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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD  
NR. 9483 en NR. 9487 

 
Algemeen advies betreffende het gehalte aan “ubiquinon” in 

voedingssupplementen en advies betreffende de veiligheid van het 
ingrediënt “ubiquinol” in voedingssupplementen  

 
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides an expert opinion on maximum levels of ubiquinone in food supplements 

(9483) and on the security of ubiquinol in food supplements (9487). 

 
Versie gevalideerd op het College van 

juni 20181 

 
 
 

I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

Het directoraat-generaal “Dier, Plant en Voeding”, dienst “Voedingsmiddelen, Dierenvoeders 
en Andere Consumptieproducten” heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) op 20 december 
2017 om advies gevraagd over het maximale gehalte aan ubiquinon in 
voedingssupplementen.  
 
Dit verzoek is gebaseerd op artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 12 februari 2009 
betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen 
bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen, dat impliceert dat voor elke 
aanpassing van deze limieten het advies van de HGR vereist is. Het verzoek ging 
oorspronkelijk uit van de beroepsvereniging voor voedingssupplementen NAREDI. Volgens 
het Ministerieel Besluit van 19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in 
voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of 
plantenbereidingen is het maximale toegestane gehalte voor ubiquinon momenteel 200 
mg/dag. NAREDI vraagt een verhoging van de maximale dosering van ubiquinon tot 300 
mg/dag. 
 
Tegelijk werd het advies van de Hoge Gezondheidsraad gevraagd over een beoordeling van 
de veiligheid van het ingrediënt “ubiquinol” in een dosis van 300 mg/dag. De vraag ging uit 
van dezelfde bron. In het kader van de huidige revisie van het Ministerieel Besluit (MB) van 
19 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die 
andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen vestigt NAREDI er 
de aandacht op dat het wettelijk statuut van het ingrediënt “ubiquinol” niet officieel vastligt in 
België. 
 
  

                                                
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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II CONCLUSIE  

Aangezien niets er momenteel op wijst dat voedingssuppletie met CoQ10 (ubiquinon) nodig 
is voor personen die in goede gezondheid lijken te verkeren en er geen overtuigend bewijs is 
dat dit type suppletie een preventieve of curatieve rol kan spelen bij bepaalde aandoeningen 
of in specifieke situaties, is er volgens de HGR geen enkel voordeel om aanvullende 
hoeveelheden van CoQ10 in doses die veel hoger liggen dan de normale hoeveelheid 
voedingsstoffen te gebruiken.  
 
Er was in de studie van de literatuur geen tastbaar bewijs te vinden voor het nut van de 
toegestane dagelijkse dosis in voedingssupplementen te verhogen tot 300 mg en de vrager 
kon dit bewijs evenmin leveren.  
 
De HGR concludeert dat het redelijk is om zich te houden aan de eerder vastgelegde dosis 
van 200 mg/dag voor een voedingssuppletie en benadrukt dat gezondheidsclaims niet 
toegestaan zijn.  
 
Wat ubiquinol betreft, dat noch een belangrijk voordeel lijkt te bieden ten opzichte van 
ubiquinon, noch grotere gunstige effecten bezit dan ubiquinon, stemt de HGR ermee in om in 
voedingssupplementen dagelijkse doses tot 200 mg toe te laten.  

 

Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used 
for indexing articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
  

                                                
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. Pour de plus amples informations, vr le chapitre « méthodologie ». 

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

“Food 

supplement” 

 Food supplement Voedingssupplem

ent 

Complément 

alimentaire 

Nahrungsergänzu

ngsmittel 

“Food safety”  Food safety Voedselveiligheid Innocuité 

alimentaire 

Lebensmittelsiche

rheit 

“Nutritional 

requirements” 

 Nutritional 

requirements 

Voedingsbehoefte

n 

Besoins 

nutritionnels 

Ernährungsanford

erungen 

“Nutrition 

policy ” 

 Nutrition policy Voedingsbeleid Politique 

nutritionnelle 

Ernährungspolitik 

“Legislation, 

Food” 

 Legislation, Food Wetgeving, 

voedsel 

Législation, 

nutrition 

Gesetzgebung 

“Ubiquinone”  Ubiquinone Ubiquinon Ubiquinone Ubiquinon 

“Ubiquinol”  Ubiquinol Ubiquinol Ubiquinol Ubiquinol 

  Coenzym Q10 Co-enzym Q10 Co-enzyme Q10 Coenzym Q10 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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III METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein VGVV (Voeding 
en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen) de nodige expertises bepaald. Om de vraag 
te beantwoorden werd de beoordeling van het dossier toevertrouwd aan de permanente 
werkgroep VGVV van de HGR waarbinnen de expertises die onder punt VI worden 
weergegeven vertegenwoordigd waren. 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, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Na de goedkeuring van het advies door de permanente groep VGVV werd het advies tot slot 
gevalideerd door het College. 
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van gebruikte afkortingen 
 

ATP adenosinetrifosfaat 

CoQ Co-enzym Q 

CoQ10 Co-enzym Q10 

DNA desoxyribonucleïnezuur 

EFSA European Food Safety Authority 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

NOAEL No Observed Adverse Effect Level 

ROS Reactive Oxygen Species 

VGVV Voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen 

 
1 Aard en biochemische rol van co-enzym Q10 

Ubiquinon of co-enzym Q (CoQ) is een lipofiele stof die alom aanwezig is in de celmembranen 
en vooral in de mitochondriën (Acosta et al., 2016; Desbasts et al., 2015). De stof bevat een 
quinongroep en een polyisopreenketen met een variabele lengte in de verschillende levende 
wezens. Ubiquinol is de gereduceerde vorm van ubiquinon. De mens heeft 10 
isopreeneenheden, vandaar de naam co-enzym Q10 (CoQ10). Dankzij zijn vermogen om 
voortdurend redoxcycli te ondergaan vormt het een uitstekende antioxidans voor de 
membranen en een elektronencarrier in tal van belangrijke biochemische cycli. 
 
De stof is geen essentiële voedingsstof, want ze kan worden gesynthetiseerd door de 
organismes die ze gebruiken (Acosta et al., 2016). De talrijke factoren die een rol spelen bij 
deze biosynthese en de regulering ervan zijn ondertussen goed beschreven (Acosta et al., 
2016).  
 
Er is een bij de mens primaire CoQ10-deficiëntieziekte waargenomen die verband houdt met 
de mutatie van specifieke genen. Dit is een heterogene stoornis die de mitochondriën treft, 
zeer vroeg optreedt bij kinderen en klinische symptomen uitlokt die goed gedocumenteerd zijn 
(Acosta et al., 2016; Desbasts et al., 2015). Behalve deze primaire deficiëntie komt er ook een 
secundaire deficiëntie voor (Acosta et al., 2016; Desbasts et al., 2015). Deze toestanden uiten 
zich in een gedaalde aanmaak van ATP en een gestegen aanmaak van reactieve 
zuurstofradicalen (ROS) en worden gekenmerkt door stoornissen die verschillende organen 
(zenuwstelsel, nieren, spieren) treffen. De toediening van CoQ10 is een behandeling die zich 
heeft bewezen voor dit soort aandoening (Potgieter et al., 2013). Deze behandelingen bestaan 
in de vroege toediening van ubiquinon of van zijn vorm ubiquinol, die beter biologisch 
beschikbaar zou zijn (Acosta et al., 2016). Er is nog een lange weg af te leggen wat het inzicht 
in en de optimalisatie van deze behandelingen betreft (Acosta et al., 2016; Desbasts et al., 
2015). Deze patiënten krijgen vrij hoge ubiquinondoses toegediend, namelijk tussen 5 
mg/kg/dag en 30 à 50 mg/kg/dag (Desbasts et al., 2015). Het schijnt nuttig te zijn om de 
innames te verdelen en de gecommercialiseerde vormen met de grootste biologische 
beschikbaarheid te gebruiken (Desbasts et al., 2015).  
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2 Doses en behoeften 

CoQ10 wordt gesynthetiseerd door het organisme en er is geen nutritionele behoefte aan 
deze stof (EFSA, 2010). De voedingsbronnen die het meeste CoQ10 bevatten zijn vlees, 
gevogelte, vis, noten en enkele oliën (Pravst et al., 2010; Weber et al., 1997), terwijl de 
concentraties het laagst zijn in melkproducten, groenten, fruit en graanproducten. De 
gemiddelde dosis CoQ10 bedraagt 3 à 6 mg/dag, waarvan de helft in een gereduceerde vorm 
voorkomt (Pravst et al., 2010; Weber et al., 1997).  
 

3 Gunstige effecten van suppletie 

Wegens zijn krachtig antioxiderend effect en zijn rol in tal van celcycli werd CoQ10 voorgesteld 
als mogelijk gunstig voor een hele reeks aandoeningen die al dan niet gepaard gaan met 
toegenomen oxidatieve stress (Littaru & Tiano, 2010). Er werden diverse studies van 
uiteenlopende kwaliteit uitgevoerd in verschillende domeinen, soms met interessante 
resultaten, maar vaak ook zonder definitief uitsluitsel (Littaru & Tiano, 2010). Veel auteurs zijn 
het erover eens dat er trends tot verbetering van de klinische symptomen in bepaalde 
pathologieën merkbaar zijn in de studies die werden uitgevoerd met deze stof in een dosis 
van 100 à 200 mg/dag (Chagan et al., 2002), minder vaak 300 mg/dag (Klinger et al., 2016), 
maar soms tot 1.200 mg/dag, maar dat er nauwkeurigere klinische studies nodig zijn om deze 
zeer partiële resultaten te bevestigen (Chagan et al., 2002). Uit de meest volledige en 
nauwkeurigste van die studies blijkt zelfs geen enkel effect. Deze studies hadden betrekking 
op hartziekten (Chagan et al., 2002; Klinger et al., 2016; de Frutos et al., 2015; Madmani et 
al., 2014; Sharma et al., 2015) en cardiovasculaire preventie (Flowers et al., 2014), 
neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson (Mancuso et al., 2015; Negida et 
al., 2016; Zhu et al., 2017), diabetes (Suksomboom, 2015; Moradi et al. 2016), retinopathie 
(Zhang et al., 2017) of ontstekingsmarkers (Fan et al. 2017; Zhai et al., 2017), enz (Thalur et 
al., 2015).  
 
Er werden studies in verband met CoQ10 uitgevoerd voor myalgie en myopathie als gevolg 
van statines. Wegens metabolische interacties blijkt een behandeling met statines het CoQ10-
gehalte in het plasma en in bepaalde bloedcellen te verlagen. Het effect van de toediening 
van ubiquinon op de tolerantie voor statines en op myalgie blijft echter zeer controversieel 
(Littaru & Tiano, 2010; Taylor et al., 2018). De toediening van CoQ10 tijdens een behandeling 
met statines is geen overtuigende optie (Harper et al., 2010) en is zelfs hoegenaamd niet 
nuttig volgens gerandomiseerde klinische studies (Taylor et al., 2015). 
  
Met het oog op al deze weinig overtuigende denksporen is het belangrijk om te vermelden dat 
de Europese autoriteiten zich niet positief hebben uitgesproken over dit gebruik. De EFSA 
heeft in 2010 na een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur uit die tijd zelfs 
geen enkele van de volgende gezondheidsclaims aanvaard (EFSA, 2010): 

- Bijdrage aan het energetische metabolisme 
- Behoud van een normale bloeddruk 
- Bescherming van het DNA, de eiwitten en de vetten tegen oxidatieve schade 
- Bijdrage aan een normale cognitieve functie 
- Behoud van normale cholesterolconcentraties in het bloed 
- Toename van het fysieke vermogen en van de fysieke prestaties 
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4 Veiligheid en risicobeoordeling 

In diverse studies komen er verschillen naar voren in de biologische beschikbaarheid tussen 
formules van CoQ10 met een lage intestinale absorptie (Kurowska et al., 2003). De gekozen 
galenische kenmerken kunnen bijgevolg de na suppletie verkregen plasmaconcentraties sterk 
beïnvloeden (Liu et al., 2009; Bhagavan et al., 2007). Hoewel CoQ10 al meer dan twintig jaar 
wordt toegepast als voedingssupplement constateren we momenteel een stijging van de 
dagelijks ingenomen hoeveelheden (Hidaka en al ., 2008). De plasmaconcentraties van 
CoQ10 na suppletie stijgen gaandeweg als de ingenomen doses worden verhoogd en er wordt 
een plateau bereikt voor hoge doses (2.400 mg met bepaalde vormen) (Bhagavan et al., 
2007). Het absorptierendement daalt als de dosis stijgt (Bhagavan et al., 2007). De grootste 
circulerende hoeveelheid CoQ10 (95 %) treffen we aan in de vorm van ubiquinol (Bhagavan 
et al., 2007). Volgens bepaalde auteurs (Hidaka en al , 2008) bedraagt de aanvaardbare 
dagelijkse dosis 12 mg ubiquinon/kg. Die waarde wordt berekend met een NOAEL (No 
Observed Adverse Effect Level) van 1.200 mg/kg/dag bij ratten (Hidaka en al ., 2008). Dat 
komt overeen met 720 mg/dag voor een persoon van 60 kg. Risicobeoordelingen op basis 
van diverse klinische studies suggereren dat het veilige niveau voor CoQ10 in de vorm van 
ubiquinon 1.200 mg/dag/persoon is (Hathcock & Shao, 2006). Uit farmacokinetische studies 
blijkt dat suppletie van CoQ10 de biosynthese van deze stof niet beïnvloedt en dat ze zich niet 
opstapelt in het plasma of in de weefsels zodra de suppletie wordt stopgezet (Hidaka en al ., 
2008). Diverse studies besluiten dat CoQ10 in de vorm van ubiquinon een uitstekend 
veiligheidsprofiel heeft (Miles, 2007; Hidaka en al ., 2008).  
 
We wijzen erop dat Canadese en Amerikaanse instanties die enigszins openstaan voor 
voedingssupplementen met CoQ10 (doses van 30 à 300 mg/dag in één of meerdere innames) 
gebruikers waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen (slapeloosheid, wijziging van de 
leverenzymen, roodheid, misselijkheid, buikpijn, etc.) en het gebruik ervan afraden voor 
patiënten die bepaalde medicatie innemen (anticoagulantia, antihypertensiva) en voor 
zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven (NIH, 2015; HC, 2007). 
 

5 Wettelijk statuut 

In Japan werd CoQ10 in 1973 goedgekeurd als geneesmiddel voor de behandeling van 
patiënten met congestief hartfalen (Hidaka en al ., 2008). Het zou ook worden gebruikt vóór 
hartoperaties om de weerstand van de hartspier te vergroten. Het zou ook in andere landen 
goedgekeurd zijn als geneesmiddel (Hidaka en al ., 2008). In de VS en in Europa heeft de stof 
het statuut van voedingssupplement (Hidaka en al ., 2008), maar gezondheidsclaims zijn niet 
toegelaten. 
 

6 Ubiquinol 

Zoals reeds vermeld zou ubiquinol (de gereduceerde vorm van ubiquinon) de biologisch 
actieve vorm van CoQ10 zijn. Ubiquinon wordt in de darmen omgezet in ubiquinol en 95 % 
van het circulerende CoQ10 komt naar verluidt voor in de vorm van ubiquinol (Rovira et al., 
2013). Volgens studies levert toediening van ubiquinol in plaats van ubiquinon een betere 
biologische beschikbaarheid op (grotere absorptie en hogere bloedconcentraties als gevolg) 
(Rovira et al., 2013). Na een grondige analyse kwam het wetenschappelijk comité van het 
Spaanse Agentschap voor Voeding en Voedselveiligheid tot de conclusie dat, wat de 
veiligheid betreft, een maximale hoeveelheid van 200 mg ubiquinol per dag aanvaardbaar is 
voor de samenstelling van voedingssupplementen (Rovira et al., 2013). Dat geldt ook voor de 
Italiaanse autoriteiten (Ministero della Salute, 2017). Volgens een document dat de vrager 
heeft overhandigd, zou dat ook het geval zijn voor andere landen, behalve voor de VS en 
Australië waar tot 300 mg/dag is toegestaan (Legislative statute of Ubiquinol in Europe).  
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De vrager heeft ook een expertiseverslag door de firma Cantox overhandigd op vraag van de 
firma Kaneka, die probeert een GRAS-statuut (Generally Recognized As Safe) te verkrijgen 
voor door deze firma geproduceerde ubiquinol in een maximale dosis van 300 mg/dag voor 
een persoon van 60 kg, dus 5 mg/kg/dag (Cantox Health Sciences International, 2008). Dit 
verslag ondersteunt het idee dat deze maximale dosis alle veiligheidsgaranties biedt voor 
gebruik in voedingssupplementen. Voorts heeft de vrager ook een vertrouwelijk commercieel 
rapport over ubiquinol dat werd uitgevoerd door de firma TAKEDA (Quality Matters Safety 
Matters Pty Ltd) overhandigd. Dat beschrijft meer bepaald de kwaliteit van het product dat op 
de markt is gebracht voor gebruik als geneesmiddel voor suppletie. Het vermeldt 
veiligheidstudies voor ubiquinol met doses van 90, 150 en 300 mg/dag bij gezonde 
proefpersonen. Verder vermeldt het een observatiestudie van lage kwaliteit bij 7 patiënten met 
congestief hartfalen die tot 600 mg ubiquinol per dag kregen. Er zijn geen bijwerkingen gemeld 
voor deze klinische gevallen, in tegenstelling tot studies op gezonde proefpersonen die vooral 
gastro-intestinale bijwerkingen, maar ook bijwerkingen op de spieren, de ademhaling of het 
zenuwstelsel vermelden (Quality Matters Safety Matters Pty Ltd).  
 
Er zijn geen kwalitatieve klinische studies over de toediening van ubiquinol te vinden in de 
wetenschappelijke literatuur. Er zijn gunstige effecten op bepaalde parameters gemeld met 
200 mg ubiquinol per dag bij personen die werden onderworpen aan zware fysieke 
inspanningen (Sarmiento et al., 2016) of met 150 mg/dag bij onvruchtbare personen met 
oligospermie (Zwart et al., 2013). Raadpleging van de grijze literatuur (op internet) lijkt erop te 
wijzen dat het ubiquinolfenomeen een modeverschijnsel is met slechts beperkte (of 
verwaarloosbare) voordelen ten opzichte van ubiquinon, maar met een hogere prijs en minder 
studies.  
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V CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

De HGR heeft zich in 2005 uitgesproken over een verzoek om het gehalte aan CoQ10 in 
voedingssupplementen te verhogen tot 200 mg/dag (HGR, 2005). Voor die datum raadde de 
HGR aan dat de inname van CoQ10 (ubiquinon) via deze supplementen niet groter mocht zijn 
dan 100 à 300 % van de gemiddelde dosis, namelijk tussen 4 en 12 mg/dag. In 2005 
concludeerde de HGR dat er in geen enkel wetenschappelijk rapport enig preventief nut van 
CoQ10 werd aangetoond. Uit een review van de wetenschappelijke literatuur bleek niettemin 
dat zelfs langdurig gebruik van doses van 200 à 300 mg/dag of zelfs hoger, geen bijwerkingen 
veroorzaakt. Het besluit luidde bijgevolg dat er geen bezwaar bestond om een maximaal 
gehalte aan CoQ10 in voedingssupplementen van ongeveer 200 mg per dag goed te keuren, 
op voorwaarde dat de vermelde voedings- en gezondheidsclaims naar behoren gevalideerd 
zijn.  
 
Nu wordt de HGR geconfronteerd met een vraag van de voedingsindustrie (NAREDI) om het 
maximale toegestane gehalte in België (volgens de bepalingen van het KB van 19 februari 
2009) te verhogen tot een dosis van 300 mg ubiquinon/dag. In een rapport uit 2013 houdt het 
Spaanse Agentschap voor Voedselveiligheid het bij een maximaal gehalte in supplementen 
van 200 mg/dag (Rovira et al., 2013). Dat geldt ook voor de Italiaanse autoriteiten (Ministero 
della Salute, 2017). 
 
Aangezien niets er momenteel op wijst dat voedingssuppletie met CoQ10 nodig is voor 
personen die in goede gezondheid lijken te verkeren en er geen overtuigend bewijs is dat dit 
type suppletie een preventieve of curatieve rol kan spelen bij bepaalde aandoeningen of in 
specifieke situaties, is er volgens de HGR nog steeds geen enkel voordeel om aanvullende 
hoeveelheden van CoQ10 in doses die veel hoger liggen dan de normale hoeveelheid 
voedingsstoffen te gebruiken. Er was in de studie van de literatuur geen tastbaar bewijs te 
vinden voor het nut van de toegestane dagelijkse dosis in voedingssupplementen te verhogen 
tot 300 mg en de vrager kon dit bewijs evenmin leveren. De HGR concludeert dat het redelijk 
is om zich te houden aan de eerder vastgelegde dosis van 200 mg/dag voor een 
voedingssuppletie en benadrukt dat gezondheidsclaims niet toegestaan zijn. 
 
De HGR suggereert niettemin aan de Gemengde Commissie om de problematiek van CoQ10 
te onderzoeken om te bepalen of het eventueel nuttig kan zijn om dagelijkse doses van meer 
dan 200 mg toe te dienen als geneesmiddel, op voorwaarde dat de andere hiervoor te 
vervullen voorwaarden werden gevalideerd door een ad-hoc commissie voor de 
geneesmiddelenregistratie.  

Wat ubiquinol betreft, dat noch een belangrijk voordeel lijkt te bieden ten opzichte van 
ubiquinon, noch grotere gunstige effecten bezit dan ubiquinon, stemt de HGR ermee in om in 
voedingssupplementen dagelijkse doses tot 200 mg/dag toe te laten. Voor hogere doses stelt 
ze voor dezelfde houding aan te nemen als voor ubiquinon. 
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VII 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: (pagina: 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: (pagina: belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben deelgenomen aan het opstellen en goedkeuren van het advies. 
Het voorzitterschap werd waargenomen door Stefaan DE HENAUW en het wetenschappelijk 
secretariaat door Florence BERNARDY en Michèle ULENS. 
 
BRASSEUR Daniel  Voeding in de pediatrie ULB 
DE HENAUW Stefaan Voeding en volksgezondheid UGent 
DELZENNE Nathalie Voeding, toxicologie UCL 
HUYGHEBAERT André Chemie, technologie UGent 
NEVE Jean Therapeutische chemie en 

voedingswetenschappen 
ULB 

PENNINCKX Michel Endocrinologie, toxicologie, 
biotechnologie 

ULB 

PUSSEMIER Luc Residuen en contaminanten, 
chemische risico’s, kwaliteit, 
hygiëne 

CODA/CERVA 

SCHNEIDER Yves-
Jacques 

Toxicologie UCL 

 
 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
FIOLET Thibault Wetenschappelijk 

samenwerkingsverband EFSA  
SPF SPSCAE, DG 4 

POTTIER Jean Etikettering voor voedingsmiddelen,  
voedings- en gezondheidsclaims,  
PARNUTS, Novel Foods 

SPF SPSCAE, DG 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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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.belgium.be. 
 

 
 

http://www.hgr-css.be/
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