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VOORWOORD
Sciensano is ontstaan uit de fusie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en
Agrochemie (CODA) en werd opgericht op 1 april
2018. In 2017 namen de Hoge Gezondheidsraad
(HGR) en het Federaal kenniscentrum voor de
gezondheidszorg (KCE) deel aan intensieve onderhandelingen met het oog op de invoering van
de tweede projectfase, waarin de vier federale
wetenschappelijke protagonisten tegen het
einde van deze legislatuur moeten zijn samengebracht in één entiteit.

Aanpassingen van de toekomstige wetSciensano naar aanleiding van de komst
van de HGR en het KCE

De vier partners zijn het eens geworden over een
bredere en nauwkeurigere definitie van gezondheid als richtlijn voor de instelling. “Gezondheid:
volksgezondheid, gezondheidszorg, dierengezondheid en interacties met het leefmilieu in het kader
van een brede kijk op gezondheid en welzijn.”
Zo integreren we het concept One Health.
De opdrachten van Sciensano zullen grondig
worden herzien om rekening te houden met
de specifieke kenmerken van de Raad en van
het KCE, die ervoor hebben gekozen om zich
te groeperen in één wetenschappelijke directie
“Advies”, die instaat voor de opstelling van
rapporten en aanbevelingen aan de autoriteiten.
Dat moet leiden tot meer coherentie en efficiëntie
om de vastgelegde doelstellingen te realiseren.
Er zal een commissie voor deontologie en integriteit komen, die het model zal volgen dat al jaren
wordt toegepast binnen de Raad. Dat nieuwe
orgaan van Sciensano zal voor alle activiteiten van
de instelling rechtstreeks adviezen verstrekken
aan de algemeen directeur.
Het geheel van de structuren en procedures van
de “HGR-experten” blijft behouden en gewaarborgd in artikel 21bis van de nieuwe wet (Bureau,
College, activiteitendomeinen, permanente en
ad-hoc-werkgroepen, benoeming van de experts
via KB enz.).
Er zal een programmatie- en validatiecomité,
worden opgericht. Dat zal bestaan uit vertegenwoordigers van de politieke en administratieve
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autoriteiten en van het maatschappelijk middenveld en zal de huidige raad van bestuur van het
KCE als model hebben. De samenstelling van die
laatste werd aangepast aan de behoeften van
de HGR en de precieze werkingsregels dienen
nog besproken te worden en in een specifiek
KB te worden vastgelegd.

Aanvullende garanties voor onafhankelijkheid
van de activiteiten van de HGR en het KCE

De commissie voor deontologie en integriteit
krijgt uitgebreidere bevoegdheden dan de
huidige Commissie voor de Deontologie van
de Raad en zal beschikken over omvangrijke
wettelijke garanties voor autonomie ten opzichte
van Sciensano in zijn geheel.
Sciensano en zijn interne en externe wetenschappelijke experts zullen handelingsbekwaam zijn
voor hun werk, naast het beantwoorden van
de vragen van de autoriteiten.
Enkel de interne en externe wetenschappelijke
experts die verantwoordelijk zijn voor de adviserende activiteiten van de HGR en het KCE zijn
bevoegd om de toe te passen wetenschappelijke
methodologieën en de wetenschappelijke inhoud
van de adviezen te kiezen (inleiding, methodologie, uitwerking, wetenschappelijke conclusies,
onderzoeksaanbevelingen). Enkel de voorstellen
van beleidsaanbevelingen moeten een extra
besprekings- en goedkeuringsfase doorlopen.
Het programmatie- en validatiecomité is enkel
bevoegd voor: “a) de bepaling en de aanpassing
van het jaarprogramma van de rapporten en
studies die minstens dienen te worden uitgevoerd
door de wetenschappelijke directie bedoeld
in artikel 21bis; en b) de goedkeuring van de
geformuleerde beleidsaanbevelingen door de
wetenschappelijke directie bedoeld in de artikel
21bis, op basis van de wetenschappelijke conclusies
en onderzoeksaanbevelingen van de rapporten
en studies die werden opgesteld ter uitvoering van
het jaarprogramma beoogd in punt a), met dien
verstande dat het programmatie- en validatie
comité over geen enkele bevoegdheid beschikt
inzake die wetenschappelijke conclusies en onderzoeksaanbevelingen van die rapporten en studies”.
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De dotaties van het KCE en de HGR zullen
worden overgebracht in een budgettaire
envelop die losstaat van de rest van de instelling
Sciensano om de werking op lange termijn en de
onafhankelijkheid van de financieringsbronnen
die gepaard gaan met de activiteit van advisering
te waarborgen.
De wetenschappelijk directeur van de “HGR-KCEdirectie” en de interne en externe wetenschappelijke experts die verantwoordelijk zijn voor
de adviezen zullen als enigen wettelijk bevoegd
zijn om de inhoud en de aard van de communicatie over de adviezen te bepalen. Alle
documenten die het College en het programmatieen validatiecomité hebben gevalideerd, moeten
wettelijk openbaar worden gemaakt. Zoals
momenteel het geval is voor de FOD, zal
Sciensano de juridische verantwoordelijkheid
voor de externe communicatie dragen in geval
van klachten door derden, vooral om coherent
te zijn met de andere wetenschappelijke directies
en om de experts te beschermen tegen vervolging.
Binnen Sciensano mogen de HGR en het KCE,
steeds de bron van de opgestelde documenten
vermelden als Hoge Gezondheidsraad (HGR)
en/of Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE). Al die elementen moeten de
onafhankelijkheid van de publicatie en van
de communicatie van de wetenschappelijke
adviezen waarborgen.
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zijn om individueel contact op te nemen met
alle partijen en hen op de hoogte te brengen
van de resultaten van ons werk, want in de
nieuwe structuur zullen alle belangrijke Belgische
partners die keuzes moeten maken en de
wetenschappelijke aanbevelingen al dan niet
moeten toepassen, vertegenwoordigd zijn.
De logo’s van de HGR en van het KCE worden
vervangen door het logo van Sciensano, maar de
lezer kan nog altijd zien of de verantwoordelijke
dienst voor het document de HGR en/of het
KCE is, wat volgens ons de minimale garantie
is om in deze wijziging van de federale gezondheidsinstellingen de volledige achtergrond en
geloofwaardigheid die onze twee instellingen
al jaren genieten, te bewaren.

Tot slot zullen wij in de implementatiefase die
zal volgen, er in het bijzonder over waken dat
de experts van het netwerk kunnen beschikken
over een vereenvoudigde en professionele
administratieve dienst en ook over de ondersteuning en wetenschappelijke expertise die
noodzakelijk is voor de vooruitgang van het
werk. Zonder de betrokkenheid van een versterkt
netwerk van externe experts en zonder een
gemotiveerd wetenschappelijk en administratief
team kan de wetenschappelijke directie “Advies”
niet efficiënt werken en haar bestaande en
toekomstige opdrachten niet vervullen.
Er zal dus te allen tijde nauwlettend worden
toegezien op het respect en de motivatie van
Wat verandert er voor de experts van de HGR? iedereen.
De belangrijkste verandering voor de experts
van de HGR zal bestaan in de aanwezigheid BEDANKT iedereen, het is een genoegen om
van het programmatie- en validatiecomité. elke dag met u samen te werken. Dat zal binnen
Die verandering riskeert de termijnen te Sciensano met onze collega’s van het KCE met
verlengen, maar wij zijn ervan overtuigd dat dezelfde vastberadenheid zijn als bij de FOD!
ze zal leiden tot een toegenomen impact,
engagement en zichtbaarheid van onze werk- Voor het Coördinatiecomité van de Raad
zaamheden zodra die laatste zijn gevalideerd Roxane Laurent, Sandrine Everaert
door de bevoegde politieke autoriteiten, de en Fabrice Péters
administraties en het maatschappelijk midden- Voor het KCE
veld. Het KCE werkt al ruim vijftien jaar met Christian Léonard - Algemeen Directeur a.i.
dat systeem, dat met name op het vlak van de
zichtbaarheid en de impact van de aanbevelingen
zijn nut heeft bewezen. Het zal niet meer nodig
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De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De HGR fungeert als link tussen
de Belgische overheid en de wetenschappelijke wereld met betrekking tot diverse domeinen die aan de
volksgezondheid gerelateerd zijn.

Missie

Om de volksgezondheid te beschermen en te verbeteren brengt de Raad wetenschappelijke adviezen
uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij een netwerk van experts en
interne medewerkers steunen deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire
evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek of op
eigen initiatief en maakt ze openbaar.

Visie

De Raad speelt in op de actualiteit in de volksgezondheid en vormt een hoogstaand wetenschappelijk
expertisecentrum. Overheid en gezondheidswerkers erkennen de Raad voor deze kwaliteitsvolle
bijdrage aan hun taken. In een stimulerende en respectvolle sfeer bouwen experts en personeel de
activiteiten van de Raad verder uit en maken ze aan de buitenwereld bekend.

Waarden

Wetenschap – Deskundigheid – Kwaliteit – Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Transparantie.
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“De Hoge Gezondheidsraad observeert, analyseert en begeleidt al meer dan 169 jaar
de volksgezondheid!”
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De adviezen van de Raad in cijfers
De adviezen van de Raad kunnen een vraag van de overheid beantwoorden (advies op aanvraag),
producten of specifieke procedés beoordelen (“productadviezen”), op eigen initiatief worden uitgebracht
(“projecten”) of zich buigen over wetsvoorstellen tot wijziging van de Belgische wetgeving in verschillende domeinen.
De “productadviezen” handelen meestal over voedingssupplementen of novel food, maar kunnen ook
over beroepsprocedures voor biociden of bestrijdingstechnieken voor legionellose gaan.
Daarnaast zijn er ook inkomende dossiers i.v.m. open consultations en notificaties. Niet alle dossiers
monden noodzakelijk in een advies uit: ze kunnen met een verklarende brief of op diverse andere
manieren worden afgesloten (zonder gevolg, ingetrokken, enz.).
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Evolutie van het aantal inkomende en uitgaande dossiers voor de periode 2013-2017 en lopende
dossiers tot 31 december van het betrokken jaar.
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In 2017 heeft de Raad 80 dossiers afgesloten, waaronder 51 adviezen. Dat komt neer op een stijging
van ongeveer 68% in vergelijking met 2016. Wegens het stopzetten of vooruitschuiven van projecten
op eigen initiatief werden 25 dossiers administratief gesloten. De Raad zag zich genoodzaakt om in
een aantal minder prioritaire dossiers geen advies te verlenen, zoals in tweedelijns novel food dossiers,
waarover al een advies werd uitgebracht door een tegenhanger uit een ander land, en waarop de Raad
geen belangrijke opmerkingen heeft.

Aantal ingediende dossiers in 2017
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Sinds 2013 heeft de HGR zijn statistieken verder verfijnd om de verschillende soorten dossiers en
bijhorende taken beter te kunnen opvolgen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende
adviesaanvragen: aanvragen over producten of specifieke procedés, wetsontwerpen (richtlijnen,
wetten, koninklijke of ministeriële besluiten), informele aanvragen (open consultation), notificaties en
andere.
In 2017 is het aantal inkomende dossiers aanzienlijk gestegen (+ 33 %). Het is een geweldige uitdaging om
dit met steeds minder middelen aan te pakken. DG 4 Dier, plant en voeding laat andere aanvragers nog
steeds ver achter zich en is goed voor 30 inkomende dossiers op een totaal van 87. Het aandeel projecten
op eigen initiatief dat sinds een aantal jaren in vrije val was, is tot 20 % gestegen als gevolg van het feit dat
verschillende al enkele jaren lopende projecten alsook verschillende kleine projecten werden afgerond.
Echter, gezien de beperkte middelen geeft de Raad topprioriteit aan aangevraagde adviezen.
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Aantal uitgaande dossiers
per domein en type
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Naleving van de termijnen volgens adviestype
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Uit tevredenheidsenquêtes en contacten met aanvragers blijkt al langer dat het naleven van de opgelegde
termijnen belangrijk is. Daarom heeft de HGR beslist om in het kader van de bestuursovereenkomst
2016-2018 de termijnnaleving als een hoofdindicator op te nemen. De oefening wordt sinds 2015
gemaakt en toont dat het heel moeilijk is om de streefcijfers voor de naleving van de vastgestelde termijnen
te halen.
Op dit ogenblik is er een lichte verbetering voor de algemene naleving van de termijnen (+ 2 %) en blijft
de indicator op groen staan. Echter, voor adviezen op aanvraag buiten de productadviezen en de
besluiten is hij fors gedaald (van 50 % naar 36 %) en kleurt dit jaar rood. Dit moet in verband worden
gebracht met de aanzienlijke stijging in het aantal adviesaanvragen (+ 33 %) en het feit dat de gewenste
termijnen vaak veel korter zijn dan in het verleden. Het aantal maanden waarmee de termijnen worden
overschreden blijft veel hoger voor de adviezen op eigen initiatief (gemiddeld 14 kalendermaanden)
dan voor de adviezen op aanvraag (gemiddeld 7 kalendermaanden).
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Communicatie in cijfers
Er werden 31 adviezen gepubliceerd in 2017.
4 adviezen werden gepubliceerd op onze website zonder verdere communicatie. Het ging hierbij
voornamelij kom adviezen die handelen over ontwerpen voor Koninklijke Besluiten die pas mogen
gepubliceerd worden na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
De meerderheid (27) werd verspreid via een mailing. Bij 10 ervan werd ook een persbericht opgesteld
en bij 3 adviezen werd een persconferentie georganiseerd.
De 3 persconferenties draaiden rond advies 9216 “Aanbevelingen over het gebruik van kunstmatige
bronnen van UV-straling in België”, advies 9332 “Preventie, diagnose en behandeling van tinnitus.
Gezondheidseffecten van vrije-tijdsgeluid in kinderen en jongvolwassenen” en advies 9396 “Gokstoornis”.
Het advies 9216 waarbij de HGR een verbod vraagt op zonnebanken zorgde voor maar liefst 62 persartikels.
Ook op sociale media werd het advies besproken (12 mentions). De aanbeveling van de HGR om HPV-vaccinatie
ook aan jongens aan te bevelen kon rekenen op 24 persartikels. Het advies rond gokstoornis waarbij
voornamelijk aandacht werd besteed aan online gokken bij jongeren haalde maar liefst 20 artikels
binnen. Daarnaast kreeg het advies rond tinnitus 17 persartikels en 6 mentions in de sociale media. Qua
persaandacht vermelden we ook advies 8794 rond indoor air quality (16 artikels), advies 9240 rond dragerschapsscreening (15 persartikels) en advies 9339 rond burn-out (15 persartikels). Deze laatste werd zelfs
uitvoerig besproken in het tv-programma “De Ideale Wereld”.
De Hoge Gezondheidsraad heeft een samenwerking aangegaan met de Tuut van Tegenwoordig om
de aanbevelingen van advies 9332 rond tinnitus verder uit te dragen. De Tuut van Tegenwoordig is een
jongerenplatform dat wenst te informeren en te sensibiliseren rond oorsuizen. De Hoge Gezondheidsraad
heeft in 2017, samen met de Tuut, gratis oordoppen uitgedeeld op verschillende festivals doorheen het land.
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Cijfers voor de belangenverklaringen (DOI)
De HGR volgt 3 indicatoren op:
2 indicatoren geven het percentage weer van de algemene en ad hoc DOI waarover de HGR beschikt,
in verhouding tot het aantal experten verbonden aan de dossiers die ter validatie aan het College
worden voorgelegd.
In 2017 bedraagt de indicator voor de algemene verklaringen 96 %, wat een verbetering is ten
opzichte van 2016.
De indicator die het percentage ad-hocverklaringen weergeeft, is in 2017 ook beter en stijgt van 94 naar 99 %.

% van actuele algemene (DOIG) en ad hoc (DOIAH) belangenverklaringen tussen 2012 en 2017
voor de dossiers ter validatie aan het College
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De derde indicator betreft de verklaringen die tijdens de vergaderingen in het bezit van de HGR zijn.
% experten die in 2017 een vergadering bijwoonden had een up-to-date algemene belangen95 % van0de
DOIAH
verklaring en een bijkomende
3 % had ook een belangenverklaring, maar waarvan de geldigheid
belangen
ad
hoc verklaringen
verstreken was.

% van experten die deelnamen aan de vergaderingen met een actuele DOI tussen 2011 en 2017
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Aanwezigheidscijfers voor de vergaderingen
In 2017 lag het aanwezigheidscijfer van de experten voor de vergaderingen op 43 %. 1215 experten (waaronder
327 verschillende experten) kwamen naar één of meerdere van de 199 vergaderingen om aan 40 verschillende
dossiers te werken die in ad hoc vergaderingen werden behandeld. Bovendien worden ook elk jaar productendossiers binnen de permanente werkgroepen behandeld (in 2017 werden 12 extra productendossiers door
de permanente werkgroepen gevalideerd).
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Domein

Adviesnummer

Titel

Voeding en gezondheid,
voedselveiligheid
inbegrepen

9388

Algemeen advies betreffende het vitamine K2-gehalte in
voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen.
Verkoop van voedingsmiddelen voor medisch gebruik
(Foods for Special Medical Purposes - FSMP).
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit betreffende levensmiddelenhygiëne: medisch attest.
Rapportering en interpretatie van biologische testen op stalen
afkomstig van donoren van menselijk lichaamsmateriaal.
Organisatie van de donatie en van de banking van menselijk
lichaamsmateriaal: huidige status en mogelijke optimalisatie.
AKoninklijk Besluit betreffende het op de markt brengen
van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand.
Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het programma 20182022 van het federale reductieplan voorgewasbeschermingsmiddelen.
Binnenluchtkwaliteit in België.
Aanbevelingen over het gebruik van kunstmatige bronnen
van UV-straling in België.
Het gebruik van laagenergetische röntgentoestellen voor
therapeutische doeleinden.
Preventie, diagnose en behandeling van tinnitus. Gezondheidseffecten van vrije-tijdsgeluid in kinderen en jongvolwassenen.
Klinische seksuologie.
Definitie van en competentieprofiel voor de klinische psychologie in België.
Dementie: diagnose, gedragsmanagement, ethische
kwesties.
Klinische orthopedagogiek in België.
Burn-out en werk.
Gokstoornis.
Antwoordelementen betreffende de psychologische
opvang en ondersteuning na terroristische incidenten en
hieraan gerelateerde rampsituaties.
Aanbevelingen inzake de preventie en het beheer van
psychosociale restletsels na individuele of collectieve
noodsituaties.

9371
9428

Cellen, weefsels
en organen van
menselijke en
dierlijke oorsprong

9314

Chemische
agentia

9119

9335

9406

Cosmetologie

8794
9216

Fysische agentia

9349
9332

Geestelijke
gezondheid

9333
9194
8890
9380
9339
9396
9425

9403
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Domein

Adviesnummer

Titel

Vaccinatie

9208A
9208B
9125

Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen poliomyelitis.
Vaccinatie van volwassenen tegen poliomyelitis.
Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met
verhoogd risico tegen meningokokken van groep B.
Vaccinatie van kinderen, adolescenten en personen met
verhoogd risico tegen varicella.
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep.
Winterseizoen 2017-2018.
Vaccinatie tegen herpes zoster virus (zona).
Vaccinatie tegen infecties veroorzaakt door het humaan
papillomavirus.
Aanbevelingen inzake de problematiek van listeriose bij
specifieke en kwetsbare doelgroepen.
Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak
van patiënten die drager zijn van tegen antibiotica
multiresistente bacteriën (MDRO) in zorginstellingen.
Aanbevelingen voor de beheersing en preventie van
Clostridium difficile-infecties in zorginstellingen.
Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak
van urineweginfecties tijdens de zorgverlening.
Uitgebreide dragerschapsscreening in een reproductieve
context. Naar een verantwoorde implementatie in de
gezondheidszorg.

9212
9418
9209
9181
Infectiebeheersing
tijdens de
gezondheidszorg

9311
9277

9345
8889
PHG

9240
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STRUCTUUR

Bureau

NÈVE Jean, voorzitter
BEELDE Hilde, vice-voorzitter
DE MOL Patrick, vice-voorzitter
PETERS Fabrice, algemene coördinator a.i. & wetenschappelijk coördinator
LAURENT Roxane, administratief coördinator

College

ADANG Dirk
BAUDOUX Etienne
BEELE Hilde
BIELEN Didier
CELESTIN-WESTREICH Smadar
CHRISTIAENS Geneviève
DAUBE Georges
DE BACKER Guy
DE GUCHT Véronique
DE MOL Jacques
DE MOL Patrick
DE SUTTER Petra
DE THIBAULT DE BOESINGHE Léopold
DENEYS Véronique
EGGERMONT Gilbert
GORDTS Bart
HENS Luc
HOORNAERT Marie-Thérèse
JAMAR François
LATINNE Dominique
MAES Annemarie
MELIN Pierrette
MUYLLE Ludo
NÈVE Jean
PASSCHIER Willem Frederik
PATESSON René
PIRNAY Jean-Paul
SCIPPO Marie-Louise
STEURBAUT Walter
STEVENS Wim
TAMINIAU Patricia
VAN LAETHEM Yves
VAN LAREBEKE-ARSCHODT Nicolas
VAN OYEN Herman
VANDENPLAS Yvan
VANDERKELEN Alain
VANSANT Greet (Margareta)
VERBEKEN Gilbert
VERSCHAEVE Luc
VOLDERS Micheline

ACTIVITEITENVERSLAG
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STRUCTUUR

ACTIVITEITENVERSLAG

A

B

C

D

Benoemde experten

ADANG Dirk
AERTGEERTS Bert
AERTS An
ANDJELKOVIC Mirjana
ANGENON Elyane
ANTOINE MARTINE
BAATOUT Sarah
BACHER Klaus
BAEKEN Chris
BAETE Kristof
BAUDOUX Etienne
BAUTMANS Ivan
BEELE Hilde
BENOIT Yves
BEUTELS Philippe
BIELEN DIDIER
BIER Jean-Christophe
BLAUMEISER Bettina
BORIES Yvon
BORRY Pascal
BOURGUIGNON Jean-Pierre
BRASSEUR Daniel
BRUFFAERTS Ronny
BRUGADA TERRADELLAS PEDRO
BRUSSELMANS Koen
BULS Nico
BUSONI Valeria
BYL Baudouin
CAILLET Martin
CALLENS Steven
CALMEYN Marc
CAMUT Stéphane
CARPINTERO-PABLOS Reyes
CASSELMAN Jan
CAVELIERS Vicky
CELESTIN-WESTREICH Smadar
CHOCHRAD Didier
CHRISTIAENS Geneviève
CHRISTIAENS Thierry
CLINQUART Antoine
CORNU Olivier
COVENS Peter
CROMBEZ Geert
DAN Bernard
DAUBE Georges
DE BACKER Guy
DE BOURDEAUDHUIJ Ilse
DE CUYPER Christa
DE DEKEN Lutgart

E
F
G

DE GUCHT Véronique
DE HENAUW Stefaan
DE LEPELEIRE Jan
DE MEULENAER Bruno
DE MEY Albert
DE MOL Jacques
DE MOL Patrick
DE NAYER André
DE PAEP Rudi
DE SCHRIJVER Koen
DE SCHRYVER Antoon
DE SCHUTTER Iris
DE SPIEGELEER Michel
DE VOS Daniel
DE WAEGEMAEKER Pascal
DE ZUTTER Lieven
DECONINCK Nicolas
DEGGOUJ Naïma
DELFORGE Alain
DELMEE Michel
DELVIGNE Frank
DELZENNE Nathalie
DEMOULIN Philippe
DEMYTTENAERE Koen
DENEYS Véronique
DESTAIN Jacqueline
DEVISCH Ignaas
DEVOS Timothy
DEVRIESE Herman
DIERICK Katelijne
DONDERS Gilbert
DUBRUEL Peter
DUFRANE Denis
DUVERGER - VAN BOGAERT Martine
ECTORS Nadine
EECKELEERS Patricia
EGGERMONT Gilbert
ENGELBORGHS Sebastiaan
FALLON Catherine
FLAMAING Johan
FRANCART Julie
GALDERMANS Daniella
GARRAUX Gaëtan
GEERAERD Annemie
GEERTS Sabine
GERARD Michèle
GLAZEMAKERS Inge
GLUPCZYNSKI Youri (Gérald)
GODDERIS Lode
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STRUCTUUR
GOFFARD Jean-Christophe
GOFFIN Tom
GOOLE Jonathan
GOOSSENS Annie (An)
GORDTS Bart
GOYENS Philippe
GUNS Johan
GUSTIN Pascal
HAMDI Moustapha
HEILIER Jean-François
HEINEN Ernst
HENDRIKX Ivan
HENS Luc
HEYNDRICKX Marc
HITES Maya
HOLSBEEK Ludo
HOORNAERT Marie-Thérése
HUSTINX Roland
IEVEN Greet
INT PANIS Luc
JACOBS Reinhilde
JACQUEMYN Yves
JANSENS Hilde
JANSSENS Herwig
JASHARI Ramadan
KITTEL France
KLYKENS Johan
KORNREICH Charles
LAGROU Katrien
LAMBERT Marie-Laurence
LAMY Dominique
LANGHENDRIES Jean-Paul
LATINNE Dominique
LENEZ Aline
LEONARD Philippe
LEURIDAN Elke
LOUIS Jacqueline
MAERTENS DE NOORDHOUT Alain
MAES Annemarie (Annemie)
MAGERMAN Koen
MAGNETTE Claudine
MAINDIAUX Véronique
MALFROOT Anne
MASCART Françoise
MASQUELIER Etienne
MELIN Pierrette
MERTENS Birgit
METENS Thierry
MICHEL Olivier
MICHIELS Barbara

ACTIVITEITENVERSLAG

N
O
P

Q
R

S

MICHIELS Chris
MICHIELSEN Dirk
MOMMERENCY Gijs
MONSTREY Stanislas
MOREELS Tom
MULLIE Patrick
MUTSERS Jacques
MUYLLE Ludo
NEMERY DE BELLEVAUX Benoit
NÈVE Jean
NIEWOLD Théo
ORBAN Thomas
PADALKO Elizaveta
PAQUOT Nicolas
PASSCHIER Wim
PATESSON René
PAULUIS Jean
PAULUS Patrick
PEETERMANS Willy
PEETERS Marc
PELEMAN Renaat
PENNINCKX Michel
PEPERSACK Thierry
PEREMANS Kathelijne
PETE Elisabeth
PIERARD Denis
PIRARD Willy
PIRLET Véra
PIRNAY Jean-Paul
POFFYN Andre
POPPE Bruce
POTVLIEGE Catherine
PUSSEMIER Luc
QUOILIN Sophie
RAUS Peter
REMOUCHAMPS Vincent
REYCHLER Hervé
REZETTE Jean-Pierre
RIETZSCHEL Ernst
RIGO Jacques
ROEYERS Herbert
ROMAIN Anne-Claude
SABBE Bernard
SAEGEMAN Veroniek
SAMAIN Jean-Paul
SCHETGEN Marco
SCHIFFERS Bruno
SCHNEIDER Yves-Jacques
SCHOENMAKERS Birgitte
SCHOETERS Greet / Greta
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STRUCTUUR

ACTIVITEITENVERSLAG

T

V

SCHOTTE Christiaan
SCIPPO Marie-Louise
SIMON Anne
SINDIC Marianne
SMAGGHE Guy
SMEESTERS Patrick
SMEETS Peter
SMITS Elke
SMITS Evelien
SOMBRE Lionel
SOUERY Daniel
SPANOGHE Pieter
STEURBAUT Walter
STEVENS Wim
STOCKBROECKX Benoit
SWENNEN Béatrice
SYMANN Sophie
SZABO Bertrand
TACK Denis
TAMINIAU Patricia
TAS Saïd
THEETEN Heidi
THIEBAUT Isabelle
THIERENS Hubert
THIRY Etienne
THONON Fabienne
TUERLINCKX David
TYTGAT Jan
VAN BROECK Nady
VAN CAENEGEM Olivier
VAN CAMP John
VAN DAMME Pierre
VAN DEN BOSSCHE Eddy
VAN DEN BROUCKE Stephan
VAN DEN BULCKE Marc
VAN DER LINDEN Dimitri
VAN DER LINDEN Philippe
VAN EIJKEREN Marc
VAN GEYT Caroline
VAN GOMPEL Alfons
VAN GOOL Stefaan
VAN HAL Guido
VAN HERCK KOEN
VAN HOLSBEECK Ann
VAN HOOF Elke
VAN HOOSTE Wim
VAN LAETHEM Yves
VAN LAREBEKE-ARSCHODT Nicolas
VAN LIMBERGEN Erik
VAN LOCO Joris

W
Y
Z

VAN OYEN Herman
VAN RIET Ivan
VAN RIJCKEVORSEL Germaine Kenou
VAN SCHUERBEEK Peter
VAN WEST Dirk
VANDAMME Annemie (Anne-Mieke)
VANDE PUTTE Maria (Mia)
VANDEKERCKHOVE Bart
VANDENDORPE Florence
VANDENPLAS Yvan
VANDERKELEN Alain
VANDERMEULEN Corinne
VANDERSTRAETEN Jacques
VANHAECKE Tamara
VANHAUWAERT Erika
VANHOOREN Hadewijch
VANHOOTEGHEM Olivier
VANMARCKE Hans
VANNESTE Magda
VANSANT Greet
VELGHE Yves
VERBEKEN Gilbert
VERELLEN-DUMOULIN Christine
VERFAILLIE Françoise
VERGISON Anne
VERHAEGHE Evelien
VERSCHAEVE Luc
VERSCHRAEGEN Jurn
VLEMINCKX Christiane
VOLCKAERT Filip
VONCK Kristl
VYNCKIER Stefaan
WILLAYE Eric
YOMBI Jean-Cyr
ZACHEE Pierre
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CONTACT

CONTACT

Hoge Gezondheidsraad
Adres: Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel
Tel: +32 2 524 97 97
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be
Website: www.hgr-css.be

Contactpersoon

Fabrice Péters
Algemeen coördinator
Tel: +32 2 524 91 74
E-mail: fabrice.peters@gezondheid.belgie.be
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ISBN nr: 9789490542559
De voor het publiek toegankelijke adviezen en brochures kunnen integraal geraadpleegd worden op de website van de Hoge Gezondheidsraad.
Een gedrukte versie van de beschikbare brochures kan worden verkregen op bovenvermeld correspondentieadres (per brief of e-mail).
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www.hgr-css.be

https://twitter.com/css_hgr

https://www.facebook.com/HogeGezondheidsraad

https://www.linkedin.com/company/superior-health-council-of-belgium
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