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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9691
Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor immuungecompromitteerde
patiënten

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,
the Superior Health Council of Belgium provides recommendations of the need of booster
vaccination against COVID-19 for immunocompromised individuals.
Deze versie werd goedgekeurd door de leden van de NITAG op 10 februari 2022.
Versie gevalideerd door het College op 2 maart 2022. 1

I

INLEIDING

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) ontving een adviesaanvraag van de Taskforce ‘Vaccinatie
tegen COVID-19’ over de noodzaak van een boosterprik voor immuungecompromitteerde
mensen.
De HGR benadrukt dat er een verschil is tussen een boosterdosis en een aanvullende dosis.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft beide begrippen gedefinieerd in de
tussentijdse verklaring van 4 oktober 2021:
-

Een boosterdosis wordt toegediend aan een gevaccineerde populatie die een
primaire vaccinatiecyclus heeft voltooid (momenteel één of twee doses van het
COVID-19-vaccin, afhankelijk van het product) wanneer na verloop van tijd de
immuniteit en de klinische bescherming zijn afgenomen tot onder een percentage dat
in die populatie voldoende wordt geacht. Het doel van een boosterdosis is de
doeltreffendheid van het vaccin te herstellen wanneer die niet langer adequaat wordt
geacht.

-

Een aanvullende dosis van een vaccin kan nodig zijn als onderdeel van een
verlengde primaire cyclus voor doelpopulaties bij wie de immuunrespons na de
standaard primaire cyclus onvoldoende wordt geacht. Het doel van een aanvullende
dosis tijdens de primaire cyclus is de immuunrespons te optimaliseren of te versterken
om een voldoende niveau van werkzaamheid tegen de ziekte te bereiken. Vooral
immuungecompromitteerde personen slagen er vaak niet in een beschermende
immuunrespons op te bouwen na een standaard primaire cyclus, maar ook oudere
volwassenen kunnen onvoldoende reageren op een standaard primaire cyclus
(momenteel één of twee doses COVID-19-vaccin, afhankelijk van het product).

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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In België werd eind augustus 2021 een aanvullende dosis aanbevolen voor
immuungecompromitteerde patiënten om de standaard primaire vaccinatie te vervolledigen
(KCE, 2021).
Sinds december 2021 worden boosterdoses aanbevolen voor de algemene Belgische
bevolking van 18 jaar en ouder (HGR 9683, 2021).
De WHO publiceerde onlangs aanbevelingen met betrekking tot aanvullende doses en
boosterdoses bij immuungecompromitteerde personen (WHO, 2022): na een uitgebreide
primaire vaccinatie met een aanvullende (derde) dosis kan een boosterprik (vierde dosis) drie
tot zes maanden na de aanvullende dosis worden overwogen.

II

AANBEVELING

Hoewel de gegevens over de doeltreffendheid van een boosterdosis van een COVID-19vaccin na de aanbevolen uitgebreide primaire vaccinatie met drie doses bij
immuungecompromitteerde personen momenteel beperkt zijn, lopen veel van die mensen een
hoger risico op ernstige gevolgen van COVID-19 én een verhoogd risico op dalende
bescherming na verloop van tijd sinds de vaccinatie. Er is een opvallend interindividueel
verschil in cellulaire en humorale immuunrespons na (al dan niet uitgebreide) primaire
vaccinatie tussen de verschillende subgroepen met immunosuppressie.
Om die kwetsbare populatie van immuungecompromitteerde personen tegen COVID-19
te beschermen, beveelt de HGR een boostervaccinatie (volledige dosis voor
Comirnaty® - ½ dosis voor Spikevax®) aan voor alle immuungecompromitteerde
patiënten ouder dan 12 jaar, minstens drie maanden na de aanvullende dosis
(uitgebreide primaire vaccinatie met drie doses).
Bij de meeste immuungecompromitteerde personen is die boosterdosis nodig om de
uitgebreide primaire vaccinatie met drie doses tegen COVID-19 te vervolledigen.
Het doel van deze boosterdosis, volgend op de uitgebreide primaire vaccinatie met drie doses,
is om de effectiviteit van het vaccin te herstellen in die subgroepen waar de immuunrespons
niet langer toereikend is. De huisarts en de internisten van immuungecompromitteerde
patiënten zijn de best geplaatste clinici om in te schatten of een bepaalde
immuungecompromitteerde patiënt op basis van diens persoonlijke gegevens al dan niet een
boosterprik moet krijgen.
Dezelfde subgroepen die in september 2021 een aanvullende dosis aangeboden kregen na
de primaire vaccinatie met twee doses, komen ook voor een boosterprik in aanmerking.
Immuungecompromitteerde patiënten zijn mensen:
- met een orgaan- of stamceltransplantatie (inclusief pre-transplantatie);
- die immunomodulerende medicijnen nemen;
- die een kankerbehandeling volgen (of in de afgelopen 3 jaar daarvoor behandeld zijn);
- met primaire immuundeficiëntie (inclusief patiënten met het syndroom van Down);
- die nierdialyse krijgen;
- met HIV en een lage CD4-telling (< 200 /mm³).
De HGR merkt verder het volgende op:
-

Een correcte timing van de boosterdosis (minstens 14 tot 28 dagen vóór de start van
een epidemiegolf) is vereist voor een tijdige anamnestische respons met antilichamen
na een boosterprik. Bij immuungecompromitteerde personen komt die respons
meestal trager op gang.
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-

-

-

-

-

Hyporesponsiviteit ten gevolge van herhaalde vaccinatie (lagere stijging in
antilichamen na een aanvullende dosis of boosterprik met hetzelfde vaccin) komt niet
voor na drie of vier injecties met het COVID-19-vaccin. Integendeel, bij de doorsnee
bevolking zijn na een eerste boosterdosis over het algemeen sterke
antilichaamresponsen waargenomen.
Bij immuungecompromitteerde personen is de anamnestische immuunrespons na
meerdere injecties met het COVID-19-vaccin zeer beperkt in sommige groepen met
ernstige immunosuppressie (bv. anti-CD20) en voldoende bij sommige andere
groepen (bv. in 30 - 50 % bij nierpatiënten met solide-orgaantransplantatie (SOT)).
Bij immuungecompromitteerde personen zal een boosterdosis naar verwachting ook
de cellulaire immuunrespons versterken.
Als voorzorgsmaatregel ter preventie van myocarditis adviseert de HGR de toediening
van het Comirnaty®-vaccin als boosterdosis voor personen jonger dan 30 jaar.
Hoewel
sommige
landen
serologische
tests
aanbevelen
bij
immuungecompromitteerde patiënten, beveelt de HGR serieel onderzoek op
antilichamen in het algemeen niet aan. Het verband tussen het niveau van
antilichaamtiters en de noodzaak van een boosterdosis is nog niet duidelijk.
Het is belangrijk om onmiddellijk na de diagnose van een doorbraakinfectie met
COVID-19 van immuungecompromitteerde personen die na vaccinatie suboptimaal
reageerden, gelijktijdige behandeling met monoklonale antilichamen en/of antivirale
geneesmiddelen op te zetten.
Tijdens een sterke epidemiegolf kunnen mensen ook na een boostervaccinatie met
COVID-19 besmet raken. Zij kunnen vanaf 14 dagen na besmetting een boosterprik
krijgen. Bovendien kan de blootstelling aan vaccin en/of infectie leiden tot een (zeer)
robuuste immuunrespons, vermoedelijk ook bij immuungecompromitteerde mensen
(hybride immuniteit).

De HGR zal dit adviesrapport bijwerken zodra er nieuwe belangrijke informatie bekend wordt
over de evolutie van de epidemie, nieuwe zorgwekkende varianten, de hospitalisatiegraad bij
nieuwe varianten, eerdere natuurlijke infecties en vaccinatieschema's, en/of de kinetiek van
neutraliserende antilichamen en cellulaire reacties.
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III METHODOLOGIE
Deze adviesaanvraag werd behandeld door de permanente werkgroep Vaccinatie (NITAG),
met deskundigen op het gebied van vaccinologie, algemene geneeskunde, pediatrie,
microbiologie, infectiologie en epidemiologie. 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 peerreviewed wetenschappelijke tijdschriften als uit preprint artikels en rapporten van nationale en
internationale organisaties die in deze materie bevoegd zijn, alsook op het oordeel van de
experten
Na goedkeuring van het advies door de NITAG, werd het advies tenslotte gevalideerd door
de leden van het College.
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1

WHO - SAGE vergadering 19 januari 2022

Op 19 januari 2022 vond een buitengewone vergadering van de Strategische Adviesgroep
van Deskundigen inzake Immunisatie (SAGE, WHO) plaats.
Over de vaccinatie van matig en ernstig immuungecompromitteerde personen (ICP) werden
de volgende conclusies gepresenteerd:
“Matig en ernstig immuungecompromitteerde personen (ICP) lopen een hoger risico op
ernstige COVID-19, ongeacht de leeftijd, hoewel het risico met de leeftijd stijgt. Matige en
ernstige ICP zijn o.a. mensen met een actieve kanker, getransplanteerden, patiënten met
immunodeficiëntie en personen die actief met immunosuppressiva worden behandeld. Het
gaat eveneens om HIV-patiënten met een huidige CD4-telling van < 200 cellen/µl, bewijs van
een opportunistische infectie, die niet tegen HIV worden behandeld en/of met een
aantoonbare virale belasting.
De beschikbare data voor WHO Emergency Use Listing (EUL) COVID-19-vaccins suggereren
dat de effectiviteit en de immunogeniciteit van de vaccins lager zijn bij ICP dan bij mensen
zonder aandoeningen die het immuunsysteem verzwakken. Er zijn steeds meer aanwijzingen
dat een aanvullende dosis in het kader van een uitgebreide primaire vaccinatie de
immuunrespons bij sommige ICP verbetert. De reactogeniciteitsgegevens van een
aanvullende (derde) dosis die aan ICP werd toegediend zijn, waar gerapporteerd, over het
algemeen vergelijkbaar met die waargenomen voor de primaire standaardvaccinaties. Gezien
het aanzienlijk risico op ernstige COVID-19 bij besmette ICP, is de WHO op basis van de
beschikbare gegevens van mening dat de voordelen van een aanvullende (derde) dosis in het
kader van een uitgebreide primaire vaccinatie opwegen tegen de risico's, hoewel de veiligheid
verder moet worden gemonitord.
De WHO beveelt een uitgebreide primaire vaccinatie met een aanvullende (derde) dosis van
30 µg aan voor ICP van 12 jaar en ouder en van 10 µg voor ICP tussen 5 en 11 jaar.
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat een aanvullende (derde) dosis moet worden toegediend
één tot drie maanden na de tweede dosis in het kader van de primaire standaardvaccinatie
om de bescherming bij ICP zo snel mogelijk te verhogen. Indien meer dan drie maanden
verstreken is sinds de tweede dosis in het kader van de primaire vaccinatie, moet de
aanvullende (derde) dosis zo snel mogelijk worden toegediend. De meest aangewezen timing
voor de aanvullende dosis kan variëren in functie van de epidemiologische context en de
intensiteit en timing van immunosuppressieve therapie, en moet dan ook met de
behandelende arts worden besproken.
Met de opmars van Omikron kan een boosterprik (vierde dosis) drie tot zes maanden
na de aanvullende dosis worden overwogen.
Er moet informatie en, waar mogelijk, advies worden verstrekt over de beperkte gegevens
rond de toediening van een aanvullende dosis aan ICP, zodat de individuele voordelen/risico's
kunnen worden beoordeeld.
Aangezien bij een deel van de immuungecompromitteerde personen de bescherming zelfs na
toediening van een aanvullende dosis ontoereikend kan blijken, beveelt de WHO bovendien
aan om nauwe contacten (met name zorgverstrekkers) van dergelijke personen te vaccineren
indien zij hiervoor in aanmerking komen (volgens de product-specifieke vaccins die EUL
hebben gekregen). Op gezinsniveau zijn aanvullende volksgezondheids- en sociale
maatregelen ter bescherming van immuungecompromitteerde personen eveneens
gerechtvaardigd, in functie van de plaatselijke epidemiologische omstandigheden.”
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2

Antilichaamresponsen na primaire vaccinatie tegen COVID-19 bij
immuungecompromitteerde patiënten

De antilichaamresponsen na primaire vaccinatie (klassieke vaccinatie met twee of drie doses)
zijn lager en variabel bij immuungecompromitteerde patiënten dan bij de algemene bevolking.
Het Octave Trial (VK) toont aan dat 89% van de immuungecompromitteerde of
immunosuppressiepatiënten na vaccinatie antilichamen aanmaakt, en dat 60% na een tweede
vaccindosis een sterke antilichaamrespons vertoont. Bij 40% van de mensen in die groepen
was de immuunrespons na twee doses echter laag of niet aantoonbaar, en het niveau van de
antilichaamrespons varieert tussen de onderzochte groepen. Over de derde prik zijn nog geen
gegevens bekend, maar die data worden verzameld. https://www.nihr.ac.uk/news/octave-trialinitial-data-on-vaccine-responses-in-patients-with-impaired-immune-systems/28529?pr=
Een systematisch overzicht door Galmiche et al. (162 studies) evalueerde de
immunogeniciteit, de werkzaamheid en de doeltreffendheid van COVID-19-vaccins bij
immuungecompromitteerde populaties. Het aandeel non-responders leek hoger bij SOTpatiënten (18-100%) en patiënten met hematologische maligniteiten (tussen 14-61%). Het
aandeel non-responders lag dan weer lager bij patiënten met kanker (tussen 2-36%) en
dialysepatiënten (tussen 2-30%). Risicofactoren voor non-respons waren onder meer: een
hogere leeftijd en het gebruik van corticosteroïden, immunosuppressiva of anti-CD20middelen. Tien studies evalueerden de immunogeniciteit van een aanvullende dosis. Zeven
van die studies liepen bij SOT-patiënten. Het non-responspercentage na de aanvullende dosis
bij de aanvankelijke non-responders schommelde tussen 51% en 68% (Galmiche et al., 2021).
Het non-responspercentage bij immuungecompromitteerde patiënten schommelt
tussen 51% en 68% na de aanvullende dosis in het kader van een primair
vaccinatieschema. Risicofactoren voor non-respons zijn onder meer een hogere leeftijd
en het gebruik van corticosteroïden, immunosuppressiva of anti-CD20-middelen.

3

Antilichaamrespons na een boosterprik
immuungecompromitteerde patiënten

tegen

COVID-19

bij

De antilichaamrespons na een boosterprik (na een primaire vaccinatie met drie doses) bij
immunosuppressiepatiënten vertoont in de meeste gevallen een adequate anamnestische
respons.
Alejo et al. boden een vierde dosis SARS-CoV-2-vaccin aan 18 SOT-patiënten aan. Vóór
toediening van dosis 4, waren er zes deelnemers met negatieve, twee met laag-positieve en
tien deelnemers met hoog-positieve titers. Na dosis 4 vertoonden vijf van de acht deelnemers
met negatieve of laag-positieve titers (63%) een boost naar hoog-positieve titers. Beperkingen
zijn o.a. de kleine steekproef, het niet gebruiken van neutraliserende antilichamen, B-cel of Tcel assays, de duurzaamheid van de antilichaamspiegels en de veiligheidsinformatie
betreffende de beperkte tijd tot follow-up (Alejo et al., 2021).
Een voorpublicatie van een studie door Benotmane et al. beschrijft de kinetiek van de
neutraliserende antilichaamrespons tegen de Delta-variant vóór en na een vierde dosis van
een mRNA-vaccin bij 67 niertransplantatiepatiënten die na drie doses een zwakke
antilichaamrespons vertoonden. Na de vierde dosis nam de mediane anti-receptor-bindend
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domein (anti-RBD) titer significant toe (p<0,0001) van 2,6 bindende antilichaameenheden
(BAU)/ml (Interkwartielafstand (IQR): 13-66,3 BAU/ml) tot 112,5 BAU/ml (IQR: 13,5-260
BAU/ml). Tegelijk stegen de mediane IC50-titers significant (p=0,0001) van <7,5 (IQR: <7,515,1) tot 47,1 (IQR: <7,5-284,2). Terwijl slechts 16% van de patiënten (n = 11) vóór de vierde
injectie neutraliserende antilichamen tegen de Delta-variant hadden, steeg dat percentage
nadien tot 66% (n = 44) (Benotmane et al., 2021).
Een voorpublicatie van een studie door Caillard et al. had betrekking op 92
niertransplantatiepatiënten bij wie de anti-spike IgG titer tussen 1 en 143 BAU/ml lag (27
vrouwen, 65 mannen, mediane leeftijd: 58,8 jaar, IQR: 51-67) uit drie onafhankelijke centra
(Straatsburg, Lyon en Nantes, Frankrijk) die een vierde boosterprik kregen (Comirnaty® n=34,
Spikevax® n=58) en die hun anti-spike IgG titers 2 tot 6 weken daarna lieten meten. De
mediane anti-spike IgG-spiegel steeg van 16,6 (IQR: 6,5-70,1) tot 146,2 BAU/ml (IQR: 28,5243, p<0,001) na een mediaan van 29 dagen. 54,3% van de patiënten bereikte de drempel
van 143 BAU/ml (Caillard et al., 2021).
Preliminaire studies (voorpublicaties inbegrepen) tonen een significante
anamnestische respons met een toename van antilichaamtiters na een boosterprik
tegen COVID-19 bij immuungecompromitteerde personen.

4

Standaardtests op antilichamen bij immuungecompromitteerde
patiënten na een boosterprik tegen COVID-19

De Britse studie ‘Massaevaluatie van laterale flow immunOassays voor de opsporing van
SARS-CoV-2 antilichaamresponsen in immunosuppressiepatiënten’ (MELODY) zal gebruik
maken van antilichaamtests thuis om meer inzicht te geven in de respons op COVID-19vaccins bij individuen die immunosuppressieve middelen toegediend krijgen.
Antilichaamresponsen zullen worden gelinkt aan de bescherming tegen zware ziekte en
ziekenhuisopname gedurende een follow-up periode van zes maanden. De studie is lopende,
er zijn nog geen resultaten beschikbaar.
MELODY Study | Faculty of Medicine | Imperial College London
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5

Aanbevelingen per land en NITAG omtrent boostervaccinatie tegen
COVID-19 bij immuungecompromitteerde individuen (meest recente
update 19/01/2022)

Land

Wie?

Wanneer na
aanvullende dosis?

Welk vaccin?

Australië2
(ATAGI)

Mensen van 18
jaar of ouder

Na 4 maanden

Canada3
(NACI)

Mensen van 18
jaar of ouder

Na 6 maanden

Een mRNA-vaccin Comirnaty® (PfizerBioNTech) of Spikevax® (Moderna)
geniet de voorkeur op Vaxzevria®
(AstraZeneca)
Comirnaty® (Pfizer-BioNTech) of
Spikevax® (Moderna)

Israël4

Mensen van 18
jaar of ouder

Na 4 maanden

NieuwZeeland5

Mensen van 18
jaar of ouder

Na 4 maanden

- vaccins op basis van mRNAtechnologie, bij voorkeur hetzelfde
vaccin als wat de betrokkene bij de
start van zijn of haar vaccinatieproces
kreeg
- Indien contra-indicaties mRNA-vaccin
→ Vaxzevria®-vaccin (AstraZeneca)
Comirnaty® (Pfizer-BioNTech)

VS (CDC)6

Tieners tussen
16 en 17 jaar

Na 5 maanden

Comirnaty® (Pfizer-BioNTech)

Mensen van 18
jaar of ouder

Na 5 maanden
Als aanvullende dosis
met Pfizer- BioNTech
COVID-19
Na 6 maanden als
aanvullende dosis met
Moderna
Na 2 maanden als
aanvullende dosis met
J&J Janssen
Na 3 maanden

Om het even welk in de VS toegelaten
COVID-19-vaccin

Mensen van 18
jaar of ouder
Mensen van 18
jaar of ouder

Om het even welk in de VS toegelaten
COVID-19-vaccin
Om het even welk in de VS toegelaten
COVID-19-vaccin

Frankrijk7

Mensen met een
BAU/ml > 0 *

Ierland8

Mensen van 16
jaar of ouder

Minstens 3 maanden

Comirnaty® (Pfizer-BioNTech)

Nederland
(RIVM)9

Mensen van 12
jaar of ouder

Na 3 maanden

Comirnaty®
(Pfizer-BioNTech)
Spikevax® (Moderna)

VK
(JCVI)10

Mensen van 12
jaar of ouder

Na 3 maanden

Comirnaty®
(Pfizer-BioNTech)
or
Spikevax® (Moderna)
Indien contra-indicaties mRNA-vaccin
→ Vaxzevria®-vaccin (AstraZeneca)

2

Comirnaty®
(Pfizer-BioNTech)
Spikevax® (Moderna)

of

or

https://www.health.gov.au/news/atagi-statement-on-the-omicron-variant-and-timing-of-covid-19-boostervaccination
3 https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committeeon-immunization-naci/guidance-booster-covid-19-vaccine-doses/guidance-booster-covid-19-vaccine-doses.pdf
4 Fourth Dose of the Vaccine Approved for People with a Weakened Immune System | Ministry of Health
(www.gov.il)
5 COVID-19 vaccine: Severely immunocompromised people | Ministry of Health NZ
6 COVID-19 Vaccines for Moderately or Severely Immunocompromised People | CDC
7 Avis COSV personnes_severement_immunodeprimees.pdf
8 Weak immune system and COVID-19 vaccines - additional dose - HSE.ie
9 People with impaired immunity (immunocompromised patients) | RIVM
10 COVID-19: guidance for people whose immune system means they are at higher risk - GOV.UK (www.gov.uk)
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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
zijn 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).
Dit advies werd opgesteld op basis van de besprekingen en conclusies van de NITAG-vergadering
van 20 januari 2022. De volgende experten namen deel aan de NITAG-vergadering en keurden
de conclusies goed of stuurden hun goedkeuring per mail op 10 februari 2022. De NITAGvergadering werd voorgezeten door Yves VAN LAETHEM en mede voorgezeten door Patrick
SOENTJENS voor het onderwerp boosterdosis bij de immuungecompromitteerde personen; het
wetenschappelijk secretariaat werd verzekerd door Veerle MERTENS, Fabrice PETERS, Muriel
BALTES en Jean-Jacques DUBOIS.
BEUTELS Philippe
BLUMENTAL Sophie
BOIY Tine
BRASSEUR Daniel
CALLENS Steven
CARILLO SANTISTEVE
Paloma
CHATZIS Olga
CORNELISSEN Laura

Gezondheidseconomie
Pediatrische Infectieziekten
Pediatrie, Infectiologie
Pediatrie
Infectiologie, Interne geneeskunde
Algemene geneeskunde, vaccinatie

Pediatrie, Vaccinologie
Epidemiologie,
Verloskunde,
Gynaecologie
DAELEMANS Siel
Pediatrische
pulmonologie
en
infectieziekten
DE LOOF Geert
Algemene geneeskunde
DE SCHEERDER Marie- Interne geneeskunde, infectiologie
Angélique
Reiskliniek, HIV
DESMET Stefanie
Microbiologie, Bacteriologie
DOGNE Jean- Michel
Farmacovigilantie
FRERE Julie
Pediatrie, Infectiologie
GOVAERTS Frans
Algemene geneeskunde
LEROUX-ROELS
Vaccinologie
Isabelle
MALFROOT Anne
Pediatrie, Infectiologie
MICHIELS Barbara
Algemene geneeskunde
PELEMAN Renaat
Infectiologie, Vaccinologie
ROBERFROID
Epidemiologie
Dominique
ROSSI Camelia
Infectiologie, Interne geneeskunde
SCHELSTRAETE Petra
Pediatrie,
Pneumologie,
Vaccinologie
SOENTJENS Patrick
Infectiologie, Tropische ziekten,
Vaccinologie
SWENNEN Béatrice
Epidemiologie, Vaccinologie
TILMANNE Anne
Pediatrie, Infectiologie
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UAntwerpen
HUDERF
UZA
CEPI
UZ Gent
ONE
UCL
Sciensano
UZ Brussel
BCFI
UZ Gent
UZ Leuven
UNamur, EMA
Citadelle, Luik
Domus Medica
UGent
UZ Brussel
UAntwerpen
UZ Gent
KCE, UNamur
CHU Ambroise Paré
UZ Gent
ITG - Defensie
ULB
CHU TIVOLI

TUERLINCKX David
VAN
DER
LINDEN
Dimitri
VAN DAMME Pierre
VAN LAETHEM Yves

Pediatrie, Vaccinologie
Pediatrie, Infectiologie

CHU UCL Namur
UCLouvain

VEKEMAN Veerle
WAETERLOOS
Geneviève

Overdraagbare Ziekten
Kwaliteit
van
vaccins
bloedproducten

Epidemiologie, Vaccinologie
UAntwerpen
Infectiologie,
Vaccinologie, CHU Saint-Pierre, ULB
Reisgeneeskunde, HIV
Kind & gezin
en Sciensano

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

AFMPS-FAGG

THEETEN Heidi

Agentschap Zorg en Gezondheid

TOP Geert

Agentschap Zorg en Gezondheid

VANDEN
Koen

DRIESSCHE

WUILLAUME Françoise

UZA
AFMPS-FAGG

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 11 −

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.fgov.be.
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