteit, op de prevalentie van multinodulair struma en 

op de frequentie van de ziekte van Hashimoto. Een dergelijke benadering werd nog niet 

uitgevoerd en wordt dan ook aanbevolen voor onderzoeken in de toekomst. Zo zou veel verder 

kunnen worden gegaan dan de studies van noodzakelijkerwijze beperkte omvang en het 

verzamelen van meningen van experts. In België zou deze problematiek gezamenlijk kunnen 

worden aangepakt door een samenwerking tussen verschillende instellingen voor advies en 

wetenschappelijk onderzoek, zoals de HGR, het WIV en het KCE.   

 

Andere omgevingsfactoren naast jodium hebben een effect op de schildklierfunctie. Recente 

studies in de Verenigde Staten en Frankrijk hebben het eventuele verband tussen perchloraat en 

schildklierdisfunctie onderzocht. De resultaten worden op dit ogenblik als voornamelijk negatief 

beschouwd voor de volksgezondheid (Tarone 2012), ook al is het effect van hoge dosissen 

perchloraat op de schildklierfunctie goed gekend. Meerdere studies hebben het verband 
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onderzocht tussen omgevingsgerelateerde hormoonontregelaars en schildklierdisfunctie. Er werd 

bijvoorbeeld bij Spaanse vrouwen een verband aangetoond tussen een concentratie aan 4, 4’- 

dichloordifenyldichloorethaan (4,4’-DDE) en hormonale waarden van de schildklierfunctie (Lopez-

Espinosa et al., 2010). De wetenschappelijke vraagstellingen zijn nog te fragmentair om tot acties 

voor de volksgezondheid te leiden.  

 

3.2.3. Afweging van het huidige risico op een jodiumtekort in België versus een te hoge 

inname ten gevolge van een verrijkingsprogramma 

 

Bij de keuze voor een actieve matige jodiumverrijking in België moet rekening worden gehouden 

met de analyse van de huidige situatie van sommige bevolkingsgroepen (met een marginaal 

jodiumtekort) en het risico van deze situatie (Bath et al., 2013), maar ook met een niet te 

verwaarlozen risico van schildkliercomplicaties ten gevolge van een eventueel teveel aan jodium 

(Delange, 1998a; Leung & Braverman, 2012). Het programma moet dan ook vooral steunen op 

het basisprincipe in de geneeskunde: primum non nocere. De opmerking dat het risico op 

schildkliercomplicaties ten gevolge van een verhoogde jodiuminname van voorbijgaande aard is 

en verdwijnt naar mate het programma wordt voortgezet, is correct voor hyperthyreoïdie dat werd 

beschreven na de introductie van jodiumsuppletie in de context van multinodulair struma, 

hoofdzakelijk bij vrouwen ouder dan 45 jaar (Stanbury et al., 1998). Het risico op auto-immune 

thyreoïditis in verband met een hoge jodiuminname is waarschijnlijk niet van voorbijgaande aard, 

want dit is al meer dan dertig jaar beschreven in industrielanden met een hoge jodiuminname 

(Verenigde Staten) (Cerqueira et al., 2009; Vejbjerg et al., 2009). Dit punt zou het voorwerp 

moeten uitmaken van een uitgebreider onderzoek. 

 

3.2.4. In te voeren corrigerende maatregelen 

 

De meest gekende vorm van jodiumverrijking bij een bevolking met een natuurlijk tekort aan dit 

element gebeurt via gejodeerd zout. De Belgische bevolking staat bekend om een overmatig 

zoutverbruik en daarmee een verhoogd risico op arteriële hypertensie en hart- en vaatziekten 

(HGR, 2012). De paradoxale aanbevelingen om enerzijds minder zout, maar anderzijds 

gejodeerd zout te verbruiken kunnen voor verwarring bij de bevolking zorgen. Om dit probleem 

aan te pakken heeft een expertengroep binnen de werkgroep "Micronutriënten" van het NVGP 

voorgesteld om de jodiumsuppletie in zout voor bakkerijproducten te beperken (Vandevijvere et 

al., 2012b), zoals reeds in Australië (Clifton et al., 2013), Nieuw-Zeeland (Skeaff & Lonsdale-

Cooper, 2013) of in Denemarken beschreven werd (Rasmussen et al., 2007, 2008 et 2013).    

 

Daar de jodiumbehoefte groter is tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode beschouwt 

de HGR het programma om brood te verrijken met jodium nuttig voor de algemene bevolking, 

maar dit mag geen andere gepersonaliseerde suppletieacties vervangen (adequaat gedoseerde 

jodiumsupplementen) bij zwangere vrouwen, lacterende vrouwen, zuigelingen en jonge kinderen 

(HGR, 2009b; Patey-Pirra et al., 2014). 

 

In het algemeen blijkt dat het merendeel van de bevolking een marginaal jodiumtekort goed 

verdraagt. Het is belangrijk te benadrukken dat het toenemend volume van de schildklier die bij 

jongeren in België werd aangetoond subklinisch is; echografische onderzoeken zijn nodig om dit 

objectief te kunnen vaststellen. De HGR betreurt dat sommige auteurs dit gegeven soms 

verkeerd interpreteren en zo de omvang van het jodiumtekort in België overschatten. Aan de 

andere kant vertonen sommige subgroepen (genetische of omgevingsgerelateerde) kenmerken, 

waardoor ze bij voorkeur doelgroepen vormen voor het opduiken van gevolgen van een 
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jodiumtekort (struma en mentale retardatie indien hypothyreoïdie in de eerste levensjaren, 

ontwikkeling van multinodulair struma bij vrouwen boven de 45 jaar).  

 

Het is moeilijk om binnen een volksgezondheidsprogramma voor de hele bevolking een effect 

aan te tonen die alleen bij enkele honderdsten (multinodulair struma) of duizendsten 

(voorbijgaande neonatale hypothyreoïdie van de voldragen pasgeborene) van deze bevolking 

optreedt. In deze context moet vermeld worden dat bij prematuren pogingen tot jodiumsuppletie 

geen gunstig effect op de schildklierfunctie hebben aangetoond (een immature klier en niet een 

jodiumtekort zou de belangrijkste factor zijn van het risico op hypothyreoïdie) (Williams et al., 

2006). Dit strookt met de conclusies over het ontbreken van een effect van melk met een hoge 

jodiumconcentratie versus gewone melk (272 µg/l vs. 68 µg/l) op de klinische en biochemische 

schildklierfunctie van prematuren (Rogahn et al., 2000). Het eerste team (Williams et al., 2006) 

heeft echter ook een studie uitgebracht waarin wordt aangetoond dat bij de subgroep van 

extreme prematuren onder parenterale voeding een jodiumsuppletie gunstig bleek voor de 

schildklierfunctie (Ibrahim et al., 2003). 

 

3.2.5. Monitoring 

 

Voor de volksgezondheid en in het licht van de gegevens ter beschikking van de experts is een 

regelmatige opvolging van de jodiumstatus van de bevolking aangewezen;  dit gebeurt bovendien 

regelmatig in een aantal landen. De frequentie van de monitoring hangt af van het belang voor de 

volksgezondheid van de problematiek inzake het jodiumtekort in België en de kostprijs van zo'n 

aanpak (zie onderstaande aanbevelingen).  

 

De HGR stelt vast dat de twee basisonderzoeken (Delange, 1998b; Vandevijvere, 2012b) 14 jaar 

uiteen liggen. Dit kan in geen geval een gepast interval zijn, wanneer men de voedingsinname 

van een zo essentiële nutriënt als jodium wijzigt in de bevolking. De feiten tonen echter ook 

intuïtief aan dat het in de Belgische context niet mogelijk is om een dergelijk toezicht jaarlijks te 

organiseren. Een frequentie van om de vijf jaar lijkt optimaal volgens de huidige risicobeoordeling 

voor de volksgezondheid en de kostprijs, hoewel deze aspecten bijkomend moeten worden 

beoordeeld, wat in dit rapport wordt aanbevolen.  

 

 

3.3. Conclusies en aanbevelingen 
 

De HGR adviseert de volgende acties:  

 

Afgelopen of nog lopende acties   
 

- Op een coherente en niet verontrustende manier (op initiatief en onder controle van 

gezondheidsautoriteiten) gezondheidswerkers en het publiek verder informeren over de 

huidige jodiumstatus in België en hoe men op een natuurlijke manier aan de 

jodiumbehoefte kan voldoen, met name door regelmatig jodiumrijke voedingsmiddelen te 

verbruiken en, indien bij de bereiding van gerechten zout wordt toegevoegd, gejodeerd 

zout met een matig jodiumgehalte (10 tot 15 mg/kg) te gebruiken. Deze 

jodiumconcentratie, die lager ligt dan wat het ICCIDD en de WGO (20 tot 30 mg/kg) 

aanbevelen, wordt gerechtvaardigd door het voorzorgsprincipe;  

 

- Om de toegankelijkheid van gejodeerd zout te bevorderen, dat vaak in de handel tegen 

een hogere prijs dan niet-gejodeerd zout wordt verkocht, adviseert de HGR om met de 
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distributiesector overleg te plegen om de toegang tot gejodeerd zout in alle 

voedseldistributiesectoren te garanderen en de prijs van gejodeerd zout op die van niet-

gejodeerd zout af te stemmen. Tot slot, moeten in het algemeen de boodschappen waarin 

wordt aangespoord tot het beperken van het gewoonlijk verbruik van tafelzout of 

voedingszout altijd consistent zijn. De etikettering van zout moet klaar en duidelijk zijn: 

sommige commerciële benamingen geven aanleiding tot verwarring, omdat de 

naamgeving van het product laat geloven dat het om gejodeerd zout gaat, hoewel dit niet 

het geval is;  

 

- De adequate voorlichting voortzetten van gezondheidswerkers die instaan voor 

doelgroepen met een meer precaire jodiumstatus zoals zwangere en lacterende vrouwen 

door juist gedoseerde jodiumsupplementen aan te raden (dagelijkse aanvullende 

jodiuminname tussen 150 en 200 µg); 

 

- Opnieuw aandringen bij de voedings- en horecasector om een ongecontroleerde en 

ongeschikte aanbreng van jodium in de voedselketen te vermijden (nood aan informatie 

en overleg met de sector); 

 

- Ervoor zorgen dat de aanbevelingen inzake het toevoegen van jodium aan 

gecommercialiseerde voedingsproducten voor pasgeborenen en kinderen goed worden 

toegepast, zodat de totale jodiuminname via de voeding overeenstemt met de 

voedingsaanbevelingen voor deze leeftijdsgroepen;    

 

- Het programma voor het gebruik van jodiumverrijkt zout in bakkerijproducten ongewijzigd 

blijven handhaven (zonder de aanbevolen jodiumconcentratie te wijzigen, nl. 15 mg/kg) 

met een uitbreiding van het gebruik van dit zout naar alle bakkerijen, met inbegrip van 

industriële en artisanale, en dit in de eerste plaats op vrijwillige basis;  

 

- Ten opzichte van al deze acties ervoor zorgen dat alle gezondheidsautoriteiten in de 

gemeenschappen en gewesten van België een gecoördineerde en coherente aanpak 

aannemen. 

 

Te ondernemen acties, ook op het vlak van onderzoek 
 

- De mogelijkheid bestuderen om het voorstel tot het systematisch toevoegen van 

gejodeerd zout aan bakkerijproducten wettelijk afdwingbaar te maken, indien het initiatief 

op vrijwillige basis onvoldoende is (zie verder). De HGR is echter van oordeel dat een 

dergelijke maatregel contraproductief zou kunnen zijn, omdat het een gevoel van dwang 

met zich mee zou brengen; 

 

- Een toezichtsprogramma opzetten op basis van een representatieve steekproef van de 

Belgische bevolking (2000 tot 3000 personen) om enerzijds gejodeerd zout in 

bakkerijproducten en anderzijds het gebruik van gejodeerd zout in het huishouden in kaart 

te brengen. Dit programma zou kunnen worden gecombineerd met andere 

verbruiksenquêtes;  

 



  
− 13 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be   

- Een toezichtsprogramma opzetten op basis van een representatieve steekproef van de 

Belgische bevolking (2000 tot 3000 personen) om de jodiuminname bij zwangere vrouwen 

te documenteren en de bronnen voor jodiuminname te analyseren ofwel door individuele 

en gepersonaliseerde medische zorgverlening (gebruik van voedingssupplementen 

tijdens de zwangerschap) ofwel door een volksgezondheidsprogramma (keukenzout, 

brood, melkproducten); 

 

- Het Federaal Kenniscentrum (KCE) verzoeken om in samenwerking met de HGR en het 

WIV een EBM (Evidence-Based Medicine) kosten-batenanalyse te maken over de 

gevolgen van een marginaal jodiumtekort in België en de correctie van dit tekort voor: (a) 

de psychomotorische en intellectuele ontwikkeling van kinderen; (b) de prevalentie van 

multinodulair struma bij vrouwen boven de 45 jaar en (c) de prevalentie van auto-immune 

thyreoïditis van Hashimoto in de eerste plaats bij adolescenten en volwassen vrouwen; 

 

- Deelnemen aan lopende besprekingen op Europees niveau over het in kaart brengen van 

de jodiuminname in de lidstaten, met een bijzondere focus op de jodiuminname bij de 

zwangere vrouw; 

 

- Ongeveer om de 5 jaar een toezichtsprogramma opzetten naar de jodiumstatus van de 

Belgische bevolking. De specifieke modaliteiten (biologische parameters en 

omstandigheden van de opvolging) moeten worden vastgelegd op basis van de resultaten 

van de hierboven aanbevolen onderzoeken en na analyse ervan door een bevoegde 

commissie binnen de HGR en onder auspiciën van de gezondheidsautoriteiten. Voor de 

representativiteit moet rekening worden gehouden met de bevolkingslagen en de quota's 

per geografische entiteit. Stalen van doelgroepen met een gekende grotere gevoeligheid 

voor een jodiumtekort (zoals prematuren en in het bijzonder die met parenterale voeding) 

of een overmatige jodiuminname (zoals vrouwen > 50 jaar) moeten eventueel worden 

opgenomen om voor een toezicht op de adequate jodiuminname te zorgen. Er moet ook 

rekening worden gehouden met seizoenschommelingen en de vraag rijst of het niet beter 

is om de staalafnames over een volledig jaar te spreiden (in plaats van viermaandelijks). 

De HGR moedigt opnieuw de verantwoordelijke beleidsmakers voor volksgezondheid van 

de gemeenschappen en gewesten aan om gezamenlijke acties te voeren ten einde de 

situatie van de hele Belgische bevolking te kunnen onderzoeken. 
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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 : 

 

DAUMERIE Chantal Endocrinologie  UCL 

DE BACKER Guy * Preventieve geneeskunde, 

volksgezondheid, epidemiologie 

UGent 

De SCHEPPER Jean Pediatrie, endocrinologie VUB 

GEENEN Vincent Endocrinologie  ULG 

GOYENS Philippe Pediatrie, voeding ULB - HUDERF 

JAMAR François * Nucleaire geneeskunde UCL 

KOLANOWSKI Jaroslaw fysiologie en fysiopathologie van de 

voeding 

UCL 

NEVE Jean * Therapeutische chemie en 

voedingswetenschappen 

ULB 

SMEESTERS Patrick Nucleaire controle FANC 

VANDERPAS Jean-

Baptiste 

Epidemiologie, voeding ULB 

VISSERS Theo Endocrinologie  Erasmus University 

Rotterdam, The 

Netherlands 

WEMEAU Jean-Louis Endocrinologie  CHRU Lille, France 

 

 

De administratie werd vertegenwoordigd door : 

DOUGHAN Laurence FOD Volksgezondheid, DG4   

 

 

Het voorzitterschap werd verzekerd door Jean NEVE en het wetenschappelijk secretariaat door 

Michèle ULENS. 

 

 

Het advies werd goedgekeurd door de permanente werkgroep “Voeding en Gezondheid, 

Voedselveiligheid inbegrepen” (VGVV) tijdens de zitting van 30 april 2014. 

 

BRASSEUR Daniel * Voeding in de pediatrie ULB 

DE BACKER Guy * Preventieve geneeskunde, 

volksgezondheid, epidemiologie 

UGent 

DESTAIN Jacqueline * Industriële microbiologie, technologie ULg 

HUYGHEBAERT André Chemie, technologie UGent 

KOLANOWSKI Jaroslaw Fysiologie en fysiopathologie van de 

voeding ; fysiopathologie van obesitas, 

van het metabool syndroom en van 

diabetes type 2 

UCL 

MAGHUIN-ROGISTER Guy Levensmiddelenanalyse ULg 

MERTENS Birgit Toxicologie, genotoxiciteit WIV 
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MELIN Pierrette * Medische microbiologie ULg 

NEVE Jean * Therapeutische chemie en 

voedingswetenschappen 

ULB 

VAN LOCO Joris Chemie, contaminanten WIV 

 

 

De administratie werd vertegenwoordigd door: 

DE PAUW Katrien FOD Volksgezondheid, DG4 

 

 

Het voorzitterschap van de PWG VGVV werd verzekerd door Guy DE BACKER en het 

wetenschappelijk secretariaat door Michèle ULENS.  

 

 

De algemene belangenverklaringen van de experten en de samenstelling van het College zijn 
beschikbaar op onze website www.css-hgr.be.  

 

http://www.css-hgr.be/
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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 300 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 Commissie voor Deontologie) 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). 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 .  
 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be

