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This report aims at providing authorities with specific recommendations on research in 

mental health. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

3 augustus 20221 

 
 
 

I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn wijdverbreid. De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) stelt dat 1 op de 8 personen wereldwijd leeft met een psychische stoornis (Institute of 
Health Metrics and Evaluation, 2022) en deze aantallen zijn aanzienlijk gestegen tijdens de 
COVID-19-pandemie (WHO, 2022). Voor België liggen deze cijfers nog hoger: 1 op 4 mensen 
meldt geestelijke gezondheidsproblemen en volgens de voorspellingen zal in België 1 op 3 
mensen in hun leven tegen geestelijke gezondheidsprobleem aanlopen (Kessler et al., 2007). 
Bovendien ontwikkelen geestelijke gezondheidsproblemen zich meestal op jongere leeftijd, 
waarbij 75% van deze problemen zich voor de leeftijd van 24 jaar ontwikkelen (Kessler et al., 
2007). Geestelijke gezondheidsproblemen zijn niet alleen wijdverbreid, maar hebben ook een 
enorme maatschappelijke impact. Wereldwijd staan psychische stoornissen in de top van 
belangrijkste oorzaken van jaren geleefd met een beperking (GBD, 2019). Dat is ook het geval 
in België, waar uit een recent rapport van Sciensano blijkt dat 2 van de 5 ziekten die het meest 
bijdragen tot de ziektelast geestelijke gezondheidsproblemen zijn (depressie en 
drugsmisbruik) (Sciensano, 2022). Ten slotte zijn geestelijke gezondheidsproblemen nauw 
verweven met vele aspecten van het leven. Geestelijke gezondheidsproblemen verhogen het 
risico op schooluitval (Hjorth et al., 2016), zijn een belangrijke oorzaak van werkverzuim en 
arbeidsongeschiktheid (Leka & Jain, 2017), hangen nauw samen met armoede (Knifton & 
Inglis, 2020), verlagen de levensverwachting met 15 tot 20 jaar (Nordentoft et al., 2013), 
meestal als gevolg van somatische aandoeningen (Walker et al., 2015), en vergroten het 
sociale isolement, vooral bij jongeren (Hards et al., 2022), wat een van de drijvende factoren 
kan zijn geweest voor het extreme effect van COVID-19-gerelateerde maatregelen op de 
geestelijke gezondheid van jongeren (Loades et al., 2020).  Bovendien is de sociale integratie 
van mensen met ernstige psychische aandoeningen in België de laatste 20 jaar afgenomen 
(Smith et al, 2022). Al die aspecten dragen bij tot de hoge indirecte kosten van geestelijke 
gezondheid voor de samenleving. In 2015 vertegenwoordigden de indirecte kosten van 
geestelijke gezondheidsproblemen op de arbeidsmarkt 2,30% van het Belgisch bruto 
binnenlands product (bbp), het hoogste percentage van alle landen die lid zijn van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, 2018). 
Ondanks de schadelijke gevolgen van geestelijke gezondheidsproblemen voor de persoon, 
zijn familie en de samenleving in het algemeen, is het onderzoek op het gebied van 

 
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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geestelijke gezondheid minder ontwikkeld en ondergefinancierd in vergelijking met het 
onderzoek naar somatische aandoeningen. In november 2020 publiceerde de International 
Alliance of Mental Health Research Funders het rapport "The Inequities of Mental Health 
Research", waarin deze bewering wordt gestaafd.  In vergelijking met andere ontwikkelde 
regio's besteedt Europa aanzienlijk minder aan onderzoek op het gebied van geestelijke 
gezondheid (fig. 1).  
 
Figuur 1. Wereldwijde investeringen in onderzoek naar geestelijke gezondheid per regio (Woelbert et 
al., 2020) 

 

 
Bovendien wordt voor onderzoek op het gebied van geestelijke gezondheid wereldwijd te 
weinig geld uitgetrokken in vergelijking met somatische aandoeningen (fig. 2). Dat is 
problematisch gezien de grote ziektelast van psychische stoornissen (fig. 3).  
 
Figuur 2. Wereldwijde investeringen in onderzoek naar geestelijke gezondheid in vergelijking met 
andere ziektes (Woelbert et al., 2020) 
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Figuur 3. Financiering van onderzoek in Europa voor bepaalde domeinen, vergeleken met ziektelast 
(Woelbert et al., 2020) 

 
 
Bovendien heeft het gefinancierde onderzoek op het gebied van geestelijke gezondheid 
meestal betrekking op fundamenteel, etiologisch onderzoek, terwijl veel minder wordt 
geïnvesteerd in onderzoek naar preventie, opsporing, screening en diagnose, ontwikkeling en 
evaluatie van behandelingen, ziektebeheer of gezondheidsdiensten (figuur 4).  
 
Figuur 4. Verdeling van de jaarlijkse financiering in Europa van onderzoek naar geestelijke gezondheid 
per onderzoeksgebied (Woelbert et al., 2020) 

 
 
Ten slotte gaat het grootste deel van de financiering naar onderzoek bij volwassenen, terwijl 
de meeste problemen zich voor de leeftijd van 24 jaar ontwikkelen. 
 
Dit gebrek aan middelen werd nog duidelijker tijdens de COVID-19-pandemie. Er was en is 
nog steeds een gebrek aan gegevens over de prevalentie van geestelijke 
gezondheidsproblemen onder de bevolking, de behoefte aan zorg en het zorgaanbod (van 
eerstelijnszorg tot zeer gespecialiseerde zorg). Deze situatie doet zich voor in een complex 
multidisciplinair zorgsysteem, onder meer als gevolg van de spreiding van bevoegdheden 
over verschillende entiteiten in het land. Voorts is er, net als in de zojuist beschreven 
wereldwijde situatie, een gebrek aan hoogwaardig onderzoek op het niveau van 
fundamenteel onderzoek naar de biologische, psychologische en maatschappelijke 
processen en op het niveau van onderzoek naar de innovatie van de zorg en de implementatie 
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van innovatieve zorg in de gewone geestelijke gezondheidszorg. Tijdens de COVID-19-
pandemie werd de Belgian Mental Health Paper Repository ontwikkeld, die een overzicht biedt 
van lopend/bestaand wetenschappelijk onderzoek naar indicatoren van geestelijke 
gezondheid in België. Deze verzameling van relevante studies over het hele land heeft ons 
laten zien welke gevolgen COVID-19 en de daarmee samenhangende sanitaire maatregelen 
hebben gehad voor de geestelijke gezondheid, waaronder de gevolgen voor de meest 
kwetsbare groepen en mogelijke beschermende factoren. De Belgian Mental Health Paper 
Repository was dus een uitstekend voorbeeld van hoe een dergelijk instrument/platform de 
uitwisseling van informatie kan vergemakkelijken, samenwerking kan bevorderen en 
integratief en innovatief onderzoek kan stimuleren. Daarnaast moet het onderzoek rond 
geestelijke gezondheid worden vertaald in overheidsbeleid, een specifiek domein binnen 
dat onderzoek. Dat gebied blijft onderontwikkeld in België, waardoor waardevolle expertise 
onbenut blijft en het beleid ad hoc en ondoeltreffend reageert. Bijgevolg wordt bij het 
beantwoorden van beleidsvragen en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen niet 
op de meest efficiënte manier gebruik gemaakt van de bestaande deskundigheid. 
Oplossingen die samen met belanghebbenden worden bedacht, (bijvoorbeeld in het beleid, 
het bedrijfsleven en de samenleving in het algemeen), waaronder ervaringsdeskundigen, zijn 
schaars. De complexiteit van deze problemen vraagt gericht en interdisciplinair onderzoek dat 
oplossingen op lange termijn oplevert. Veel van deze problemen zijn al vermeld in 
verscheidene "Psychosociale opvang tijdens de COVID-19-pandemie"-adviezen van de Hoge 
Gezondheidsraad (HGR 2020, HGR 2021a, HGR 2021b, HGR 2021c, HGR 2021d, HGR 
2022). 
 
Binnen de Hoge Gezondheidsraad (HGR) is daarom de werkgroep "Onderzoek en geestelijke 
gezondheid" opgericht met als doel een voldoende grote en multidisciplinaire groep van 
deskundigen - waaronder deskundigen van Sciensano, KCE en RIZIV - samen te brengen om 
na te denken over hoe het wetenschappelijk onderzoek en de samenwerking rond geestelijke 
gezondheid in België het best kunnen worden georganiseerd, gestimuleerd en bevorderd, in 
nauwe samenwerking met alle belanghebbenden binnen dit domein. 
 
  

https://zenodo.org/record/5838409#.YisDDnrMJPY
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II METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen 
in de disciplines psychiatrie en psychologie. De experten van de werkgroep hebben een 
algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor 
Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, alsook op het oordeel 
van de experten. 
 
Nadat het advies door de werkgroep was goedgekeurd, werd het voorgelegd aan de decanen 
van de faculteiten psychologie, geneeskunde en volksgezondheid van de Belgische 
universiteiten en aan de belanghebbenden binnen dit domein (beroepsverenigingen, 
geestelijke gezondheidssector, onderzoekssector) en met hen besproken. Het werd 
uiteindelijk gevalideerd door het College van de HGR. 
 

Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
*MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 
die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

Lijst van afkortingen  
 

bbp bruto binnenlands product 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

WHO Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation) 

 

  

 
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 

Research  Research Onderzoek Recherche Forschung 

Mental Health  Mental Health Geestelijke 
gezondheid 

Santé mentale Psychische 
Gesundheit 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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III   CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

De HGR raadt aan de volgende onderwerpen prioritair aan te pakken: 
 
1. Een platform creëren om de kennis en deskundigheid rond geestelijke gezondheid 

toegankelijker te maken 
  
- Het ontbreekt ons aan een nauwkeurig overzicht van bestaand onderzoek. Om dat 

probleem op te lossen, stellen we voor om de COVID-19-paper repository uit te breiden 
tot een bredere paper repository met de volgende onderwerpen: 

o onderzoek naar de prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen in het 
algemeen; 

o onderzoek naar vervulde en onvervulde behoeften in de geestelijke 
gezondheidszorg; 

o onderzoek naar de toegang tot en het gebruik van geestelijke gezondheidszorg, 
de tijd tussen de eerste symptomen en het zoeken van hulp, wachtlijsten, 
resultaten, psychotherapeutische processen; 

o onderzoek naar relevante processen in verband met geestelijke 
gezondheidsproblemen; 

o studies naar de effecten van andere maatschappelijke risicofactoren (bv. 
klimaatverandering, vluchtelingen, terroristische aanslagen) op het ontwikkelen en 
de ernst van geestelijke gezondheidsproblemen; 

o onderzoek naar innovatieve behandelingen (waaronder digitale interventies); 
o nieuwe opkomende populaties met geestelijke gezondheidsproblemen tijdens 

COVID-19 (bv. werk gerelateerde geestelijke gezondheidsproblemen). 
  

Deze repository zou veel verschillende doelstellingen vervullen. Het biedt een platform waar 
verschillende belanghebbenden relevante informatie kunnen vinden en creëert zo 
zichtbaarheid voor bestaand onderzoek. Het maakt het ook mogelijk leemten in kennis en 
onderzoek op te sporen en vormt zo een richtinggevend kader voor de ontwikkeling van een 
onderzoeksagenda op het gebied van geestelijke gezondheid (zie punt 3).  
 
- We stellen ook voor de repository uit te breiden met informatie over gegevenskenmerken 

en -toegang om open science-praktijken in het onderzoek naar geestelijke gezondheid 
aan te moedigen, bij te dragen tot de mogelijkheid om gegevens in verschillende studies 
te integreren en de reikwijdte van bestaande studies te verruimen en de repository uit te 
breiden met informatie over lopende studies. 

 
Auteurs van studies in de paper repository kan worden gevraagd aan te geven of en hoe hun 
gegevens voor verder onderzoek toegankelijk zijn. 
De repository kan zo worden uitgebreid met meer details over de dataset (zonder de gegevens 
zelf te bevatten). Die informatie bevat onder meer een duidelijke beschrijving van de 
steekproefprocedures, de onderzoekspopulatie, de variabelen en de wijze waarop mensen 
toegang tot deze gegevens kunnen vragen. 

 
De repository kan worden gebruikt om belangrijke en empirisch onderbouwde resultaten te 
identificeren die vervolgens onder de bredere samenleving worden verspreid en biedt de 
mogelijkheid om als referentiepunt te fungeren voor relevante disciplines binnen het domein 
(bv. huisartsen) en voor het publiek, de media en beleidsmakers, die hier op een verteerbare 
wijze wetenschappelijk onderbouwde resultaten kunnen vinden met betrekking tot geestelijke 
gezondheid. 
 
Er kan onder meer worden samengewerkt met patiëntenvertegenwoordigers, het federale 
netwerk voor welzijn op het werk en de permanente werkgroep voor geestelijke gezondheid 
binnen de HGR. 
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2. De kwaliteit van de gegevens in het onderzoek naar geestelijke gezondheid 
verbeteren 

 
- Er worden momenteel veel gegevens verzameld, maar niet altijd voor hetzelfde doel 

(gegevens verzameld binnen de klinische zorg versus gegevens verzameld in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek) of van dezelfde kwaliteit. Ook is er geen consensus over 
de belangrijkste resultaten, procesmaatregelen en kwaliteitsindicatoren. De ontwikkeling 
daarvan is dus van essentieel belang bij het opzetten van nieuwe studies. 
 
Daarom raden we aan: 

o na te gaan hoe resultaten en procesmaatregelen werden beoordeeld in bestaande 
studies (bv. de EPCAP-studie ontwikkeld door de Universiteit van Luik en de KU 
Leuven, het advies "Naar een algemeen kader voor de ontwikkeling van 
kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg in België" van de HGR, het 
rapport van de KCE "Performance of the Belgian health system") en praktijken, 
alsook in de gepubliceerde papers in de paper repository en die te gebruiken als 
basis om een standaard te ontwikkelen voor de belangrijkste resultaten en 
procesmaatregelen. Er moet worden gestreefd naar samenwerking met bestaande 
initiatieven (bv. de huidige acties in het kader van de nieuwe conventie voor klinisch 
psychologen); 

o richtsnoeren te ontwikkelen voor het verzamelen van gegevens, zowel in een 
klinische als in een onderzoekscontext, in samenhang met de vastgestelde 
belangrijkste resultaten en procesmaatregelen; 

o en kwaliteitsindicatoren voor bestaande studies vast te stellen. 
 
- We stellen voor te onderzoeken of er behoefte is aan het verzamelen van extra gegevens.  
- Als er een behoefte wordt vastgesteld, moeten initiatieven worden ontwikkeld om nieuwe 

representatieve gegevensverzamelingen op te zetten3 en om te onderzoeken hoe 
grootschalige samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet en vergemakkelijkt (er 
is bijvoorbeeld een nieuw initiatief dat wordt gefinancierd door het FWO en de FNRS om 
een landelijk representatief panel op te zetten - dat kan als voorbeeld worden gebruikt om 
een gegevensverzameling op te zetten die specifiek gericht is op geestelijke gezondheid 
of we kunnen samenwerking met dit initiatief zoeken). 

  
3. Een onderzoeksagenda voor geestelijke gezondheid ontwikkelen 
 
Geestelijke gezondheidsproblemen zijn complex van aard en hangen nauw samen met vele 
aspecten van de samenleving. Als gevolg daarvan is ook de geestelijke gezondheidszorg 
complex en verspreid over vele disciplines en zorgverleners. Er is meer onderzoek nodig, 
waarbij alle facetten van geestelijke gezondheidsproblemen worden onderzocht, met inbegrip 
van de volksgezondheid op het gebied van geestelijke gezondheid, epidemiologie, 
maatschappelijke gevolgen, psychologische en contextuele factoren, (neuro)biologisch 
onderzoek en interventie- en implementatieonderzoek.  
 
  

 
3 Bijvoorbeeld gelinkt aan bestaande bevolkingsenquêtes, zoals de gezondheidsenquête, om na te gaan hoe de beoordeling 
van de geestelijke gezondheid kan worden verbeterd 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9204_advies_quality.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9204_advies_quality.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/2021-11/KCE_313A_Performantie_Rapport_2019_Rapport%20NL.pdf
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Gebaseerd op  
1) de bestaande onderzoeksdomeinen in België,  
2) leemten in de kennis zoals die in de paper repository zijn vastgesteld en  
3) maatschappelijke en klinische relevantie, bevelen wij aan: 

 
- een strategie op te stellen voor de ontwikkeling van een onderzoeksagenda voor 

onderzoek op het gebied van geestelijke gezondheid;  
- en die onderzoeksagenda te onderbouwen met een sterke motivering waarom aan die 

onderwerpen prioriteit moet worden gegeven. 
 
Alle relevante belanghebbenden moeten worden geraadpleegd om de meest relevante 
onderwerpen vast te stellen. Bovendien moeten discussies op gang worden gebracht met 
verschillende financieringsinstanties (waaronder het FWO/FNRS, universiteiten, de Koning 
Boudewijnstichting, beroepsverenigingen zoals de Belgische federatie van psychologen en 
psychiaters ...) en met beleidsmakers om de onderzoeksagenda over te brengen.  
 
Bronnen voor inspiratie: 
https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/public-health-topics/mental-health-and-wellness/  
https://www.nwo.nl/en/researchprogrammes/gravitation 
 
 

  

https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/public-health-topics/mental-health-and-wellness/
https://www.nwo.nl/en/researchprogrammes/gravitation
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V  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 Adélaïde BLAVIER, Inez 
GERMEYS, Olivier LUMINET en Elke VAN HOOF en het wetenschappelijk secretariaat door 
Sylvie GERARD. 
 
BLAVIER Adélaïde Psychologie ULiège 

BRAET Caroline Psychologie UGent 

BRUFFAERTS Ronny Psychiatrie KULeuven 

DENIS Jennifer Psychologie UMons 

DESMET Ann Psychologie ULB 

DEWAELE Alexis Psychologie UGent 

GALDIOLO Sarah Psychologie UMons 

GERMEYS Inez Psychiatrie KUL 

GLOWACZ Fabienne Psychologie ULiège 

LAGUESSE Renaud Psychologie CRéSaM 

LUMINET Olivier Psychologie UCLouvain 

VAN DEN BROECK Kris Psychologie UAntwerpen 

VAN HAL Guido Sociologie UAntwerpen 

VAN HOOF Elke Psychologie VUB 

 
De volgende expert werd gehoord maar was niet betrokken bij de goedkeuring van het advies. 
LUYTEN Patrick Psychologie KULeuven 

 
De volgende universiteiten hebben de tekst van dit advies goedgekeurd: 
 
KU Leuven Faculteit Psychologie Prof. Bea Maes, Decaan 

KU Leuven Faculteit Geneeskunde Prof. Paul Herijgers, Decaan 

KU Leuven LUCAS (centrum voor zorgonderzoek)  Prof. Chantal van Audenhove, directeur 
KU Leuven Onderzoeksgroep Psychiatrie Prof. Claes, hoofd 
U Antwerpen Faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen  
Prof. Guy Hubens, Decaan 

UGent Faculteit Psychologie  Prof. Ann Buysse, Decaan 

UGent Faculteit Geneeskunde  Prof. Piet Hoebeke, Decaan 

VUB Faculteit Psychologie Prof. Johan Vanderfaeillie, Decaan 

VUB Faculteit Geneeskunde Prof. Dirk Devroey, Decaan.  

UCLouvain Faculteit Psychologie Prof. Emmanuelle Zech, Decaan 

UCLouvain Faculteit Geneeskunde Prof. Françoise Smets, Decaan 

UCLouvain Faculteit Volksgezondheid  Prof. William D'Hoore, Decaan 

ULiege Faculteit Psychologie Prof. Isabelle Hansez, Decaan 

ULB Faculteit Psychologie Prof. Christophe Leys, Decaan 

UMONS Faculteit Psychologie Prof. Laurent Lefebvre, Decaan 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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De volgende firma's/verenigingen/enz. werden gehoord: 
 
BOSMANS Guy Belgian Association for Psychological Sciences  

CATTHOOR Kirsten Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie 

CONSTANT Eric Académie de Médecine 

DECUMAN Saskia RIZIV / INAMI 

DELVENNE Véronique Académie de Médecine 

DEVOS Martine Union Professionnelle des Psychologues Cliniciens 
Francophones 

DEVRIESE Stephan KCE 

FARTHOUAT Juliane Fond de la Recherche Scientifique 

FRANCOIS Arthur RIZIV / INAMI 

GISLE Lydia Sciensano 

KOSTER Ernst Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen 

LEMAIRE Sébastien Société Scientifique de Médecine Générale 

LOWET Koen Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen 

LUGEN Marine RIZIV / INAMI  

MORSINK Sarah SPF Santé Publique 

PEETERS Kristien Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 

STEFFEN Morgane SPF Santé Publique 

SMITH Pierre Sciensano 

SUSSWEIN Robin Ligue Bruxelloise pour la santé mentale 

WUYTS Yves Zorgnet-Icuro 

 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  
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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.fgov.be. 
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