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PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8894 

 
 

Herziening van bepaalde criteria (Ca, Mg, Se, chloriden en sulfaten) bij de beoordeling van 
vergunningsaanvragen om de bewering "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" te 

gebruiken op de etikettering van natuurlijk mineraalwater en bronwater 

 
In this scientific policy advisory report the Superior Health Council of Belgium revises some 

criteria (Ca, Mg, Se, chlorides and sulfates) for the evaluation of the allegation “suitable for the 

preparation of infant food" in the labeling of mineral waters en spring waters 

 
4 februari 2015 

 

   

 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) moet regelmatig aanvraagdossiers behandelen in verband 
met de bewering "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" voor natuurlijk 
mineraalwater en bronwater dat op de markt wordt gebracht.  
 
Teneinde deze aanvragen te beantwoorden, werden criteria voor de volgende criteria 
beoordeeld: het gehalte aan calcium, magnesium, selenium, chloriden en sulfaten. 
  
 

2. AANBEVELINGEN  
 
De HGR adviseert om, in aanvulling van de bestaande criteria (HGR, 2005), de volgende 
criteria/grenswaarden in aanmerking te nemen om de bewering "geschikt voor de bereiding van 
zuigelingenvoeding" voor natuurlijk mineraalwater en bronwater te vergunnen: 
 

Ca  : 100 mg/liter 
Mg  : 50 mg/liter 
Cl  : 250 mg/liter 
Sulfaten : 140 mg/liter 
Se  : 12 µg/liter 
 

Sleutelwoorden 
 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichwörter 

Infant feeding  Zuigelingenvoeding Alimentation 
nourrissons 

Säuglingsernährung 

Mineral water  Mineraalwater Eaux minérales  Mineral Wasser 

Spring water  Bronwater Eaux de source Quellwasser 
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Lijst van afkortingen 
 
BW: Bronwater 
CIQUAL:  Centre d’information sur la qualité des aliments 
CFS:   Committee on World Food Security (FAO) 
DRI :   Dietary Reference Intakes - voedingsreferentiewaarden 
EFSA: European Food Safety Authority 

ESPGHAN :   European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition 
FAO:  Food and Agriculture Organization 
HGR:   Hoge Gezondheidsraad 
LW: Leidingwater  
NMW:  Natuurlijk mineraalwater 
VAB:   Voedingsaanbevelingen voor België  
VGVV:   Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen 
VZV:   Volledige Zuigelingenvoeding 
 
 

3.1 Methodologie 
 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep VGVV (Voeding 
en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen) de nodige expertises bepaald. Om op de vraag te 
kunnen antwoorden werd een ad hoc werkgroep opgericht met experts in de volgende domeinen: 
pediatrie, pediatrische voeding en bromatologie. 
De experten van de werkgroep hebben een algemene en een ad hoc belangenverklaring 
ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten 
beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale bevoegde 
organisaties ter zake (peer reviewed) alsook op de opinie van experten. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en de permanente werkgroep VGVV werd het 
advies tenslotte gevalideerd door het College. 
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3.2 Uitwerking 
 
Moeten de samenstellingscriteria voor water gewijzigd worden op basis waarvan de 
bewering "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" toegestaan wordt? 
 
In België bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) op 9 november 2005 een advies uit, over de 
kenmerken van drinkwater (leidingwater) en de vereisten voor de samenstelling van water 
waarvoor de vermelding "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" wordt aangevraagd. 
 

 

Criteria voor water met 
vermelding "geschikt voor de 

bereiding van 
zuigelingenvoeding" 

(mg/l) 

Criteria voor drinkwater 
(mg/l) 

Hoge en constante 
microbiologische zuiverheid 

  

Droogrest < 500 < 1500 

Nitraten < 25 < 50 

Nitrieten < 0,1 < 0,1 

Natrium < 50 < 200 

Fluor < 1 < 1,5 

 
De criteria die door de Hoge Gezondheidsraad (HGR) gehanteerd worden, zijn doorheen de tijd 
gewijzigd. Aan de 6 bovenstaande parameters heeft de HGR meer bepaald het volgende 
toegevoegd: 
 
- Het spreekt voor zich dat water bestemd om voeding te bereiden voor zuigelingen geen 
opspoorbaar gehalte van koolwaterstof, bestrijdingsmiddelen of zware metalen mag bevatten. De 
HGR is van oordeel dat de bewering niet bedoeld is om meer waarde te hechten aan natuurlijk 
mineraalwater (NMW) of bronwater (BW) ten opzichte van in gepaste omstandigheden geleverd 
"leidingwater", maar eerder om tussen de soorten natuurlijk mineraalwater of bronwater te 
bepalen welke al dan niet geschikt zijn (HGR 8123, 2005 ; HGR 8659, 2010 ; HGR 8660, 2010 ; 
HGR 8690, 2010 ; HGR 8691, 2010 ; HGR 8710, 2011).  
 
- Het fluorgehalte < 1 mg/l werd vastgelegd vooraleer de herziening van de 
Voedingsaanbevelingen voor België (VAB) in 2009 verscheen; in deze aanbevelingen wordt 
gepreciseerd dat de fluorconcentratie van voedingsmiddelen bestemd voor kinderen tussen 0 en 
6 maanden niet hoger mag zijn dan 0,6 tot 0,7 mg/l en dat het fluorgehalte van 1 mg/l een 
maximum is dat in geen geval mag overschreden worden (HGR 8690, 2010 ; HGR 8691, 2010 ; 
HGR 8710, 2011). 
We nemen dus geleidelijk aan afstand van het begrip “drinkwater in zijn natuurlijke toestand”, wat 
volstaat om het statuut van BW te verkrijgen, behalve de microbiologische eis die zich 
rechtvaardigt door het ontbreken van bewaarmiddelen bij de verkoop ervan. Overschrijdingen van 
de vastgelegde limieten mogen dus niet meer aanvaard worden ook al blijven die binnen de 
normen voor drinkbaar water. 
 
Gelet op het Franse besluit van 28 december 2010 betreffende de criteria voor de kwaliteit van 
verpakt water (Franse Republiek, 2011) en in het bijzonder bijlage II "Kwaliteitseisen en 
etiketvermeldingen voor zuigelingenvoeding" waarin grenswaarden voor andere nutriënten 
worden voorgesteld, stelt zich de vraag of de HGR de criteria van advies 8123 (HGR 8123, 2005) 
moet aanpassen.  
 
In eerste instantie worden de volgende criteria onderzocht: Ca, Mg, Cl, sulfaten en Se. In 
een volgende fase zal de noodzaak om de andere elementen te herzien bekeken worden. 
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3.2.1 Calcium 

 
Toegestaan maximumgehalte: 100 mg/l 
 
Deze eis geldt niet in de volgende Europese landen: België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, 
Duitsland, Griekenland (geen criteria), Hongarije (geen criteria), Italië, Portugal, Roemenië, 
Slovenië, Spanje en het VK. 
 
De voorgestelde grenswaarde uit de voedingsaanbevelingen voor zuigelingen van de Hoge 
Gezondheidsraad (HGR, 2009) werd vergeleken met de internationale aanbevelingen (Dietary 
Recommended Intakes - DRI). 
  
De grenswaarde 100 mg/l lijkt noodzakelijk wegens de volgende redenen:  
 

1. Aanbevolen voedingsinnames: 
 

 
HGR 2009 

(mg/d) 
DRI 

(mg/d) 

ESPGHAN - EFSA 2013 
voor volledige zuigelingenvoeding1 (VZV) 

(mg/100 kcal) 

0 – 6 maanden 210 210 5 – 15 

7 – 12 maanden 270 270 5 - 15 

Nadelige effecten bij 
overmatig verbruik 

kalkstenen, hypercalcemie, nierinsufficiëntie 

 
2. Samenstelling aan calcium van verschillende melksoorten voor zuigelingen ten opzichte 
van moedermelk en de aanbevelingen van de European Society for Paediatric 
Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) 

 

Samenstelling 
voor 1 liter 

Voor 1 liter 
(mg/l) 

Voor water met 0 
mg Ca/l 

(mg/100 kcal) 

Voor water met 
100 mg Ca/l ** 
(mg/100 kcal) 

Aanbeveling 
ESPGHAN*** 
 (mg/100 kcal) 

Moedermelk**** 225    

Volledige 

zuigelingenvoeding2 
530 – 860* 64 - 115 79 - 153 50 - 140 

* Aanmaak met water dat 100 mg Ca/l bevat.** Een gehalte van 100 mg Ca per liter in het water voor de 
aanmaak van zuigelingenvoeding leidt bij bepaalde melksoorten tot een gehalte van 153 mg/100 kcal. Dit 
is een maximumgehalte voor Ca dat hoger ligt dan de aanbevelingen van de ESPGHAN die in 2006 in een 
Europese richtlijn werden opgenomen (EC, 2006). 
*** Global Standard for the Composition of infant formula: Recommendations of an ESPGHAN Coordinated 
International Expert Group (Koletzko et al., 2005; SCF, 2003). 
**** 33,6 mg Ca/100 kcal in moedermelk 

 
Als we rekening houden met de aanbevelingen voor het calciumgehalte van verschillende 
instanties lijkt de grenswaarde van 100 mg Ca per liter water bijgevolg gerechtvaardigd, want bij 
sommige soorten zuigelingenmelk of opvolgmelk leidt de aanmaak met zo'n water tot het bijna 
overschrijden van de bovengrens van de aanbeveling van ESPGHAN. 
 

 
De HGR adviseert om de bovengrens op 100 mg/l vast te leggen. 
 

 

                                                
1 Voedingsmiddelen die speciaal zijn bedoeld om als voeding voor zuigelingen in de eerste levensmaanden 
te worden gebruikt, en die zolang nog geen passende aanvullende voeding wordt gegeven, volledig aan de 
voedingsbehoeften van deze zuigelingen voldoen (EC, 2006). 
2 Voor de analyse werd rekening gehouden met de meeste zuigelingenvoedingen die vandaag beschikbaar 
zijn op de Belgische markt. 
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Opmerking betreffende de verhouding Ca/P die verkregen wordt in vergelijking met de eisen van 
de Europese Richtlijn 2006/141/EG (EC, 2006) die in de nationale wetgeving werd omgezet. 
  
Het calciumgehalte van 100 mg per liter water {in overeenstemming met de grenswaarden van de 
Europese Richtlijn 2006/141/EG (EG, 2006)} leidt tot een verhouding Ca/P = 2,2 in verscheidene 
volledige zuigelingenvoedingen, terwijl de Europese Richtlijn voor de eigenschappen van de 
samenstelling van volledige zuigelingenvoeding bepaalt dat de verhouding niet groter dan 2 mag 
zijn. 
Andere volledige zuigelingenvoedingen met een hoger calcium- en fosforgehalte zouden bij de 
aanmaak met water dat 100 mg Ca/l bevat een verhouding van Ca/P = 2,09 hebben. 
 
Het gehalte aan calcium van water voor de bereiding van zuigelingenvoeding beïnvloedt uiteraard 
de calciuminname en de Ca/P-verhouding. Als de voeding zou worden opgelost en in vloeibare 
vorm voor verkoop zou worden voorgesteld, zou deze niet worden toegestaan, omdat ze niet 
conform is aan Richtlijn 2006/141/EG (EC, 2006). 
 
Vraag: Moet de grenswaarde van 100 mg Ca/l aanvaard worden? Moet men strenger zijn? 
 
Een teveel aan calcium heeft een negatieve invloed op de biobeschikbaarheid van ijzer (Ziegler, 
2007) en zou eventueel tot een anemie kunnen leiden (Oliveira & Osório, 2005). 
 
Water met 50 mg/l Ca zou een verhouding Ca/P = 2 betekenen bij het oplossen van alle 
soorten volledige zuigelingenvoeding.  
 

 

3.2.2 Magnesium 

 
Maximumgehalte in Frankrijk  : 50 mg/l 
Aanbevelingen ESPGHAN 2005 : 5 – 15 mg/100 kcal 
Europese Richtlijn   : 5 – 15 mg/100 kcal 
 

 
Voor 1 liter 

(mg/l) 

Voor water met 0 
mg Mg/l 

(mg/100 kcal) 

Voor water met 
50 mg Mg/l 

(mg/100 kcal) 

Aanbeveling 
ESPGHAN, EFSA 

en Europese 
Richtlijn 

(mg/100 kcal) 

Moedermelk** 30 – 40    

Volledige 

zuigelingenvoeding3 
91 – 107* 6,1 – 8,5 13,7 - 17 5 - 15 

Opvolgzuigelingenvoeding   14 - 19  

* Aanmaak met water dat 100 mg Ca/l bevat. 
** 4,6 - 6,1 mg Mg/100 kcal in moedermelk 

 
Het in de Franse wetgeving voorgestelde hogere gehalte leidt tot een inname van 2 mg/100 kcal 
boven de bovengrens bij bepaalde volledige zuigelingenvoedingen en 4 mg/100 kcal bij 
opvolgzuigelingenvoeding4. 
 
In het belang van harmonisatie en aangezien het overschrijden met enkele milligram niet toxisch 
is, kan de grenswaarde uit de Franse wetgeving aanvaard worden.  
  

                                                
3 Voor de analyse werd rekening gehouden met de meeste zuigelingenvoedingen die vandaag beschikbaar 
zijn op de Belgische markt. 
4 Voedingsmiddelen die speciaal zijn bedoeld om als voeding voor zuigelingen te worden gebruikt wanneer 
passende aanvullende voeding wordt gegeven en die het belangrijkste vloeibare bestanddeel vormen van 
de steeds gevarieerder wordende voeding van deze zuigelingen (EC, 2006). 



  
− 6 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
 

 
De grenswaarde van 50 mg/l wordt voorgesteld. 
   

 
 

3.2.3 Chloriden 

 
Grenswaarden in de Franse wetgeving voor 1 l water: 250 mg/l.  
 

 

Voor 1 liter 
(mg/l) 

Voor water met 0 
mg Cl/l 

(mg/100 kcal) 

Voor water met 
250 mg Cl/l 

(mg/100 kcal) 

Aanbeveling 
ESPGHAN** en 

Europese 
Richtlijn 

(mg/100 kcal) 

Moedermelk** 400    

Volledige 
zuigelingenvoeding 

720 – 780* 70 108 50 - 160 

* Aanmaak met water dat 100 mg Ca/l bevat. 
** 61,5 mg Cl/100 kcal in moedermelk 

 
De vastgelegde grenswaarde is in overeenstemming met de aanbevelingen van de ESPGHAN 
en de EFSA waarop de uitwerking van de Europese Richtlijn berust (EC, 2006).  
 
Een teveel aan chloriden gaat gepaard met een bovenmatige inname van Na, K of Mg. Het 
naleven van de opgelegde gehaltes voor deze verschillende mineralen heeft als gevolg dat het 
chloridengehalte automatisch binnen de aanbevolen grenswaarden ligt. 
 

 
De HGR adviseert om de bovengrens op 250 mg/l vast te leggen. 
 

 
 

3.2.4 Sulfaten 

 
Grenswaarden in de Franse wetgeving: 140 mg/l 
Er worden geen grenswaarden vermeld door de ESPGHAN of in de Europese Richtlijn 
2006/141/EG, want er bevinden zich geen sulfaten in zuigelingenmelk.  
 
Een teveel aan anionen gerelateerd aan een teveel aan sulfaten en chloriden kan een metabole 
acidose opwekken die gepaard gaat met een urinaire excretie van calcium (AFSSA, 2001), 
hetgeen een impact heeft op de botmineralisatie. Voorts heeft magnesiumsulfaat een laxerende 
werking. 
 

 
De HGR beveelt aan om de Franse regelgeving (Franse Republiek, 2011) te volgen en om 
de bovengrens op 140 mg/l vast te leggen.   
 

 
 

3.2.5 Selenium 
 
De maximumgrens uit het Besluit van 28 december 2010 dat in het “Journal officiel” werd 
bekendgemaakt is 10 µg/l (Franse Republiek, 2010). 
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Per 100 kcal 

(µg) 

Voor water 
met 0 µg Se/l 
(µg/100 kcal) 

Voor water 
met 10 µg Cl/l 
(µg/100 kcal) 

Aanbeveling 
ESPGHAN**, ER 

2006 en EFSA 2014 
(µg/100 kcal) 

Moedermelk 0,8 – 3,3*    

Volledige 
zuigelingenvoeding en 
opvolgzuigelingenvoeding 
(niet-exhaustieve lijst) 

 1,5 – 3,6 3 – 5,1 1 - 9 

* HGR 2009 - Voedingsaanbevelingen voor België Herziening 2009 
** Essentiële samenstelling van zuigeling- en opvolgformules - EFSA Journal 2014; 12(7) :3760 

 
Volgens de EFSA (EFSA, 2014) schommelt de seleniumconcentratie van moedermelk in Europa 
tussen de 3 en 84 µg/l naargelang de verbruikte seleniumhoeveelheid door de moeder. Het 
gemiddelde wordt geraamd op 16,3 ± 4,7 µg/l. 
 
Wanneer het water voor het oplossen van volledige zuigelingenvoeding of 
opvolgzuigelingenvoeding, volgens de toegestane minimum- en maximumwaarden voor de 
samenstelling ervan, 10 µg/l bevat, zou de inname in theorie kunnen schommelen tussen de 1,5 
en 13,5 µg/100 kcal.  
Aangezien de aanbevolen dagelijkse inname voor zuigelingen (HGR, 2009) 12 µg per dag 
bedraagt, lijkt het gerechtvaardigd om het gehalte in water bestemd voor reconstitutie te 
beperken. 
 
Te hoge seleniuminnames kunnen leiden tot een chronische toxiciteit (selenose) die klinisch 
gekenmerkt wordt door aantasting van de huidaanhangsels (broze nagels en haar) (EFSA, 2014). 
 

 
De HGR beveelt aan om de bovengrens van 12 µg per dag na te leven. 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 

Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de deskundigen van de HGR benoemd per KB, de leden van het Bureau en het College, en 
de algemene belangenverklaringen van de experten zijn beschikbaar op onze website www.hgr-
css.be (link: samenstelling en werking - link: Belangenconflicten). 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
CLAES Nathalie dietetiek van de pediatrie ONE – Office de la 

Naissance et de l’Enfance 
MOZIN Marie-Josèphe dietetiek van de pediatrie Huderf 
RIGO Jacques geneeskunde, pediatrische voeding Ulg 
THIEBAUT Isabelle dietetiek van de pediatrie Ecole de santé publique 
VAN PETEGHEM Carlos† bromatologie UGent 
DEVREKER Thierry geneeskunde, pediatrie VUB 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
HORION Benoît Nutritioneel beleid en 

voedselveiligheid 
FOD VVVL, DG4 

 
Het voorzitterschap werd verzekerd door mevrouw Marie-Josée MOZIN en het wetenschappelijk 
secretariaat door mevrouw Anne-Madeleine PIRONNET. 
 
 
De deskundigen van de permanente groep VGVV (Voeding, Gezondheid, Voedselveiligheid 
inbegrepen)  hebben het advies goedgekeurd: 
 
ANDJELKOVIC Mirjana residuen en chemische contaminanten WIV 
DE BACKER Guy preventieve geneeskunde, 

volksgezondheid, epidemiologie 
UGent 

DE HENAUW Stefaan voeding en volksgezondheid UGent 
GOYENS Philippe pediatrie, metabolisme ULB 
HUYGHEBAERT André chemie, levensmiddelentechnologie UGent 
LARONDELLE Yvan biochemie - metabolisme, menselijke 

en dierlijke voeding 
UCL 

MAGHUIN-ROGISTER Guy levensmiddelenanalyse ULg 
MAINDIAUX Véronique voeding en dietetiek Institut Paul Lambin 
MOZIN Marie-Josèphe dietetiek van de pediatrie Huderf 
VAN DE WIELE Tom microbiologische technologie, 

contaminanten 
UGent 

VAN LOCO Joris chemie, contaminanten WIV 
VANHAUWAERT Erika dietetiek KUL 
 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
DE PAUW Katrien voedingssupplementen FOD VVVL, DG 4 

 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door de heer Guy DE BACKER en het wetenschappelijk 
secretariaat door mevrouw Anne-Madeleine PIRONNET. 

http://www.hgr-css.be/
http://www.hgr-css.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/about-us/composition/index.htm?fodnlang=nl#.U6LRO5R_s2Y
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/conflictsofinterests/index.htm?fodnlang=nl
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)  
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 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 neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze 
uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de 
recentste wetenschappelijk 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, praktijk beoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd; 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 referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door 
het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 40 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. 
 
De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze 
overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare 
adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), soms met een embargo periode van 
variabele duur voor vertrouwelijke adviezen of projecten m.b.t. een Koninklijk Besluit. Daarnaast 
wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar doelgroepen onder de 
beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector. 
 
De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (European 
Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees 
niveau. 
 
Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje 
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 

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