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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9679 
 

Een boosterdosis van het mRNA-vaccin tegen COVID-19 voor 
gezondheidswerkers 

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

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on vaccination against 

COVID-19 for healthcare workers. 

 
Versie gevalideerd door de leden van NITAG en door het Bureau op 27 oktober 2021. 

Deze versie werd gevalideerd door het College op 3 november 2021.1 

 

 

I. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Op 30 september 2021 ontving de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een adviesverzoek van de 
Taskforce 'Operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie' over de noodzaak van een 
boosterdosis van het COVID-19-vaccin voor personen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorgsector. 
 
Een derde dosis voor immuungecompromitteerde patiënten ter aanvulling van de primaire 
vaccinatie tegen COVID-19 en een boosterdosis voor ouderen (≥ 65 jaar) en personen die in 
verzorgingsinstellingen zoals woonzorgcentra wonen, is reeds geïmplementeerd in België (HGR 
9650). 
 

II. AANBEVELING 
 
Het vaccineren van zoveel mogelijk mensen over de hele wereld is van essentieel belang bij het 
beheer van deze pandemie. Binnen het COVAX-project werkt België mee aan een eerlijke en 
billijke toegang tot COVID-19-vaccins voor elk land ter wereld. 
 
De HGR benadrukt het belang van primaire vaccinatie tegen COVID-19 van de algemene 
bevolking; de HGR beveelt ook aan om vaccinatie van werknemers in de gezondheidszorgsector 
verplicht te maken (HGR 9671, 2021). De term "personen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorgsector" omvat alle socioprofessionele categorieën die worden genoemd in het 
advies HGR 9597-9611 van september 2020. Voorts wil de HGR herinneren aan het advies over 
vaccinatie tegen seizoensinfluenza (HGR 9625) en over gelijktijdige vaccinatie (HGR 9675). 
  

 
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. 
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Op basis van de momenteel beschikbare gegevens kan het volgende worden gesteld: 
 
- Gezondheidswerkers lopen hetzelfde risico op zowel symptomatische als ernstige infecties en 

zijn niet vatbaarder voor symptomatische of ernstige infecties dan de algemene bevolking met 
dezelfde vaccinatiestatus. 

- Gezondheidswerkers werden vroeg in het primaire COVID-19-vaccinatieprogramma 
gevaccineerd: daarom zouden zij een verminderde immuniteit kunnen hebben tegen virale 
kolonisatie en/of asymptomatische/pauci-symptomatische infectie. 

- Gezondheidswerkers vormen een risico voor de overdracht van infecties, vooral op kwetsbare 
patiënten. Dit omdat in gezondheidszorgstructuren tijdens de zorg systematisch mondmaskers 
worden gedragen door gezondheidswerkers, maar niet altijd door de patiënten in hun kamers 
tijdens de zorg. In dit verband herinnert de HGR aan het belang van barrièremaatregelen en 
handhygiëne tijdens de zorg (HGR 9344, 2018) en wijst hij ook nogmaals op de procedure van 
de RAG2 dat alle gezondheidswerker met een positief resultaat op een PCR-test uit het 
gezondheidszorgsysteem moeten worden verwijderd, ongeacht of ze symptomen vertonen of 
niet (behalve in bepaalde omstandigheden, cf. rapport van de RAG van 26 okt. 2020). 

- Zelfs wanneer men gevaccineerd is, bestaat het risico van een bevestigde infectie met SARS-
CoV-2. Een recente publicatie in een grote populatie (Israël) toonde echter aan dat dit risico 
met een factor 11 afneemt vanaf 15 dagen na de toediening van een boosterdosis (Bar-on et 
al., 2021). 

- Gezondheidswerkers zullen in het herfst-/winterseizoen worden geconfronteerd met het beheer 
van pandemische SARS-CoV-2-patiënten, maar ook met andere infectieuze aandoeningen van 
de luchtwegen (zoals seizoensinfluenza of RSV). Doordat een boosterdosis het risico op 
infectie met SARS-CoV-2 vermindert, zou zo'n dosis de duurzaamheid van het 
gezondheidszorgsysteem kunnen helpen garanderen. Uit voorlopige gegevens uit Israël is 
gebleken dat een boosterdosis doeltreffend is om de symptomen te verminderen.  

- De veiligheidsgegevens voor een boosterdosis zijn vergelijkbaar met die voor de eerste en 
tweede dosis van het vaccin. 

 

 
Binnen deze algemene context beveelt de HGR aan dat een boosterdosis met een 
mRNA-vaccin tegen COVID-19 moet worden gegeven aan alle gezondheidswerkers 
ouder dan 18 jaar, ten minste 4-6 maanden na de primaire vaccinatie tegen COVID-19, 
hoofdzakelijk om de duurzaamheid van het gezondheidszorgsysteem te waarborgen en 
het risico op ziekenhuisinfecties te verminderen. 
 

 
Sleutelwoorden3 
 
  

 

  

 
2 RAG: Risk Assessment Group 
3 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.  

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Prevention Preventie Prévention Verhütung 

Booster Booster Rappel 
(dose) 

Booster 

COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 

Vaccination Vaccinatie Vaccination Impfung 

Healthcare 
Workers 

Gezondheidswerkers Travailleurs 
du secteur de 
soins de 
santé 

Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens 



  

 

 

 
 

− 3 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

III. METHODOLOGIE 
 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein Vaccinatie de 
nodige expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met 
deskundigen in de volgende disciplines: ziekenhuishygiëne, microbiologie, infectiologie, 
epidemiologie, vaccinologie en algemene geneeskunde. 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 wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die 
in deze materie bevoegd zijn (peer reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en door de permanente werkgroep Vaccinatie 
(NITAG) werd het advies tenslotte gevalideerd door het College. 
 

IV. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
 
Lijst van gebruikte afkortingen 
 
CDC Centers for Disease Control and Prevention 
CEPI Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
ECDC  Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
GMT  Geometric Mean Titer 
HCW  Healthcare workers 
NITAG  National Immunization Technical Advisory Group 
RAG  Risk Assessment Group 
HGR   Hoge Gezondheidsraad 
VoC  Variants of Concern 
VRBRAC  Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee  
WHO  Wereldgezondheidsorganisatie 
 

1 WHO - verklaring over de toediening van boosterdoses  
 
Op 4 oktober 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een verklaring over de 
toediening van boosterdoses gepubliceerd.  
 
"The current primary goal of immunization in the COVID-19 pandemic remains to protect against 
hospitalization, severe disease and death. Hence, booster doses may only be needed if there is 
evidence of insufficient protection against these disease outcomes over time. 
 
The degree of waning of immunity and need for booster doses of vaccine may differ between 
vaccine products, target populations, circulating SARS-CoV-2 virus, in particular variants of 
concern (VoC), and intensity of exposure.  
 
In a period of continued global vaccine supply shortage equity considerations at country, regional 
and global level remain an essential consideration to assure vaccination of high priority groups in 
every country. Improving coverage of the primary vaccination series should be prioritized over 
booster vaccination." (WHO, oktober 2021) 
 
Binnen het COVAX-project werkt België mee aan het verzekeren een eerlijke en billijke toegang 
tot vaccins voor elk land ter wereld. Tegen eind oktober 2021 zal België ongeveer 3 miljoen doses 
COVID-19-vaccins hebben gedoneerd (https://observablehq.com/@tf-vaccinatie/belvax).  

about:blank
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COVAX wordt gezamenlijk geleid door de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), 
Gavi en de WHO, naast de belangrijkste uitvoeringspartner UNICEF.  
 
In het kader van de gecoördineerde Europese aanpak “Team Europe” heeft België voorrang 
gegeven aan de donatie van COVID-19-vaccins aan de landen van de westelijke Balkan, de 
oostelijke buurlanden van de Europese Unie en Zuid-Europa, alsook aan Afrika.  
 
 

2 Vaccinatie tegen COVID-19 voor gezondheidswerkers 
 

2.1 Vier verschillende COVID-19-vaccins gebruikt voor gezondheidswerkers in België 
 
De vier vaccins die in België tegen COVID-19 worden gebruikt, werden achtereenvolgens 
beschikbaar: het Comirnaty®-vaccin (Pfizer/BioNtech) als eerste (28 december 2020), gevolgd 
door het Spikevax-vaccin Moderna® (11 januari 2021), het Vaxzevria®-vaccin 
(AstraZenecaOxford) (12 februari 2021) en ten slotte het Janssen®-vaccin (Johnson & Johnson) 
(28 april 2021). Het zorgpersoneel behoorde tot de eersten die werden gevaccineerd, waarbij de 
meerderheid het eerst beschikbare vaccin kreeg, Comirnaty® (61,5%), gevolgd door Vaxzevria® 
(29,7%). Slechts een minderheid van het zorgpersoneel kreeg het COVID-19 vaccin Moderna® 
(8,5%) of het COVID-19 Janssen®-vaccin (0,3%) toegediend (Catteau et al., Sciensano 2021). 
 

 
Figuur 1: Percentage van verschillende merken COVID-19-vaccins gebruikt voor de eerste dosis bij het zorgpersoneel 
in België (Sciensano, Catteau et al. 2021). 
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Figuur 2: Percentage van verschillende merken COVID-19-vaccins gebruikt voor de eerste dosis bij het zorgpersoneel 
per beroepscategorie (Sciensano, Catteau et al. 2021). 

 
2.2 Vaccineffectiviteit 

 
Het verslag van het ECDC, dat op 1 september 2021 is gepubliceerd, bevat een update van het 
bewijsmateriaal over de vaccineffectiviteit: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-public-health-considerations-for-
the-provision-of-additional-COVID-19-vaccine-doses.pdf 
 
Uit een (voorpublicatie van een) studie van Andrews et al. in het VK bleek een beperkte afname 
van de doeltreffendheid van het vaccin tegen ziekenhuisopname en overlijden meer dan 20 
weken na de vaccinatie met Vaxzevria® of Comirnaty®. Er was een grotere afname van de 
bescherming tegen ziekenhuisopname in de oudste leeftijdsgroep, behalve in de periode van 20+ 
weken met Vaxzevria®, hoewel er voor deze periode slechts beperkte gegevens beschikbaar 
waren in de groep van 40-64 jaar en betrouwbaarheidsintervallen elkaar overlapten (Andrews et 
al., 2021).  
 
Een (voorpublicatie van een) studie van Goldberg et al. uit Israël wijst op een sterk afnemende 
vaccineffectiviteit in alle leeftijdsgroepen na zes maanden (Goldberg et al. 2021). 
 

2.3 Studies over boostervaccinatie tegen COVID-19   
 
De boosterdosis verhoogt de werkzaamheid van het vaccin in geval van infectie en ernstige 
vormen. Zo wijzen de in de praktijk waargenomen gegevens over de effectiviteit van een 
boosterdosis Comirnaty®-vaccin, die eerst werd toegediend aan personen van 60 jaar en ouder 
die ten minste vijf maanden eerder met twee doses waren gevaccineerd, op een afname van het 
risico op een infectie met COVID-19. Deze resultaten laten 11,3 keer minder gevallen van infectie 
en 19,5 keer minder gevallen van ernstige ziekte zien onder degenen die een boosterdosis 
hebben gekregen dan onder degenen die geen boosterdosis hebben gekregen (Bar-on et al., 
2021). 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-public-health-considerations-for-the-provision-of-additional-COVID-19-vaccine-doses.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-public-health-considerations-for-the-provision-of-additional-COVID-19-vaccine-doses.pdf
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Tabel 1. Primaire uitkomst van bevestigde infectie en ernstige ziekte na boostervaccinatie in Israël (Bar-on et al., 2021). 

 
De toediening van een boosterdosis zou ook de virale belasting verminderen en daardoor 
waarschijnlijk ook de besmettelijkheid van mensen die een SARS-CoV-2-infectie oplopen. 
 
Falsey et al. dienden een derde dosis van het Pfizer mRNA-vaccin toe 7,9 tot 8,8 maanden na de 
tweede dosis aan 11 deelnemers tussen 18 en 55 jaar en aan 12 deelnemers tussen 65 en 85 jaar. 
Neutraliserende reacties werden vastgesteld na twee en drie doses van het mRNA-vaccin. Zij 
ontdekten dat 1 maand na de derde dosis, de neutralisatie-GMT's (Geometric Mean Titer) tegen 
wild-type virus tot meer dan 5 keer zo hoog (bij 18- tot 55-jarigen) en tot meer dan 7 keer zo hoog 
(bij 65- tot 85-jarigen) waren als de GMT's 1 maand na de tweede dosis.  
Neutralisatie-GMT's tegen de bètavariant stegen meer na de derde dosis dan de GMT's tegen 
het wild-type virus, tot meer dan 15 keer zo hoog (bij jongere volwassenen) en meer dan 20 keer 
zo hoog (bij oudere volwassenen) als die na de tweede dosis (figuur 3 hieronder). 
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Figuur 3. Neutraliserende reacties na twee en drie doses van BNT162b2 (Falsey et al. 2021) 

 
Corbett et al. bestudeerden de immuunrespons bij niet-menselijke primaten die primaire 
vaccinatiereeksen toegediend kregen. Na een boost vertoonden de dieren een verhoogde 
neutraliserende antilichaamrespons voor alle VoC's4, die aanhield tot minstens 8 weken na de 
boost. Negen weken na de boost werden de dieren blootgesteld aan de SARS-CoV-2 β-variant. 
Virale replicatie was laag tot niet-detecteerbaar in bronchoalveolaire lavages en aanzienlijk 
verminderd in nasale swabs bij alle dieren die een boost hadden gekregen, wat suggereert dat 
boostervaccinaties nodig kunnen zijn om immuniteit en bescherming in stand te houden (Corbett 
et al., 2021). 
 

2.4 Veiligheid van boostervaccinatie 
 
De boosterdosis in Israël heeft een veiligheidsprofiel dat vergelijkbaar is met dat van de andere 
doses. De gegevens zijn gepresenteerd op het Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee (VRBRAC) van 14 en 15 oktober 2021: https://www.fda.gov/media/153086/download 
(cijfers hieronder). 
 

 
4 Variant of Concern 

about:blank
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2.5 Doorbraakinfecties voor gezondheidswerkers  
 
Sciensano heeft op de ad-hocvergadering van vrijdag 22 oktober 2021 zijn voorlopige rapport 
gepresenteerd over de bescherming die COVID-19-vaccins bieden aan gezondheidswerkers in 
België (Sciensano, niet-gepubliceerde gegevens, van Loenhout et al., 2021). 
 
Uit deze gegevens bleek dat de kans op het ontwikkelen van een doorbraakinfectie voor 
gezondheidswerkers niet groter is dan voor niet-gezondheidswerkers, tot minstens 6 maanden 
nadat zij volledig zijn geïmmuniseerd. 
 

 
 
Figuur 4: Waarschijnlijkheid van een doorbraakinfectie in de loop van de tijd volgens status van gezondheidswerker. Van 
1 februari 2021 tot 3 oktober 2021; België. No HCW = geen gezondheidswerker, HCW = gezondheidswerker (Sciensano, 
22 okt. 2021). 

 
Er werd in België ook geen grotere kans op infectie vastgesteld voor gezondheidswerkers met een 
verondersteld hoger blootstellingsrisico dan voor degenen met een matig of laag 
blootstellingsrisico. 
 
Een recente studie in Qatar toonde aan dat een voorgeschiedenis van contact met een bevestigd 
geval en aanwezigheid van symptomen onafhankelijk geassocieerd waren met een hoger risico op 
een SARS-CoV-2-doorbraakinfectie na vaccinatie. Uit deze studie bleek ook een zeer laag 
percentage doorbraakinfecties bij gezondheidswerkers (Alishaq et al., 15 okt. 2021). 
 

2.6 Overdracht van SARS-CoV-2 
 
Het blijft van essentieel belang de overdracht van het SARS-CoV-2-virus te beperken en de meest 
kwetsbare groepen te beschermen. Daarom moet de bescherming door vaccinatie van de 
bevolkingsgroepen die het meest aan het virus zijn blootgesteld en de ziekte kunnen overdragen 
aan mensen die in contact met hen komen, worden versterkt, vooral wanneer zij het risico lopen 
een ernstige vorm van COVID-19 te ontwikkelen of aan de ziekte te overlijden. Ondanks de 
genomen voorzorgsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen) wordt in instellingen echter 
nog steeds een aanzienlijk aantal SARS-CoV-2-besmettingen vastgesteld. 
 
De Universiteit van Oxford publiceerde een voorpublicatie van een studie van Eyre et al., waaruit 
blijkt dat vaccinatie de overdracht van de deltavariant vermindert, maar minder dan van de 
alfavariant. Het effect van vaccinatie verminderde met de tijd. De auteurs concluderen dat 
boostervaccinatie kan helpen om de overdracht te beheersen en infecties te voorkomen 
(voorpublicatie, Eyre et al., 2021). 
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Studies uit verschillende landen stelden een significant verminderde kans vast op overdracht naar 
contacten binnen huishoudens van met SARS-CoV-2 geïnfecteerde personen die eerder waren 
gevaccineerd voor COVID-19 (de Gier et al, 2021; Harris et al., 2021; Layan et al., 2021; Prunas 
et al., 2021; Salo et al., 2021; Shah et al., 2021). 
 
Braeye et al. vonden een significante bescherming tegen infectie na een hoogrisicocontact door 
een volledig schema van een van de vaccins die momenteel in België worden toegediend. 
Significante effecten op verdere overdracht in geval van doorbraakinfecties werden aangetoond 
voor mRNA-vaccins (Braeye et al., 2021). 
 
Deze gegevens wijzen erop dat het risico van overdracht bij gevaccineerde personen (aanzienlijk) 
kleiner is en dat gevaccineerden die besmet raken, korter besmettelijk kunnen zijn dan niet-
gevaccineerde personen. 
 

2.7 Landen die een boosterdosis voor gezondheidswerkers aanbevelen 
 
Verscheidene landen zijn begonnen met het vaccineren van hun gezondheidswerkers, zoals de 
VS (CDC), Frankrijk (HAS), het VK (JCVI) en Duitsland (STIKO). 
 

3 Aanbeveling 
 
Het vaccineren van zoveel mogelijk mensen over de hele wereld is van essentieel belang bij het 
beheer van deze pandemie. Binnen het COVAX-project werkt België mee aan een eerlijke en 
billijke toegang tot COVID-19-vaccins voor elk land ter wereld. 
 
De HGR benadrukt het belang van primaire vaccinatie tegen COVID-19 van de algemene 
bevolking; de HGR beveelt ook aan om vaccinatie van werknemers in de gezondheidszorgsector 
verplicht te stellen (HGR 9671, 2021). De term "personen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorgsector" omvat alle socioprofessionele categorieën die worden genoemd in het 
advies HGR 9597-9611 van september 2020. Voorts wil de HGR herinneren aan het advies over 
vaccinatie tegen seizoensinfluenza (HGR 9625) en over gelijktijdige vaccinatie (HGR 9675). 
 
Op basis van de momenteel beschikbare gegevens kan het volgende worden gesteld:  
 
- Gezondheidswerkers lopen hetzelfde risico op zowel symptomatische als ernstige infecties en 

zijn niet vatbaarder voor symptomatische of ernstige infecties dan de algemene bevolking met 
dezelfde vaccinatiestatus. 

- Gezondheidswerkers werden vroeg in het primaire COVID-19-vaccinatieprogramma 
gevaccineerd: daarom zouden zij een verminderde immuniteit kunnen hebben tegen virale 
kolonisatie en/of asymptomatische/pauci-symptomatische infectie. 

- Gezondheidswerkers vormen een risico voor de overdracht van infecties, vooral op kwetsbare 
patiënten, omdat in gezondheidszorgstructuren tijdens zorg systematisch mondmaskers 
worden gedragen door gezondheidswerkers, maar niet altijd door de patiënten in hun kamers 
tijdens de zorg. In dit verband herinnert de HGR aan het belang van barrièremaatregelen en 
handhygiëne tijdens de zorg (HGR 9344, 2018) en wijst hij ook nogmaals op de procedure van 
de RAG5 dat alle gezondheidswerker met een positief resultaat op een PCR-test uit het 
gezondheidszorgsysteem moeten worden verwijderd, ongeacht of ze symptomen vertonen of 
niet (behalve in bepaalde omstandigheden, cf. rapport van de RAG van 26 okt. 2020).  

- Zelfs wanneer men gevaccineerd is, bestaat het risico van een bevestigde infectie met SARS-
CoV-2. Een recente publicatie in een grote populatie (Israël) toonde echter aan dat dit risico 
met een factor 11 afneemt na 15 dagen na de toediening van een boosterdosis (Bar-on et al., 
2021). 

 
5 RAG: Risk Assessment Group 
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- Gezondheidswerkers zullen in het herfst-/winterseizoen worden geconfronteerd met het beheer 
van pandemische SARS-CoV-2-patiënten, maar ook met andere infectieuze aandoeningen van 
de luchtwegen (zoals seizoensinfluenza of RSV). Doordat een boosterdosis het risico op 
infectie met SARS-CoV-2 vermindert, zou zo'n dosis de duurzaamheid van het 
gezondheidszorgsysteem kunnen helpen garanderen. Uit voorlopige gegevens uit Israël is 
gebleken dat een boosterdosis doeltreffend is om de symptomen te verminderen.  

- De veiligheidsgegevens voor een boosterdosis zijn vergelijkbaar met die voor de eerste en 
tweede dosis van het vaccin. 

 
 

 
Binnen deze algemene context beveelt de HGR aan dat een boosterdosis van een mRNA-
vaccin tegen COVID-19 moet worden gegeven aan alle gezondheidswerkers ouder dan 18 
jaar, ten minste 4-6 maanden na de primaire vaccinatie tegen COVID-19, hoofdzakelijk om 
de duurzaamheid van het gezondheidszorgsysteem te waarborgen en het risico op 
ziekenhuisinfecties te verminderen. 
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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). 
 
Op vrijdag 22 oktober 2021 werd een ad-hocvergadering georganiseerd. Op basis van de 
besprekingen en conclusies van deze vergadering is dit advies opgesteld en op woensdag 27 
oktober 2021 is het per e-mail ter goedkeuring naar de permanente werkgroep Vaccinatie 
(NITAG) gestuurd. De volgende deskundigen hebben deelgenomen aan de ad-hocvergadering 
en/of de goedkeuring van het rapport. Het voorzitterschap van de ad-hocwerkgroep en van de 
permanente werkgroep werd verzekerd door Yves VAN LAETHEM  en het wetenschappelijk 
secretariaat door Veerle MERTENS, Fabrice PETERS en Muriel BALTES. 
 

BEUTELS Philippe Gezondheidseconomie UAntwerpen 

BLUMENTAL Sophie Infectiologie HUDERF 

BYL Baudouin Ziekenhuishygiëne, Epidemiologie CHU Erasme, ULB 

CALLENS Steven Infectiologie, Interne geneeskunde UZ Gent 

CHATZIS Olga Pediatrie, Vaccinologie UCL 

CORNELISSEN Laura Epidemiologie, Verloskunde, 
Gynaecologie 

Sciensano 

DAELEMANS Siel Infectiologie, Vaccinologie, Reiskliniek UZBrussel 

DE LOOF Geert Algemene geneeskunde BCFI 

DE SCHEERDER Marie-
Angélique 

Interne geneeskunde, Infectiologie, 
Reiskliniek, HIV 

UZ Gent 

DESMET Stefanie Microbiologie UZ Leuven 

DOGNE Jean- Michel Farmacovigilantie UNamur, EMA 

FLAMAING Johan Geriatrie KU Leuven 

FRERE Julie Pediatrie, infectiologie CHU Liège 

GERARD Michèle Ziekenhuishygiëne, Infectiologie CHU St Pierre, ULB 

LEROUX-ROELS Isabel Vaccinologie, Infectiepreventie, 
Microbiologie 

UZ Gent 

MANIEWSKI Ula Infectiologie, Tropische infectieziekten, 
Vaccinologie 

ITG-IMT 

MALFROOT Anne Pediatrie, Infectiologie UZ Brussel 

PELEMAN Renaat Infectiologie, Vaccinologie UZ Gent 

ROBERFROID 
Dominique 

Epidemiologie KCE, UNamur 

SCHELSTRAETE Petra Pediatrie, Pneumologie, Vaccinologie UGent 

SCHOEVAERDTS Didier Geriatrie UCLouvain 

SIMON Anne Microbiologie, Ziekenhuishygiëne Jolimont 

SOENTJENS Patrick Interne geneeskunde, Tropische 
infectieziekten 

ITG - Defensie 

SWENNEN Béatrice Epidemiologie, Vaccinologie ULB 

THEETEN Heidi Vaccinologie UAntwerpen 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten


  

 

 

 
 

− 16 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

TILMANNE Anne Pediatrie, Infectiologie CHU TIVOLI 

TUERLINCKX David Pediatrie, Vaccinologie CHU UCL Namur 

VAN DAMME Pierre Epidemiologie, Vaccinologie UAntwerpen  

VAN DER LINDEN 
Dimitri 

Pediatrie, Infectiologie UCLouvain 

VAN KERSSCHAEVER 
Greet 

Algemene geneeskunde Domus Medica 

VAN LAETHEM Yves Infectiologie, Vaccinologie, 
Reisgeneeskunde, HIV 

CHU Saint-Pierre, ULB 

VAN LOENHOUT Joris Epidemiologie, Infectiologie Sciensano 

VANDEN DRIESSCHE 
Koen 

Pediatrie, Immunologie, Pneumologie UZA 

VERHAEGEN Jan Microbiologie, bacteriologie UZ Leuven 

WAETERLOOS 
Geneviève 

Kwaliteit van vaccins en 
bloedproducten 

Sciensano 

WYNDHAM-THOMAS 
Chloé 

Epidemiologie, Infectiologie Sciensano 

 
De volgende experten of administraties werden gehoord maar waren niet betrokken bij de 
goedkeuring van het advies. 
 

CARRILLO SANTISTEVE 
Paloma 

 ONE 

DAEMS Joël  RIZIV-INAMI 

   

   
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. De Engelse versie is de originele.  
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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 25-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. 
 

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