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In dit voorwoord willen we het  

hebben over een minder bekende  
afdeling van de Hoge Gezondheids- 
raad, die echter achter de schermen  

heel belangrijk werk levert met  
betrekking tot het imago van de Raad, met  
name de Commissie voor Deontologie. Die  
evalueert of de algemene belangenverklaringen  
van de experten die betrokken zijn bij de adviezen  
rond dossiers ingediend bij de HGR een risico  
inhouden voor het ontstaan van belangen- 
conflicten, met een bijzondere aandacht voor  
risicovolle dossiers. Het gaat om een onafhankelijk  
orgaan, dat een externe controle uitoefent op  
de HGR-experten.

Tijdens de hervormingen van de federale openbare  
diensten van het vorig decennium lanceerde de  
HGR een raadpleging bij zijn stakeholders (politici,  
administraties, zusterinstellingen, beroepsbe- 
oefenaars in de gezondheidszorg, …). Bedoeling  
was te peilen naar de perceptie van de Raad: 
hoe werd de Raad beoordeeld op het vlak  
van wetenschappelijkheid, objectiviteit, relevantie,  
bekendheid, communicatie, … ? Op basis van 
de ontvangen commentaren heeft de Raad in 
de volgende jaren een aantal aanpassingen 
doorgevoerd in zijn manier van werken ten 
einde te komen tot adviezen die iedere toets 
van kwaliteit kunnen doorstaan (referenties  
van de wetenschappelijke basis van zijn adviezen,  
toezicht en validatie op alle uitgebrachte adviezen  
door een College, vermelding van de identiteit van 
de experten, actieve communicatie, …). 

Eén van de punten die in het oog sprongen 
was kritiek op de objectiviteit van de experten 
van de Raad; hen werd verweten belangen-
conflicten te hebben omdat velen van hen 
ook studies uitvoerden voor privébedrijven, 
zetelden in adviesraden van allerlei firma’s,  
leerstoelen bezetten die door bedrijven werden  
gesponsord, … In dezelfde periode werden er 
ook in sommige media enkele aanvallen op de 
Raad gelanceerd en werden enkele adviezen 
vanuit bepaalde hoek onder vuur genomen. 
Hoewel de Raad telkens de beschuldigingen 
kon weerleggen, nam hij deze kritiek ter harte  

en werkte een filosofie uit om deze problematiek  
aan te pakken.

Hierbij werd uitgegaan van volgende benadering:  
 • Men kan geen expert zijn zonder belangen 
  te hebben.
 • Er is een verschil tussen belangen en belangen- 
  conflicten.
 • De experten dienen hun belangen trans- 
  parant en publiek aan te geven.
 • Niet de expert maar iemand anders dient  
  te oordelen of een belang een potentieel  
  conflict is.
 • Het is niet genoeg een potentieel conflict  
  vast te stellen, conflicten moeten ook  
  beheerd worden.
 • Wanneer een advies wordt afgeleverd en  
  gepubliceerd, is transparantie nodig rond  
  de belangen en potentiële conflicten.

Op basis hiervan werd een praktische aanpak 
uitgewerkt waarbij alle experten een algemene  
belangenverklaring moeten indienen en updaten;  
deze verklaringen zijn ten andere publiek  
toegankelijk via de website van de Raad;  
daarnaast wordt voor iedere werkgroep een  
ad hoc belangenverklaring gevraagd betreffende  
het onderwerp ervan; een daartoe opgerichte 
Commissie voor Deontologie screent voor ieder  
advies de belangen van de voorgestelde experten  
aan de hand van een aantal criteria die werden 
opgesteld op basis van de hoger geciteerde  
principes en bouwend op ondertussen meerdere  
jaren ervaring. De Commissie legt het Bureau 
(en eventueel het College) aanbevelingen voor  
over al dan niet deelname van een expert aan 
een bepaalde advieswerkgroep. Het is dus een 
alomvattend proces. 

Het is duidelijk dat het hier gaat om een delicate  
evenwichtsoefening tussen het vinden van de 
nodige expertise voor een bepaald onderwerp 
en het afwegen van eventuele belangen en 
vooral de mogelijke perceptie daarrond voor 
iedere expert. De HGR was aldus de eerste  
Belgische wetenschappelijke adviesinstantie 
die een integrale aanpak in het leven heeft 
geroepen voor het beheer van mogelijke  
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belangenconflicten, waarbij de hele structuur van  
de HGR betrokken is: de experten en voorzitters  
van de werkgroepen natuurlijk, maar ook het 
Bureau, het College, de wetenschappelijke en 
administratieve staf en het management. Dit  
beheer houdt ook een rechtstreekse commu- 
nicatie met de experts in, hetzij via hun  
wetenschappelijke secretaris, hun voorzitter, 
het Bureau, het management van de HGR of de  
Voorzitter van de Commissie voor Deontologie.  

Van bij de opstart van deze aanpak was de Raad  
van mening dat ook andere instellingen dergelijk  
systeem van beheer van potentiële conflicten 
dienden toe te passen en dat samenwerking  
was aangewezen. De Raad stond en staat dan  
ook positief tegenover het parlementair initiatief  
dat heeft geleid tot de Wet van 21 december 
2013 tot versterking van de transparantie, de 
onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid 
van de beslissingen en adviezen op het vlak 
van de gezondheid, de ziekteverzekering, de 
veiligheid van de voedselketen en het leef-
milieu, ondertussen aangepast, maar helaas 
ook afgezwakt, door de wet van 18 december 
2016. De HGR blijft betrokken en alert door te 
zetelen in de werkgroep voor de ontwikkeling 
en publicatie van koninklijke besluiten ter uit- 
voering van de Wet tot versterking van de 
transparantie. De bedoeling is dat dit toezicht 
een realiteit wordt voor alle wetenschappelijke  
instanties en voor de burger. Een degelijk 
systeem van controle van belangenvermenging  
heeft immers zeker zijn plaats binnen een  
breder maatschappelijk draagvlak waarin  
transparantie steeds belangrijker wordt. 
Maar voorlopig blijft de HGR het enige weten- 
schappelijke adviesorgaan met een robuust 
systeem dat de nodige garanties biedt. 

De rol van de Commissie wordt hoe langer hoe 
meer erkend. Er zijn regelmatig rechtstreekse  
contacten tussen enerzijds experten, voorzit-
ters van werkgroepen en wetenschappelijke 
secretarissen en anderzijds het secretariaat of de  
voorzitter van de Commissie voor Deontologie. 
 
 

Ook vanuit de buitenwereld komen er uiteenlo- 
pende vragen om informatie, zowel van andere 
administraties, internationale organen als  
verenigingen. Daarnaast raadplegen veel 
journalisten onze openbare databank van  
belangenverklaringen, een waardevolle bron 
voor hun onderzoekswerk.

In de aan gang zijnde fusie van het KCE en de 
HGR met Sciensano, krijgt de toekomstige 
Commissie voor Deontologie en Integriteit 
uitgebreidere bevoegdheden dan de huidige 
Commissie voor Deontologie van de Raad en 
zal beschikken over omvangrijke wettelijke 
garanties voor autonomie ten opzichte van 
Sciensano in zijn geheel. Dit is een belangrijke  
eerste stap naar de uniformisering van procedures  
rond belangenconflicten van overheidsinstanties. 
De Raad is bijzonder verheugd dat hij samen met  
andere partners heeft bijgedragen tot deze 
positieve ontwikkeling.
Verderop in dit activiteitenverslag behandelen 
we de follow-up van enkele indicatoren met 
betrekking tot de belangenverklaringen van 
experten.

 André 
Van Steirteghem
Voorzitter van de 
Commissie voor 

Deontologie 

André 
Pauwels 

Ex-Coördinator  
van de HGR 

Lid van de Commissie 
voor deontologie 
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De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de Federale Overheids-
dienst 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.

“De Hoge Gezondheidsraad observeert, analyseert en begeleidt al meer dan 170 jaar
  de volksgezondheid!”
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CIJFERS ROND HET ADVIESBEHEER 

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 uitge-
bracht (“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.).

Het meest opvallende feit in 2018 is de sterke daling van het aantal inkomende dossiers (-33 %). Dit is 
voornamelijk te wijten aan een daling (-59%) van de adviesaanvragen over producten door DG 4 Dier, 
plant en voeding. Een andere opmerkelijke verandering is de daling van het aantal aanvragers ( - 50%). 
Toch blijft de verdeling van de dossiers onder de aanvragers in wezen dezelfde.

Aantal ingediende dossiers in 2018 per type en domein

3
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Evolutie van het aantal inkomende en uitgaande dossiers voor de periode 2014-2019 en lopende 
dossiers tot 31 december van het betrokken jaar. 

 
Ondanks de daling in het aantal nieuwe dossiers, bleef de werklast in 2018 vrijwel gelijk aan die van de 
voorgaande jaren (wat het volume aan lopende dossiers betreft). Met de beschikbare middelen was 
het immers niet mogelijk om hetzelfde aantal uitgaande dossiers af te ronden als in 2017. 
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Lopende dossiers in detail
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In 2018 heeft de Raad 46 dossiers afgesloten, waaronder 40 adviezen. Dat komt neer op een daling van  
ongeveer 44% in vergelijking met 2017. Wegens het stopzetten of vooruitschuiven van projecten op eigen  
initiatief werden slechts 13 dossiers administratief gesloten. De Raad heeft bovendien in een aantal minder  
prioritaire dossiers geen advies verleend, 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. Deze daling (-48%) is vooral te wijten aan het feit dat de Raad aanzienlijk minder 
aanvragen van dit type heeft gekregen.
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Aantal uitgaande dossiers per domein en type 
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  = adviezen op eigen initatief + over andere aanvragen + over besluiten + over producten/specifieke procedés + open consultation + administratieve afsluiting



 
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.  

Naleving van de termijnen volgens adviestype

Op het ogenblik blijft de algemene naleving van de termijnen (65%) stabiel en staat de indicator op groen.  
Daarnaast probeert de HGR altijd de voorrang te geven aan adviezen op aanvraag. Dit komt dit jaar tot 
uiting in 2 indicatoren. Ten eerste is het naleven van de termijnen voor adviezen op aanvraag aanzienlijk 
verbeterd (stijging van 50% naar 64%). Ten tweede is voor de termijnen die niet worden nageleefd, het 
aantal maanden waarmee deze worden overschreden veel lager voor de adviezen op aanvraag (gemiddeld  
7,5 kalendermaanden) dan voor de adviezen op eigen initiatief (gemiddeld 35 kalendermaanden). 
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Spreiding van de aanvragers volgens het percentage aanvragen

Minister
Volksgezondheid

Hoge
Gezondheidsraad

Répartition des requérants 
en pourcentage de demandes 

 DG 5 - Leefmilieu
FOD VVVL

 DG 4 - Dier, plant
 en voeding

FOD VVVL

2%

4%

7%

15%

17%

22%

31%
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FOD VVVL

ex-WIV
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INDICATOREN  VOOR DE BELANGENVERKLARINGEN

De Commissie voor Deontologie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de mogelijke risico’s op  
belangenconflicten (zie voorwoord). In 2018 heeft ze 6 keer vergaderd en een voorafgaande risicoanalyse 
gemaakt voor 32 nieuwe aanvragen of projectfiches. Voor 18 dossiers heeft ze een grondige beoordeling 
uitgevoerd van het mogelijke risico op belangenconflicten. Zo zijn meer dan 350 algemene belangenverkla-
ringen van de experten nauwgezet onderzocht door de leden van de Commissie! 

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 2018 bedraagt de indicator voor de algemene verklaringen 96 %, wat gelijk is met 2017. 
 
Ad hoc DOI  (DOIAH) bij de validatie op het College 
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De indicator die het percentage ad-hocverklaringen weergeeft, is daarentegen ten opzichte van 2017 
gedaald van 99 naar 95%, wat nog steeds in lijn is met de vastgestelde doelstellingen.

Algemene DOI (DOIG) bij de validatie op het College  
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% van actuele algemene belangenverklaringen
(DOIG) tussen 2012 en 2018 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. 94 % van  
de experten die in 2018 een vergadering bijwoonden had een up-to-date algemene belangenverklaring  
en een bijkomende 4 % had ook een belangenverklaring, maar waarvan de geldigheid verstreken was. 

Algemene DOI (DOIG) tijdens de vergaderingen 

AANWEZIGHEIDSCIJFERS VOOR DE VERGADERINGEN 

In 2018 lag het aanwezigheidscijfer van de experten voor de vergaderingen op 43 %, zoals in 2017. 1232 experten  
(waaronder 322 verschillende experten) kwamen naar één of meerdere van de 198 vergaderingen om 
aan 35 verschillende dossiers te werken die in ad hoc vergaderingen werden behandeld. Bovendien  
worden ook elk jaar productendossiers binnen de permanente werkgroepen behandeld (in 2018 werden  
11 extra productendossiers door de permanente werkgroepen gevalideerd).
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impactstudies 
 
2018 heeft de Raad 27 adviezen gepubliceerd. Dertien werden na publicatie via mailing verspreid naar 
de betrokken doelgroepen. Voor 3 adviezen werd een persbericht opgesteld en/of een persconferentie  
georganiseerd. Ten slotte werden 11 adviezen zonder verdere communicatie op onze website gepu-
bliceerd. Het ging hierbij voornamelijk om adviezen over een ontwerp van Koninklijk Besluit, die onder  
embargo staan en pas mogen worden meegedeeld na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. 

De aanbevelingen van de Raad voor alcoholgebruik met een laag risico ten behoeve van de algemene 
bevolking (HGR 9438) kregen ruime aandacht in de pers. De beoordeling van de risico’s verbonden 
aan arseen in voeding voor baby’s en peuters (HGR 9252) ook. De herziening van de bijsluiter voor 
jodiumtabletten te gebruiken in geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie (HGR 9419) 
komt in België ook regelmatig opnieuw in het nieuws. Tot slot vielen de aanbevelingen inzake de  
behandeling van het textiel van zorginstellingen (HGR 9444) in zeer goede aarde bij de terreinactoren  
en de sector, die ze uitgebreid hebben besproken.

In 2016, 2017 en 2018 werden drie impactstudies uitgevoerd bij de doelgroepen. Het ging om de 
volgende adviezen: «Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin» (HGR 8747) van 
november 2013, «Vaccinatie tegen kinkhoest» (HGR 9110) van april 2014 en «Sterilisatie van medische 
hulpmiddelen» (HGR 9256) van mei 2017. 

Aan de hand van deze studies kan de Raad nagaan of de communicatie van zijn adviezen doeltreffend 
is en beoordelen in hoeverre zijn aanbevelingen een invloed hebben gehad op de besluitvorming en 
op de praktische organisatie van de instellingen waartoe hij zich richt. Een aantal van de vragen in 
deze 3 impactstudies waren dezelfde. De gekozen adviezen kwamen uit verschillende activiteiten- en 
aanbevelingsdomeinen, gaande van korte en specifieke aanbevelingen wat betreft de vaccinatiefiche 
tot een reeks complexe aanbevelingen wat betreft het advies over autisme.

Via de drie impactstudies werden 22.293 mensen bereikt. De gemiddelde respons bedroeg 21%.  
Gemiddeld 51% van de respondenten kende het onderzochte advies. Deze studies zijn dan ook een 
zeer goed middel om de adviezen te verspreiden, zelfs na de eerste fase van de communicatie.

Op methodologisch vlak kunnen dankzij de gelijkaardige vragen die in de verschillende impactstudies  
worden gesteld, deze ongelijksoortige adviezen en uiteenlopende domeinen met elkaar worden  
vergeleken. Dit levert conclusies op een bijkomend, meer algemeen niveau, met name over de com-
municatie van de HGR. 

M.b.t. de communicatiekanalen blijkt immers uit deze conclusies hoe waardevol het organiseren van 
studiedagen wel is voor een betere verspreiding van de adviezen. Voor beide adviezen waarvoor dit 
het geval was, bleek dit het meest efficiënte communicatiekanaal (ontvangstkanaal voor gemiddeld 
28%). De HGR communiceert ook doeltreffend via gepersonaliseerde mailing (ontvangstkanaal voor  
gemiddeld 20%) en kan ook sterk rekenen op beroepsverenigingen voor de verspreiding van zijn  
adviezen naar de gezondheidswerkers (ontvangstkanaal voor gemiddeld 27%).

Voor de drie studies blijkt dat de adviezen na ontvangst door 95% van de respondenten worden  
gelezen en de aanbevelingen door 79% onder hen worden geïmplementeerd. 

De suggesties van de respondenten voor een betere impact van de toekomstige adviezen van de  
Raad zijn bijzonder interessant wanneer ze met elkaar worden vergeleken. Bij elke studie wordt  
voorgesteld om een samenvatting van het advies op te nemen in de mailing en wordt gewezen op  
de noodzaak om de communicatie van wetenschappelijke informatie tussen wetenschappelijke 
 instellingen te coördineren, zowel vanuit federaal als Europees oogpunt.
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Aangezien de beoogde doelgroepen een breder publiek betroffen, zou het interessant kunnen zijn 
om de bekendheid van de HGR en zijn werking op deze manier te vergroten. Een betere kennis van 
het beheer van belangenconflicten, de onafhankelijkheid van de Raad en het feit dat de leden van de 
werkgroepen terreinactoren zijn, kan immers het vertrouwen van het grote publiek en de doelgroepen 
in de instelling en haar aanbevelingen alleen maar versterken.

Hoe kent u de Raad? 

   wetenschapsdag

20%

   Beroepsverenigingen  
      Mailing

27% 28%

Journée sc
ie

n
ti
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ue
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Voeding en gezondheid,
voedselveiligheid
inbegrepen

9252 Arseen in voeding voor baby’s en peuters (HGR 9252) 
(november 2018)

9279 Nutritionele behoeften voor patiënten in een vroeg stadium 
van de ziekte van Alzheimer (HGR 9279) (november 2018)

9483-
9487

Algemeen advies betreffende het gehalte aan “ubiquinon” in 
voedingssupplementen en advies betreffende de veiligheid 
van het ingrediënt “ubiquinol” in voedingssupplementen 
(HGR 9483 & 9487) (juni 2018)

Cellen, weefsels
en organen van
menselijke en
dierlijke oorsprong

9453 Kwalificatie van cleanrooms en monitoring van aseptische 
processen binnen banken voor menselijk lichaamsmateriaal, 
intermediaire structuren en productie-instellingen (HGR 
9453) (september 2018)

Chemische
agentia

9479 Ontwerp van koninklijk besluit tot vermindering van de 
jaarlijkse broeikasgasemissies door transportenergie (HGR 
9479) (maart 2018)

9480 Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van pro-
ductnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare 
bronnen (HGR 9480) (maart 2018)

infectiologie 9460 Advies Zika: beknopte informatie voor het grote publiek - 
Het volledige advies (HGR 9460)

9460 Aanbevelingen voor de verschillende reizigersgroepen die 
naar gebieden reizen waar een lokale overdracht van het 
zikavirus plaatsvindt. Stand van zaken in februari 2018. 
(HGR 9460)

9432 Aanbevelingen voor de opvolging van de incidentie van 
rabiës en inzake maatregelen om overdracht op de mens 
te voorkomen (HGR 9432) (Januari 2018)

Fysische agentia 9419 Herziening van de bijsluiter voor jodiumtabletten te gebruiken 
in geval van een nucleaire of radiologische noodsituatie 
(HGR 9419) (juli 2017) 

Geestelijke
gezondheid

9438 Risico’s van alcoholgebruik (HGR 9438) (mei 2018)
8778 Transcraniële magnetische stimulatie (TMS)  

(HGR 8778) (April 2018) 
Vaccinatie 9519 Vaccinatie tegen pneumokokken - 

kinderen en adolescenten (HGR 9519) (november 2018)
9488 Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - winterseizoen 

2018-2019 (HGR 9488) (maart 2018 - update oktober 2018)

Domein Advies 
num.

Titel
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Infectiebeheersing
tijdens de
gezondheidszorg

9492 Sterilisatie van zuigflessen, spenen en borstkolven met 
ethyleenoxide (HGR 9492) (december 2018)

9344 Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening 
(herziening 2018) (HGR 9344) - (vorig advies HGR 8349)

9444 Aanbevelingen inzake de behandeling van het textiel van 
zorginstellingen (februari 2018) (HGR 9444).
Herziening van de aanbevelingen inzake behandeling van 
het linnen van acute verzorgingsinstellingen (HGR 8075).

Domein Advies 
num.

Titel

4 5
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STRUCTUUR 55

College
ADANG Dirk
ANDJELKOVIC Mirjana
BEELE Hilde
BLAUMEISER Bettina
BORIES Yvon
DE GUCHT Véronique
DE HENAUW Stefaan
DE MOL Jacques
DE MOL Patrick
DENEYS Véronique *
GORDTS Bart
HAMDI Moustapha
HENS Luc
HOORNAERT Marie-Thérèse
JANSENS Hilde
MAES Annemarie *
NEVE Jean
REZETTE Jean-Pierre
RIETZSCHEL Ernst
SABBE Bernard
SMEESTERS Patrick
STEURBAUT Walter
VAN LAETHEM Yves
VAN LAREBEKE-ARSCHODT Nicolas
VAN OYEN Herman
VANDAMME Annemie
VANDERKELEN Alain
VERBEKEN Gilbert
VERELLEN-DUMOULIN Christine
VERSCHAEVE Luc *

* aftredend lid

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
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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
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 WOLF Daniël
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
GOFFARD Jean-Christophe
GOFFIN Tom
GOOLE Jonathan
GOOSSENS Annie (An)

A

B

C

D

E

F

G
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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
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
SCHOTTE Christiaan
SCIPPO Marie-Louise
SIMON Anne
SINDIC Marianne
SMAGGHE Guy
SMEESTERS Patrick
SMEETS Peter
SMITS Elke
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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
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

W
Y
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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

Wettelijk depot:  D/2019/7795/8
ISBN nr: 9789490542672

De voor het publiek toegankelijke adviezen en brochures kunnen integraal geraad- 
pleegd worden op de website van de Hoge Gezondheidsraad.

Een gedrukte versie van de beschikbare brochures kan worden verkregen op boven- 
vermeld correspondentieadres (per brief of e-mail).



www.css-hgr.be

Conseil 
Supérieur de la Santé

https://www.facebook.com/ConseilSuperieurdelaSante

https://twitter.com/css_hgr

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


