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Mevrouw de Minister, 
 
 
Naar aanleiding van de brief van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding (CGKR), waarvan aan de HGR eind november 2013 door de heer De 
Coster een kopie werd bezorgd, hebben de deelnemers van de beleidsreflectiegroep 
"Infectiebeheersing tijdens de zorgverlening" grondig kennis genomen van de 
bedenkingen van het CGKR en van de talrijke bijlagen bij de brief. Dit alles werd tijdens 
een van de periodieke vergaderingen besproken. 
 
In het licht van wat in het UZ Leuven in de praktijk wordt omgezet voor de 
toegankelijkheid van geleidehonden in verzorgingsinstellingen schrijft het CGRK aan de 
minister dat het zou aangewezen zijn dat de HGR zijn advies uit 2004 aanpast. 
 
Het is belangrijk om te weten dat het advies HGR 8069 uit 2004 bevestigd werd door een 
gelijkaardig advies, dat handelde over "de al dan niet heilzame effecten van de 
aanwezigheid van gezelschapsdieren in verzorgingsinstellingen" (HGR 8133 uit 2006). De 
inhoud van de aanbevelingen van dit tweede advies liggen in dezelfde lijn van wat aan de 
bevoegde overheden en de medische verantwoordelijken van de verzorgingsinstellingen 
werd aanbevolen. 
 
Sinds 2006 is er geen enkel recent en nieuw gegeven (in infectiologie, epidemiologie, 
wetenschappelijk onderzoek, identificatie, enz.) dat de feitelijke inhoud uit de twee 
vermelde adviezen in vraag stelt. 
 
De wetenschappelijke argumenten om de toegang aan gezelschapsdieren te verbieden in 
acute verzorgingsinstellingen berusten op de notie van goed aangetoonde en goed 
beschreven reële risico's op de overdracht van infectieziekten bij herhaalde contacten 
tussen gezelschapsdieren en personen in slechte gezondheid, in behandeling of zelfs 
immuungecompromitteerd.  
 
Gezien de bewezen risico's blijft de HGR van oordeel dat de toegang aan dieren 
(geleide- of gezelschapsdieren) in acute verzorgingsinstellingen moet verboden 
worden behoudens tegenbericht gemotiveerd door het comité voor ziekenhuishygiëne 
van de betreffende instelling. 

UW BRIEF VAN   8/11/2013 

UW REF.   AAch42935 
 

ONZE REF.   HGR 9156 

DATUM   13/05/2014 
 

BIJLAGE(N)   2 
 

CONTACT   DUBOIS JEAN-JACQUES 

TEL.   02/524.91.61 

FAX         

E-MAIL   JEAN-JACQUES.DUBOIS@SANTE.BELGIQUE.BE 

BETREFT   Toegang van geleidehonden tot ziekenhuizen.+ addendum september 2018 

Nota aan mevrouw Laurette ONKELINX, Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 



 

 
Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be  

 
In geval van afwijking op het verbod behoort het tot de verantwoordelijkheid van de 
directie van de instelling om op advies van het comité voor ziekenhuishygiëne 
aangepaste maatregelen te treffen voor een correct beheer van de toegang van dieren tot 
het ziekenhuis, meer bepaald door het opstellen van een geschreven reglementaire 
procedure om het risico op de overdracht van infectieziekten van het dier naar de patiënt 
tot een minimum te herleiden. Dit reglement moet onder andere de voor de dieren 
toegankelijke zones, de toegangsmogelijkheden en de toegelaten contacten bepalen. 
 
Na het bespreken en uitwisselen van standpunten en rekening gehouden met het 
ontbreken van nieuwe medisch-wetenschappelijke gegevens over anthropozoönosen, is 
de HGR van oordeel dat de aanbevelingen uit de twee eerdere adviezen niet moeten 
worden herzien. Wat op dit ogenblik op het terrein wordt toegepast, is niet in strijd met wat 
door de HGR wordt aanbevolen. 
 
Wij hopen dat we hierbij de minister, het CGKR en het Directoraat-generaal 
Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid de nodige toelichtingen hebben 
verschaft. 
 
Hoogachtend. 

 
Voor de HGR, 

A. Pauwels, 
Coördinator 

Bijlagen : 
 

a) Advies HGR 8069 “ Advies van de HGR betreffende de toegangsmogelijkheid voor 
geleidehonden op verschillende plaatsen.” Okt 2004. 
 
 

b) Advies HGR 8133 “Advies van de HGR betreffende de mogelijkheid om 
gezelschapsdieren toegang te verlenen tot de verzorgingsinstellingen vermeld in 
beide resoluties, en over de al dan niet heilzame effecten ervan op de gezondheid 
van de patiënten.” Jan 2006. 
 

Addendum september 2018 (zie adviezen 8069 & 8133): 
 

Naar aanleiding van de discussies tussen de HGR, de politieke autoriteit en de 

terreinactoren in aansluiting op de ontvangen parlementaire vragen, werd het nuttig geacht 

de aandacht te vestigen op de formulering en de nuances van de adviezen die zijn verleend 

over de toegang van dieren en geleidehonden tot zorginstellingen (adviezen 8069, 8133 en 

9156), zonder de intrinsieke inhoud ervan op enigerlei wijze te wijzigen. 

Meer bepaald staat het de directie van elke zorginstelling vrij om - in overleg met het 

Comité voor Ziekenhuishygiëne - gevalideerde schriftelijke procedures te voorzien voor de 

toegang van geleidehonden tot zorginstellingen onder bepaalde voorwaarden.  

De HGR kan de directie van elke zorginstelling maar aanraden om in deze richting te 

werken in overleg met het Comité voor Ziekenhuishygiëne. 

De adviezen van de HGR beletten of verbieden op geen enkele wijze een dergelijke 

aanpak. 

http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/4496397.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/4496397.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/6634387.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/6634387.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/6634387.pdf
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/6634387.pdf
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Gidsen en naslagwerken die hulp kunnen bieden (praktische uitvoering) aan instellingen 

die hierin geïnteresseerd zijn, zijn te vinden op internet, onder andere: 

 

http://eguideline.guidelinecentral.com/i/517746-animals-in-healthcare-facilities-shea  

https://www.shea-online.org/index.php/practice-resources/41-current-guidelines/421-

expert-guidance-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-

risks  

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/7086725BAB2AAA4C1949DA5B90F06F3B/S0899823X1500015Xa.p

df/div-class-title-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-

risks-div.pdf 

 

Het gaat om een specifieke actie die door elke geïnteresseerde instelling moet worden 

beslist, gedefinieerd en voorbereid met inachtneming van de plaatselijke omstandigheden. 

http://eguideline.guidelinecentral.com/i/517746-animals-in-healthcare-facilities-shea
https://www.shea-online.org/index.php/practice-resources/41-current-guidelines/421-expert-guidance-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-risks
https://www.shea-online.org/index.php/practice-resources/41-current-guidelines/421-expert-guidance-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-risks
https://www.shea-online.org/index.php/practice-resources/41-current-guidelines/421-expert-guidance-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-risks
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7086725BAB2AAA4C1949DA5B90F06F3B/S0899823X1500015Xa.pdf/div-class-title-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-risks-div.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7086725BAB2AAA4C1949DA5B90F06F3B/S0899823X1500015Xa.pdf/div-class-title-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-risks-div.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7086725BAB2AAA4C1949DA5B90F06F3B/S0899823X1500015Xa.pdf/div-class-title-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-risks-div.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7086725BAB2AAA4C1949DA5B90F06F3B/S0899823X1500015Xa.pdf/div-class-title-animals-in-healthcare-facilities-recommendations-to-minimize-potential-risks-div.pdf

