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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9510 

 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 

juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de 
ioniserende stralingen houdende de herschikking van de voorschriften 

inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de 
medische jury 

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers, the 

Superior Health Council of Belgium provides an expert opinion on an amendment to a 

royal decree regarding the protection of the health of the population, of the workers and of 

the environment against the danger of ionizing radiation, more particularly concerning 

medical and veterinary exposures and the medical jury 

 
Versie gevalideerd op het College van 8 januari 2019 – onder embargo1 

Gepubliceerd op de website van de HGR in september 2020 

 
 
 

Belangrijke opmerking 

Dit advies werd uitgebracht naar aanleiding van een aanvraag van het FANC ontvangen op 

3 juli 2018 betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit (KB) tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, 

van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, 

houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige 

blootstellingen en betreffende de medische jury. Zoals voor alle adviezen van de Raad over 

wettelijke documenten in voorbereiding door de overheid, gold ook voor dit advies een 

embargo tot de officiële publicatie van het document in kwestie (Huishoudelijk reglement: 

hoofdstuk 5, art.40 §3: Adviezen betreffende het opstellen van nieuwe reglementering worden 

slechts bekendgemaakt na akkoord van de Minister). 

Dit KB is ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20.02.2020. We willen er 

de lezer dan ook op wijzen dat de aanbevelingen in dit advies het ontwerp van KB betroffen 

dat aan de HGR was voorgelegd, en niet het KB zoals het is gepubliceerd en eventueel door 

de aanvrager is aangepast op basis van dit advies. In de definitieve officiële documenten 

worden immers doorgaans wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de adviezen van de 

Raad en andere adviesorganen die tijdens het wetgevingsproces zijn geraadpleegd. 

Om de gepubliceerde definitieve KB’s te raadplegen, verwijzen we de lezer naar de website 

van het Belgisch staatsblad: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 2 − 

I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

Op 3 juli 2018 heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een reeks van 3 adviesaanvragen 
ontvangen van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) over 3 ontwerpen 
van koninklijk besluit (KB) tot wijziging en gedeeltelijke vervanging van het hoofdstuk VI 
"Geneeskundige en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen" van het 
koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende 
stralingen (ARBIS). Het gaat meer bepaald om de volgende ontwerpen van KB:  

• Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende 
algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het 
leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking 
van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en 
betreffende de medische jury; 

• Koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen aan ioniserende stralingen 
en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische 
uitrustingen; 

• Koninklijk besluit betreffende de bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens 
diergeneeskundige blootstellingen. 

 
Zo zijn de medische en niet-medische toepassingen met medische-radiologische uitrustingen 
enerzijds en de diergeneeskundige toepassingen van ioniserende straling anderzijds, nu 
ondergebracht in twee afzonderlijke koninklijke besluiten, terwijl de bepalingen van het ARBIS 
echter van toepassing blijven op de niet-medische beeldvorming met  andere uitrustingen die 
ioniserende stralingen afgeven.  
 
Het koninklijk besluit waarover dit advies gaat, vloeit voort uit het feit dat de invoering van de 
twee besluiten “medische en niet-medische blootstellingen met medisch-radiologische 
uitrustingen” en “diergeneeskundige blootstellingen”, naast de opheffing van de huidige 
bepalingen betreffende geneeskundige en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende 
stralingen in het ARBIS, een aantal andere wijzigingen vereist om een goede coördinatie 
tussen die besluiten en het ARBIS mogelijk te maken. Daarnaast heeft dit besluit tot doel de 
samenstelling, de taken en de rol van de medische jury te verduidelijken en te versterken. 
Tot slot zet dit ontwerp van KB gedeeltelijk de richtlijn 2013/59/EURATOM om doordat ze in 
overeenstemming met die richtlijn bepaalde definities vervangt of invoert in het ARBIS.  
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II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 
houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en 
het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking van 
de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de 
medische jury is voor het grootste deel een tekst die is bedoeld om het ARBIS in 
overeenstemming te brengen met het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de medische 
blootstellingen aan ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming 
met medisch-radiologische uitrustingen, met het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de 
bescherming tegen ioniserende stralingen tijdens diergeneeskundige blootstellingen en met 
de richtlijn 2013/59/EURATOM. 
 
Hieruit volgt dat dit ontwerp weinig inhoudelijke opmerkingen oproept.  
 
De HGR wil niettemin de aandacht vestigen op een aantal punten en enkele aanbevelingen 
doen.  
 
De meeste van deze punten houden verband met het feit dat sommige bepalingen zich 
beperken tot het woordelijk overnemen van de vroegere tekst van het ARBIS, zonder die te 
actualiseren, of desgevallend te verduidelijken ten aanzien van de huidige installaties en 
procedures. 
Bovendien verduidelijkt het ontwerp van KB niet wat de procedure zal zijn als het advies van 

de medische jury niet wordt gevolgd. De HGR is van mening dat het aangewezen zou zijn om 

aan het KB een punt toe te voegen waarin wordt verduidelijkt dat de reden voor deze 

beslissing op zijn minst dient te worden verantwoord en beargumenteerd. 

Tenslotte voorziet het ontwerp van KB enkel in de handtekening van de minister van 
Binnenlandse zaken, terwijl het ARBIS ook door de minister van Volksgezondheid is 
ondertekend. Aangezien dit KB de medische blootstellingen betreft, is de HGR van oordeel 
dat ook dit nieuwe KB door beide ministers zou moeten worden ondertekend, net zoals het 
huidige ARBIS. 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

 
III METHODOLOGIE 

 
Omdat het koninklijk besluit waarover dit advies gaat hoofdzakelijk een tekst is die het ARBIS 
in overeenstemming brengt met het nieuwe KB over de medische blootstellingen, is de 
werkgroep identiek aan deze die werd opgericht voor het ontwerp van koninklijk besluit 
betreffende de medische blootstellingen aan ioniserende stralingen en blootstellingen bij niet-
medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen, waarvoor het College en de 
voorzitters van de werkgroep de noodzakelijke expertises hebben vastgesteld. Op basis 
hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met experten in de volgende disciplines: 
stralingsbescherming, medische stralingsfysica, fysische controle, radiologie, radiotherapie, 
nucleaire geneeskunde, dosimetrie, nucleaire beeldvorming, tand-, mond- en 
kaakgeneeskunde en -beeldvorming, arbeidsgeneeskunde, neurochirurgie, cardiologie, 
technologie in medische beeldvorming, kwaliteitsborging, wet, gegevensbescherming en 
ethiek. De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-
hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de regelgeving en van de wetenschappelijke literatuur, 
alsook op het oordeel van deskundigen.  
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep, werd het advies ten slotte door het College 
gevalideerd. 
 
 

  

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH 
terms* 

 Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Radiation, 

Ionizing 

Radiation 
exposure 

 Radiation 
protection 

stralingsbescherming Radioprotection Strahlenschutz 

 RGPRI ARBIS RGPRI AOSIS 

 Medical 
exposure 

Medische 
blootstelling 

Exposition 
médicale 

Medizinische 
Exposition 

Radiation 
Protection 

 Non-medical 
imaging 
exposure 

Blootstelling bij niet-
medische 
beeldvorming 

Exposition à des 
fins d'imagerie 
non médicale 

Exposition zwecks 
nicht medizinischer 
Bildgebung 

   Veterinary 
exposure  

Diergeneeskundige 
blootstelling  

Exposition 
vétérinaire 

Veterinärmedizinische 
Exposition 

 Nuclear 
safety 

Nucleaire veiligheid  Sûreté nucléaire Nukleare Sicherheit 

   Health 
physics 

Fysische controle Contrôle 
physique 

Physikalische 
Kontrolle  

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

 
Lijst van afkortingen  
 

ARBIS KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming 

van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het 

gevaar van de ioniserende stralingen 

FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

KB Koninklijk besluit 

 
 
1  Wijzigingsbepalingen  

Artikel 3 van het ontwerp van KB vult artikel 29 van het ARBIS aan met een punt 29.5 met als 
titel “Bijzondere aanvullende bepalingen betreffende de in het Besluit Medische 
Blootstellingen en in het Besluit Diergeneeskundige Blootstellingen bedoelde inrichtingen en 
lokalen”, waarover de HGR de volgende aanbevelingen uit:  

 Artikel 29.5.1, 1° bepaalt dat:  

« à la surface extérieure des locaux, en tout endroit accessible où des personnes peuvent 
séjourner, la dose reçue ne peut atteindre 0,02 millisievert par semaine, dans les conditions 
habituelles de fonctionnement des installations ». 

“langs de buitenzijde van de lokalen, op elke bereikbare plaats waar personen kunnen 

verblijven, mag de ontvangen dosis geen 0,02 millisievert per week bereiken, bij normale 
bedrijfsomstandigheden van de installaties”. 

De HGR is van mening dat het FANC het begrip “normale bedrijfsomstandigheden” en de 

implicaties ervan zou moeten verduidelijken.  

• Artikel 29.5.1, 3° bepaalt dat:  

« à l'exclusion des cabinets dentaires où ne se trouve qu’un appareil spécifiquement conçu 
pour la radiographie intra-orale dentaire, le signal d'avertissement pour les rayonnements 
ionisants ainsi que les mentions prévues à l'article 31, figurent sur les portes ». 

“met uitzondering van de tandartspraktijken waar een speciaal voor de intra-orale 
tandradiografie ontworpen toestel is opgesteld, dient het waarschuwingsteken voor ioniserende 
stralingen, evenals de in artikel 31 bepaalde vermeldingen, op de deuren te worden 
aangebracht”. 

De HGR meent dat een strikte interpretatie van deze regel (“op de deuren”) zal betekenen dat 

hij niet van toepassing zal zijn voor talrijke radiotherapietoestellen, aangezien die momenteel 

vaak zijn geplaatst in bunkers zonder deuren maar uitgerust met een chicanesysteem. Een 

voorbeeld voor een betere formulering zou “aan de ingang/à l’entrée” kunnen zijn.  
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• Wat artikel 29.5.2.3 over voor de radiotherapie bestemde apparaten betreft: 

1° les cabines de déshabillage se trouvent en dehors de la salle où fonctionne l'appareil. Les 
tableaux de commande sont placés en dehors du local de traitement. Lorsqu'elle existe, la 
fenêtre d'observation assure la même protection que celle assurée par les parois.  

1° zijn de ontkleedkabines gelegen buiten de zaal waar het apparaat werkt. De 

bedieningsborden staan buiten de behandelingszaal. Het kijkgaatje, wanneer dit bestaat, 
waarborgt eenzelfde bescherming als die welke door de wanden verzekerd wordt.  

De gebruikte terminologie is nogal verouderd. De HGR beveelt aan om de term 
“bedieningsbord/tableau de commande” te vervangen door “bediening/commande”. De HGR 
betwijfelt of er nog centra bestaan die uitgerust zijn met inrichtingen waarvoor een kijkgaatje 
mogelijk is. Daarnaast vraagt de HGR zich af waarom de ontkleedcabines enkel bij 
radiotherapie en bijvoorbeeld niet bij radiologie buiten de zaal waar het apparaat werkt 
gelegen moeten zijn.  

2° un dispositif d'appel permet au patient de communiquer avec la salle de commande. Une 
minuterie contrôle la durée de l'exposition et assure son interruption après le temps fixé.  

2° een oproepinrichting maakt het de patiënt mogelijk in verbinding te komen met de 

bedieningszaal. Door middel van een tijdschakelaar wordt de duur van de blootstelling 
gecontroleerd en onderbroken na de gestelde tijd.  

De HGR stelt voor om de term “oproeprichting/dispositif d’appel” te vervangen door 
“communicatiesysteem/système de communication” en de formulering “met de 
bedieningszaal/avec la salle de commande” door “met het personeel dat het toestel 
bedient/avec le personnel aux commandes de l’appareil”. De term “tijdschakelaar/minuterie” 
is nogal verouderd en wordt niet langer gebruikt voor lineaire versnellers: het zijn elektronische 
systemen.  

3° Le praticien dispose d'un appareil permettant de mesurer la dose débitée par unité de 
temps.  

3° De practicus beschikt over een toestel waarmee de per tijdseenheid toegediende dosis 

kan worden gemeten. 

De HGR stelt voor om deze bepaling te verduidelijken. Gaat het om een externe 

dosisdebietmeter of om de ionisatiekamer van de versneller?  

• In artikel 29.5.2.4 (voor de telegammatherapie bestemde toestellen) en artikel 29.5.2.5 

(deeltjesversnellers) worden de brachytherapietoestellen niet vermeld.  

Voor de diergeneeskundige toepassingen wordt de brachytherapie afzonderlijk vermeld 

(hoewel ze wellicht slechts heel uitzonderlijk wordt gebruikt), maar niet voor medische 

toepassing in radiotherapie. Het is niet duidelijk of dit onder punt 5° onder het gebruik van 

radionucliden in het kader van de radiotherapie valt.  

• Daarnaast in artikel 29.5.2.5.,  

2° la radioactivité éventuellement induite est surveillée.  

2° wordt op de eventueel geïnduceerde radioactiviteit toezicht gehouden.  

De HGR stelt voor om te verduidelijken wat wordt verstaan onder “toezicht houden/est 

surveillée”. De Raad vraagt zich bovendien af of er hiertoe instructies of richtlijnen bestaan.  
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• In de artikelen 4 en 7 verwijst het ontwerp van KB naar art. 50.2 van het ARBIS. De 

HGR vindt deze verwijzing niet terug in de aan wijziging onderhevige artikelen van het 

ARBIS.  

In artikel 6 heeft het ontwerp van KB het over het besluit van 4 mei 2018. Voor zover 

de HGR weet, werd artikel 64.6, dat werd ingevoegd door het besluit van 4 mei 2018, 

opgeheven. 

 

2 Medische jury  

Artikel 5 van het ontwerp van KB vervangt hoofdstuk VI van het ARBIS. Het voegt er een 

nieuw artikel 53, § 3 in, dat als volgt is geformuleerd.  

§5. L'Agence informe le jury médical des suites qui ont été données à ses avis. 

§5. Het Agentschap informeert de medische jury over het gevolg dat het verleent aan de 

adviezen.  

Het ontwerp van KB verduidelijk echter niet wat de procedure zal zijn als het advies van de 

medische jury niet wordt gevolgd. De HGR is van mening dat het aangewezen zou zijn om 

aan het KB een punt toe te voegen waarin wordt verduidelijkt dat de reden voor deze 

beslissing op zijn minst dient te worden verantwoord en beargumenteerd.  

 

3 Ondertekening van het KB 

Het ontwerp van KB voorziet enkel in de handtekening van de minister van Binnenlandse 

zaken, terwijl het ARBIS ook door de minister van Volksgezondheid is ondertekend. 

Aangezien dit KB de medische blootstellingen betreft, is de HGR van oordeel dat ook dit 

nieuwe KB door beide ministers zou moeten worden ondertekend, net zoals het huidige 

ARBIS. 

 

4 Opmerkingen van redactionele aard 

De HGR vestigt de aandacht op het feit dat het voorgelegde ontwerp van KB meerdere 

tekortkomingen van redactionele aard vertoont, en dit in de twee taalversies, en dat ze 

bijgevolg zorgvuldig moeten worden nagekeken.  

 

 

V REFERENTIES 

 
Europese Unie. Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling 
van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling 
aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom. OJ L 13, 17 januari 
2014, p. 1–73 (BSS Basic Safety Standards) 
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Patrick SMEESTERS en het 
wetenschappelijk secretariaat door Sandrine EVERAERT en Evelyn HANTSON. 
 
BACHER Klaus Stralingsbescherming, stralingsfysica UGent 

BALSAT Alain Arbeidsgeneeskunde, 
stralingsbescherming 

SPMT ARISTA 

BIELEN Didier Radiologie UZ Leuven 

BLONDIAU Emilie Kwaliteitsborging CH Jolimont La 
Louvière 

BOTERBERG Tom Radiotherapie UGent 

CHASKIS Cristo Neurochirurgie CHU Charleroi 

COVENS Peter Fysische controle, 
stralingsbescherming 

VUB 

DE ASMUNDIS Carlo Cardiologie VUB 

DEPAEPE Annie Arbeidsgeneeskunde, 
stralingsbescherming 

MENSURA 

DEROOSE Christophe Nucleaire geneeskunde UZ Leuven 

GERARDY Nathalie Medische stralingsfysica Controlatom 

HOORNAERT Marie-
Thérése 

Ziekenhuisfysica, medische 
stralingsfysica 

Ex-CH Jolimont La 
Louvière, ex-Ulg 

JACOBS Reinhilde Tandheelkunde en 
dentomaxillofaciale beeldvorming, 
parodontologie 

KULeuven 

JAMAR François Nucleaire geneeskunde UCL 

LIBBRECHT Julien Ethiek EHB 

MALCHAIR Françoise Stralingsfysica CHU Liège, Zéphyra 

MERLO Pierre Stralingsfysica CH Jolimont La 
Louvière 

MONSIEURS Myriam Fysische controle, 
stralingsbescherming 

UGent 

PIRLOT Régine Technologie in de medische 
beeldvorming 

Paul Lambin 

REMOUCHAMPS 
Vincent 

Radiotherapie CMSE Namur 

SMEESTERS Patrick Stralingsbescherming, radiobiologie ex-UCL, ex-AFCN 

STRUELENS Lara Dosimetrie CEN 

TACK Denis Radiologie EpiCURA 

VAN GYSEGHEM Jean-
Marc 

Wet, informatie, 
gegevensbescherming  

FUNDP 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. 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 probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 20-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; 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 (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
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