
 

 

 
 

Covid-19: het expertennetwerk van de HGR is gemobiliseerd 

 

In deze tijden van Covid-19 epidemie onderschrijft de HGR volkomen het principe dat de officiële 

communicatie vanuit één enkele bron moet komen, namelijk de crisiscel. Hij houdt zich dan ook 

zeer strikt aan deze instructie om te vermijden de verwarring nog aan te wakkeren rond alle info 

die al in omloop is. Maar, hoewel hij ver van de media is gebleven, heeft hij niet stilgezeten. 

Integendeel. 

 

In de loop van de laatste maanden werd de Covid-19 epidemie en de rol die de HGR hierbij kan 

spelen, reeds door het Bureau aangekaart. Er werd toen geoordeeld dat de HGR noch de taak, 

noch de middelen had om in eerste lijn in te grijpen in het beheer van deze crisis, maar dat zijn rol 

er nog altijd in bestond om zijn wetenschappelijke steun te verlenen aan de 

gezondheidsautoriteiten om de besluitvorming te onderbouwen. 

 

En die beslissing heeft ondertussen vruchten afgeworpen. Gezien de dringendheid en de zeer 

strenge omstandigheden waarmee ons land wordt geconfronteerd, worden de adviezen volgens 

een ongebruikelijke procedure behandeld, onder meer via talloze uitwisselingen per e-mail, 

telefoon, skype, enz. Deze adviezen zijn afkomstig van groepen van experten die van dichtbij 

betrokken zijn bij de te behandelen gebieden en komen tot stand met de medewerking van onze 

wetenschappelijk secretarissen. Ze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van het 

Bureau. 

 

 



Naast deze schriftelijke documenten hebben er heel wat samenwerkingen, deelnames en 

informatie-uitwisselingen plaats gevonden.  

De HGR staat continu en bijna permanent in contact met de crisiscel, de RAG (Risk Assessment 

Group), de RMG (Risk Management Group) en het Kabinet van de Federale Minister van 

Volksgezondheid. Hij onderhoudt ook nauwe contacten met de andere wetenschappelijke 

instellingen in het land en met sommige van onze academische of relevante beroepsverenigingen. 

 

Sinds eind maart zijn meer dan een tiental dringende nota's opgestart, waarvan 5 al zijn afgerond 

en naar de autoriteiten zijn gestuurd. Voor enkele daarvan moesten verschillende versies worden 

opgesteld om beter aan te sluiten bij de realiteit van het terrein. 

Dat was onder meer het geval voor het dragen van beschermingsmaskers, waarover een zeer 

praktische affiche werd gemaakt en verspreid in de ziekenhuizen.  

 

Andere onderwerpen werden eveneens behandeld zoals het afstaan van organen en weefsels, de 

praktijken rond begrafenissen, het doneren van bloed, CT-scans en medische beeldvorming, 

beademingstoestellen, het behandelen van linnen in de hospitalen, voeding, vaccinatie, zoönoses 

of nog geestelijke gezondheid. Andere onderwerpen worden behandeld naargelang de vragen en 

prioriteiten en of het gaat over de korte of lange termijn. Ons multidisciplinair, reactief en 

doeltreffend netwerk laat ons dus toe een breed zicht te hebben op deze crisis en een concrete 

visie “One Health – One World” toe te passen inzake welzijn en volksgezondheid, ten dienste van 

onze autoriteiten, de acteurs op het terrein en de bevolking. Voor het ogenblik zijn onze 

wetenschappelijke aanbevelingen uitsluitend bestemd voor de organisaties waar we mee 

samenwerken, die dan zorgen voor de uitrol van diegene die zij doeltreffend en mogelijk achten. 

 

Onze bijzondere dank gaat uit naar de vele experts die in deze crisisperiode tijd hebben kunnen 

vrijmaken, voor hun aanzienlijke en snelle beschikbaarheid en inzet, maar ook naar alle 

personeelsleden van de HGR en vooral naar de wetenschappelijke secretarissen voor hun 

beschikbaarheid en flexibiliteit.  

 

De inspanning gaat door en zal waarschijnlijk nog vele weken duren. 

 

Namens het personeel en het Bureau van de HGR 
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www.epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 


