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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

 
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op 28 mei 2014 de aanvraag ontvangen tot validatie van 
het advies betreffende het “Cytomegalievirus (CMV) en moederschapsbescherming” dat door de 
“Werkgroep Wetenschappelijk Advies” van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor 
Arbeidsgezondheidkunde (VWVA) werd opgesteld. 
 
De HGR heeft kennis genomen van het advies alsook van de bijlagen (waaronder het 
literatuuroverzicht over het onderwerp : “Achtergronddocument bij het advies van de Werkgroep 
Wetenschappelijk Advies van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor 
Arbeidsgezondheidkunde over Cytomegalievirus en moederschapsbescherming 15 april 2014”. 
Al deze documenten zijn beschikbaar op http://www.vwva.be/permanente-vorming/werkgroep-
wetenschappelijk-advies/ . 
 

2. CONCLUSIE  
 
De HGR erkent de wetenschappelijke en methodologische waarde van dit advies en feliciteert de 
auteurs ervoor. 
 
De HGR  gaat akkoord met de inhoud van de aanbevelingen van het VWVA betreffende 
lacterende moeders en hun verbod op tewerkstelling en valideert de wetenschappelijk inhoud 
ervan: 
 
In welke gevallen is verwijdering uit het risico aangewezen?  
Verwijderen indien extra reden, op advies van de arbeidsgeneesheer:  
Zogende seronegatieve kinderverzorgster met prematuur of immuno-incompetent kind werkzaam 
in een kinderdagverblijf. 
     
Gelet op de evolutie van de kennis en in het licht van de uitgevoerde analyse, wil de HGR in de 
nabije toekomst meer algemene aanbevelingen opstellen inzake het verbod op tewerkstelling niet 
alleen van lacterende moeders maar meer algemeen van zwangere vrouwen.  
 
Sommige artikels van de wetgeving en reglementering verdienen inderdaad om te worden 
herbekeken in het licht van de ontwikkeling van de kennis inzake infectiologie. Dergelijk werk kan 
dan worden overgemaakt aan de bevoegde autoriteiten. 
 
 
Prof. Patrick De Mol    Prof. Yves Van Laethem 
Vicevoorzitter van de HGR   Voorzitter van het Domein « Vaccinatie »  
Voorzitter van het Domein « Infectiologie ».  
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en 
geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij 
doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts 
komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe 
heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet 
te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door 
het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die 
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst 
mogelijke onpartijdigheid. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke 
adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar 
doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be .  
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