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komt dit jaarverslag eigenlijk te vroeg. Terwijl 2020 eindigde, werd onze
corona-advisering almaar intenser. Na enkele COVID-activiteiten voor en

Den Haag, maart 2021

na de zomer van 2020 gingen we aan het eind van het jaar werken in wat
wij zelf de snelkookpan noemden. Sinds eind november publiceerden we

Hoe kun je het werk van de Gezondheidsraad in 2020 in het kort weer-

allerlei adviezen met een korte doorlooptijd. Zó leverden we inbreng voor

geven? Wat mij betreft door het verhaal te vertellen over het advies van

het kabinetsbeleid rond COVID-19, bijvoorbeeld over de vaccinatie-

eind juni (Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden, gepubli-

strategie en ethisch-juridische vraagstukken. Dit had directe gevolgen

ceerd: 29 juni). Alle sterktes van de Gezondheidsraad komen daarin

voor de samenleving, en de adviezen kregen dan ook veel aandacht

samen. De tijdelijke, speciaal samengestelde en multidisciplinaire

van de media. Daarin zagen we de Gezondheidsraad zoals hij is: als

commissie oordeelde onafhankelijk, op basis van internationale literatuur

onafhankelijke raad die de stand van de wetenschap toepasbaar maakt

en Nederlands onderzoek door onder meer het RIVM. Het advies kreeg

voor politiek en beleid.

waardering van kabinet en Kamer vanwege de concrete adviezen om het
beleid vorm te geven, en van andere belanghebbenden zoals telers,

Dit was alleen mogelijk dankzij de inzet van alle medisch deskundigen,

leveranciers en omwonenden, die wij tijdens het adviestraject hebben

voedings-, veiligheids- en milieudeskundigen, epidemiologen, juristen,

gehoord – het maatschappelijk belang was groot. Ten slotte brachten we

ethici en andere experts die samen de Gezondheidsraad vormen of als

het advies in enkele maanden tot stand: in januari installeerden we de

extern deskundige een bijdrage leveren. Ik dank hen hartelijk voor hun

commissie en in juni kon ik in diverse landelijke media een toelichting

inzet. Ook de medewerkers van het secretariaat ben ik zeer dankbaar.

geven. In dit jaarverslag vertellen we erover (pagina 16).

Van hen is in 2020 veel gevraagd. Niet alleen door naast het reguliere
advieswerk ook de COVID-19-advisering mogelijk te maken, maar ook

Het advies is een van de 23 reguliere adviezen uit ons werkprogramma

door nieuwe collega’s in te werken en wegwijs te maken.

2020: van 5G, de inzet van MRI bij borstkankeronderzoek, emissies van
ijzer- en staalgieten tot de 45-minutennorm voor aanrijtijden in de
spoedzorg. Reguliere adviezen, omdat we daarnaast een groeiend aantal
activiteiten verrichtten rond de plotselinge coronapandemie. In dat opzicht
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Het secretariaat telde dit jaar maar liefst negentien nieuwe medewerkers, inclusief een geheel nieuw managementteam. Een groot deel
van hen heeft nog nauwelijks collega’s in levenden lijve ontmoet, terwijl
veel ervaren medewerkers sinds half maart 2020 evenmin op kantoor
zijn geweest. Ik spreek graag mijn waardering uit voor hen allen.
In deze bijzondere omstandigheden hebben zij opnieuw grote inzet en
veerkracht getoond en het werk van de raad ondanks de pandemie op
professionele manier ondersteund. Ik kijk ernaar uit iedereen in het
echt te ontmoeten, zodra de situatie het toelaat.
Ten slotte een woord van dank aan onze opdrachtgevers, de
bewindslieden en ministeries van VWS, IenW, SZW, BZK en LNV, en
de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, voor hun
vertrouwen in onze advisering.
prof. dr. Bart-Jan Kullberg
voorzitter

Foto: René Verleg
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De Gezondheidsraad is in staat om bij dit deel van de adviezen sneller te
werken en toch de onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen.
Dat geldt onverminderd ook voor COVID-19-gerelateerde spoedadviezen.
Zo vormt het advies Strategieën voor COVID-19-vaccinatie (gepubliceerd:
19 november) een solide ethisch en wetenschappelijk fundament voor de
vaccinatiestrategie, waarop steeds kan worden voortgebouwd bij nieuwe

In 2020 maakt de Gezondheidsraad versneld een aantal verande-

adviezen over afzonderlijke vaccins. Tijdens het snel voortschrijden van

ringen door, waardoor de organisatie zich verder ontwikkelt. Deze

de kennis over de pandemie worden de uitgangspunten over

dynamiek komt vooral voort uit de landelijke coronamaatregelen en

ziektelast en risicogroepen uit dat advies steeds bevestigd.

de toenemende vraag van het ministerie van VWS naar COVIDgerelateerde spoedadviezen. Bestuur, secretariaat en commissies

Bestendiging en maatwerk

van de Gezondheidsraad passen hier binnen korte tijd hun werkwijze

Ook in dit verslagjaar brengt de Gezondheidsraad in een breed spectrum

op aan. Ook begint in 2020 een groot aantal nieuwe medewerkers bij

adviezen uit. Daarin levert de raad een bestendige stroom aan adviezen

het secretariaat en zijn er verschuivingen binnen het bestuur. In het

voor regering en parlement. Een aanzienlijk deel van de adviezen

verslagjaar levert de raad een bestendige stroom aan adviezen voor

waaraan de Gezondheidsraad werkt, bestrijkt meerdere terreinen. Een

regering en parlement. Het aantal adviezen dat verschijnt, ligt

spoedtraject zoals dat voor het advies COVID-19-vaccinatie: BioNTech/

aanzienlijk hoger dan in 2019, dankzij extra inzet van zowel de raad

Pfizer (gepubliceerd: 24 december) vereist dan ook een andere werkwijze

als het secretariaat.

dan het traject waarin is nagegaan of er een medisch-wetenschappelijke
onderbouwing is voor de wettelijke 45-minutennorm in de spoedzorg

In 2020 krijgt de Gezondheidsraad in toenemende mate te maken met

(gepubliceerd: 22 september) dan wel de beoordeling of emissies die

spoedaanvragen. Het merendeel hiervan betreft COVID-gerelateerde

ontstaan tijdens ijzer- en staalgieten een genotoxisch effect hebben en tot

onderwerpen, maar ook binnen andere domeinen zijn er voorbeelden van

kanker kunnen leiden, Emissies van ijzer- en staalgieten (gepubliceerd:

trajecten die in een hoger tempo dan gemiddeld tot een advies leiden

18 februari).

(zie Nevenbevindingen bij de niet-invasieve prenatale test (NIPT), pag. 14).
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In het verslagjaar heeft de Gezondheidsraad opnieuw laten zien flexibel te
kunnen werken aan adviezen in uiteenlopende aandachtsgebieden die
verschillen van aard (van technisch tot conceptueel) en aanpak (van
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Samenwerking in het Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband
tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving,
brengt in 2020 vier signalementen uit (zie www.ceg.nl):

spoedprocedure tot de meest uitgebreide procedure). Afhankelijk van de

het drieluik De ethiek van e-health met daarin:

maatschappelijke gevoeligheid van het onderwerp en de verwachte

• Gezondheidsapps en wearables

impact is het bij een deel van de adviezen nuttig om tijdens het traject

• Robotisering in de langdurige zorg

belanghebbenden te horen of hun de mogelijkheid te bieden om op een
conceptadvies te reageren via een openbare commentaarronde. De tijd

• Sensoren in de thuissituatie, en:
Couveuse 2.0: kunstamnion en placenta.

die nodig is voor een adviestraject hangt echter vooral af van de
complexiteit en omvang van het adviesonderwerp.

Online vergaderen
De werkwijze van de Gezondheidsraad verandert in 2020 ook onder

50 procent meer adviezen in 2020

invloed van de coronamaatregelen waar heel Nederland mee te maken

In 2020 brengt de Gezondheidsraad 30 adviezen uit binnen de domeinen

krijgt. Thuiswerken is het uitgangspunt, ook voor de Gezondheidsraad.

leefomgeving, arbeidsomstandigheden, voeding, zorg, preventie en screening.

Dit vraagt veel flexibiliteit van iedereen die bij de totstandkoming van de

Dit is een toename van 50% ten opzichte van 2019 (20 adviezen). Van de totale

adviezen van de Gezondheidsraad betrokken is.

hoeveelheid uitgebrachte adviezen zijn er zeven COVID-gerelateerd. Daarnaast
organiseert de raad in 2020 twee werkconferenties.

De coronamaatregelen betekenen onder meer dat alle vergaderingen van
de commissies en de beraadsgroep, bestuurlijke overleggen, MTvergaderingen en medewerkersbijeenkomsten de rest van het jaar online
plaatsvinden. Nadeel hiervan is dat de start van nieuwe commissies
eveneens op afstand geschiedt, waardoor het smeden van een team
bijzondere aandacht vereist. Voordelen zijn er zeker ook. Zo zijn veel
commissieleden positief over online vergaderen, omdat het reizen
overbodig maakt en veel tijdswinst oplevert. Ook zijn commissie
vergaderingen nu gemakkelijker op korte termijn in te passen in de vaak al
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volle agenda’s. De Gezondheidsraad ziet dit terug in een aanzienlijk
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voorbereiden op de toekomst

hogere opkomst bij commissievergaderingen, zelfs bij een (veel) hogere
vergaderfrequentie, zoals bij de COVID-gerelateerde spoedtrajecten.

De Gezondheidsraad is opgericht in 1902 en kan in 2020 terugkijken

Het beeld van de hoogleraar/clinicus die tussen de spreekuren door in

op bijna 120 jaar advisering op het gebied van de volksgezondheid.

witte jas deelneemt aan een commissievergadering, is in 2020 dan ook

De raad is gezaghebbend: adviezen van de Gezondheidsraad doen

geen uitzondering.

ertoe. Maar de tijd staat niet stil. Om secretariaat en raad voor te
bereiden op de toekomst, is nog meer wendbaarheid, slagvaardigheid en verbondenheid met de omgeving nodig en daar is ook in
2020 hard aan gewerkt.
De Gezondheidsraad is primair een adviesorgaan dat regering en
parlement gevraagd en ongevraagd adviseert op basis van de stand van
de wetenschap. De adviezen en de kwaliteit daarvan worden hoog
gewaardeerd. Wel ontstaat in de loop der jaren meer behoefte aan
transparantie, oog voor de omgeving en ontwikkelingen die daar plaatsvinden, met behoud van de onafhankelijke positie die de raad kenmerkt.
Tegen deze achtergrond wordt sinds 1 januari 2020 gewerkt in een
nieuwe organisatiestructuur. Deze organisatiestructuur is het formele
sluitstuk van een reorganisatie. De nieuwe organisatiestructuur heeft tot
doel om bij te dragen aan meer innovatie en verheldering van taken en
rollen.
Binnen het secretariaat van de Gezondheidsraad bestaan in de nieuwe
organisatiestructuur drie onderdelen: de Wetenschappelijke staf, de
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afdeling Communicatie en Redactie en de afdeling Bedrijfsvoering. De

Herinrichting werkproces

hoofden van deze afdelingen vormen samen met de algemeen secretaris

De afgelopen jaren heeft het secretariaat gewerkt aan de herinrichting van

van de raad het managementteam, dat zorgt voor de hiërarchische lijn in

de werkprocessen. Het ingevoerde tekst- en beeldplan biedt bij advies

de organisatie. De functionele lijn loopt via de voorzitter en vicevoorzitter

trajecten een kader om gericht aan een advies te werken. Het heeft

(het bestuur) van de Gezondheidsraad en de voorzitters van de

daarmee een belangrijke functie bij de afbakening van het adviestraject. In

commissies.

de loop van 2020 is het bij alle adviestrajecten standaard geworden om
(mogelijk) belanghebbenden van tevoren in kaart te brengen. Bij maat-

Op 1 januari 2020 begint de nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad.

schappelijk gevoelige onderwerpen was dit al het geval.

Ook verwelkomt de raad halverwege het verslagjaar een nieuwe algemeen secretaris a.i. Bij het secretariaat gaan in 2020 negentien nieuwe

Beraadsgroep komt viermaal zo vaak bijeen

medewerkers aan de slag, van wie vier in het MT, drie bij de afdeling

Met ingang van 2020 gaat de Gezondheidsraad over van twee beraads-

Communicatie en Redactie, zeven bij de afdeling Bedrijfsvoering en vijf

groepen (Volksgezondheid en Gezondheidszorg) naar één beraadsgroep

bij de Wetenschappelijke staf. Een deel van deze medewerkers vult lege

met 22 leden. De beraadsgroep toetst conceptadviezen van de

plekken op die, al dan niet vrijwillig, zijn ontstaan bij de reorganisatie. Een

Gezondheidsraad op wetenschappelijke kwaliteit en consistentie met

ander deel van de nieuwe medewerkers komt het secretariaat versterken

andere adviezen.

vanwege extra budget rond COVID-19. Deze veranderingen hebben grote

In de eerste helft van het jaar verhoogt de beraadsgroep het aantal

impact gehad.

bijeenkomsten van zes naar twaalf per jaar. In de tweede helft van 2020,
als het aantal COVID-gerelateerde spoedtrajecten ook toeneemt,

Het realiseren van de reguliere adviezen uit het jaarprogramma, de extra

verdubbelt het aantal toetsmomenten van de beraadsgroep nogmaals en

COVID-adviezen en de komst van nieuwe collega’s vragen veel van het

komt hij tweewekelijks bijeen.

secretariaat. Dit betekent dat ook aandacht nodig is voor de inspanningen
die medewerkers hiervoor hebben geleverd, de werkdruk, ruimte voor
herstel, de personele bezetting en de ruimte voor opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden.
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onderwerpen. Vanwege de te verwachten urgentie van deze vragen en de
noodzaak om daarbij reguliere adviezen ook te kunnen leveren, ontwikkelt

De Gezondheidsraad laat in 2020 meer dan eens zien in staat te zijn

de Gezondheidsraad een plan voor een afzonderlijke commissie met een

om in te spelen op een toenemend aantal spoedaanvragen. Speciaal

aangepaste werkwijze. Uitgangspunt is dat deze commissie met spoed

voor de medische COVID-19-gerelateerde spoedaanvragen van het

kan adviseren over medische COVID-19-gerelateerde vragen. Andere

ministerie van VWS stelt de raad de tijdelijke Commissie Medische

adviezen, zoals op het gebied van ethiek en recht, worden door de vaste

aspecten van COVID-19 in.

Commissie Ethiek en recht behandeld.
Basis voor de spoedaanvragen zijn, net als bij andere adviezen, goed en

In het voorjaar van 2020 ontvangt de Gezondheidsraad de eerste

geregeld contact met het ministerie als adviesvrager, vooruitdenken,

COVID-gerelateerde adviesaanvragen van het ministerie van VWS.

bewustzijn van de omgeving en specifiek bij deze adviezen de actualiteit

De eerste, al in april, betreft de spoedvraag of de COVID-19-pandemie

van de coronapandemie. Dit is nodig om steeds goed in beeld te hebben

aanleiding is om bepaalde doelgroepen voorrang te geven bij de

welke COVID-gerelateerde adviesvragen op korte – en iets langere –

pneumokokkenvaccinatie. De tweede adviesaanvraag behelst de vraag

termijn zijn te verwachten.

om een prioritering van doelgroepen voor vaccinatie tegen het coronavirus
(vaccinatiestrategie) uit te werken. Kern daarvan is vaststellen met welke

Voorjaar 2020 is de verwachting dat COVID-gerelateerde advies

vaccinatiestrategie sterfte en gezondheidsschade door de corona

aanvragen nog zeker een jaar zullen bestrijken. De raad bereidt zich voor

pandemie in Nederland bij verschillende risicogroepen het best zijn te

om te kunnen adviseren over verschillende onderwerpen, zoals

voorkomen. De derde adviesaanvraag betreft de vraag om de stand van

vaccinatiestrategieën en de inzet van afzonderlijke vaccins, die dan

de wetenschap ten aanzien van BCG-vaccinatie in kaart te brengen,

wereldwijd nog in ontwikkeling zijn, en juridisch-ethische vragen. Doel is

en of die kan worden ingezet in relatie tot COVID-19.

om, zo nodig in hoog tempo, wetenschappelijke adviesvragen te
beantwoorden, zodat beleidsmakers en de maatschappij daarmee verder

Nut en noodzaak

kunnen. Bij dit besluit is de overtuiging van het nut en de noodzaak

In de eerste helft van 2020 heeft de Gezondheidsraad overleg met het

daarvan leidend voor de raad, hoewel dit veel zal vragen.

ministerie van VWS over de advisering rond diverse COVID-gerelateerde

8

Gezondheidsraad | Jaarverslag 2020

2

10

COVID-gerelateerde adviesvragen

pagina 10 van 24

Vaccinatie en COVID-19

onafhankelijkheid van de raad.

Binnen een week na de adviesaanvraag brengt de vaste Commissie

Het eerste advies van de Commissie Medische aspecten van COVID-19

Vaccinaties het spoedadvies COVID-19 en vaccinatie tegen pneumo-

betreft de inzet van het vaccin van BioNTech/Pfizer, dat op 21 december

kokken (gepubliceerd: 20 april) uit. Deze commissie brengt in het najaar

onder voorwaarden door de EMA is goedgekeurd. Daarna heeft de

ook het advies Strategieën voor COVID-19-vaccinatie (gepubliceerd:

commissie slechts een paar dagen om tot haar advies te komen. De

19 november) uit.

Gezondheidsraad heeft namelijk toegezegd zo snel mogelijk (binnen een

Een tijdelijke commissie van de Gezondheidsraad verzorgt het advies

week) na de Europese toelating van een vaccin advies uit te brengen. Na

BCG-vaccinatie en COVID-19 (gepubliceerd: 5 oktober). Intussen wordt

afronding van het spoedtraject, dat zes dagen beslaat, brengt de Gezond-

de tijdelijke Commissie Medische aspecten van COVID-19 opgericht.

heidsraad het advies COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer uit op

Voor de snelheid en efficiëntie van het werkproces wordt gekozen voor

kerstavond, 24 december.

een commissie die zo compact mogelijk is, met zeven leden en onder
leiding van prof. dr. Bart-Jan Kullberg, de voorzitter van de Gezondheids-

Extra inzet

raad.

De spoedtrajecten voor COVID-gerelateerde adviezen hebben veel
impact op de Gezondheidsraad. De doorlooptijd tussen aanvraag en

Kerstavond: advies vaccin BioNTech/Pfizer

advies is zeer kort. Kenmerkend voor deze spoedtrajecten is ook dat er

Bij de samenstelling van de Commissie Medische aspecten van

minder procedure- en meer procesgericht wordt gewerkt, met een

COVID-19 is het voor aspirant-leden duidelijk dat veel commitment en

compact, wetenschappelijk onderbouwd advies als resultaat. Bij deze

flexibiliteit nodig zal zijn, evenals het accepteren van perioden van piek

COVID-19-gerelateerde adviestrajecten is de urgentie van de aanvragen

belasting. De nieuwe commissie zal zich immers inzetten voor spoed

meestal zo groot, dat commissieleden vaak op het laatste moment en

adviezen, waarbij de adviestrajecten kort en doelgericht zijn en er snel en

meerdere malen per week hun agenda vrijmaken om het werk voor de

besluitvaardig moet worden gewerkt. De planning luistert nauw: binnen

Gezondheidsraad te kunnen doen. Dit geldt ook voor de leden van de

enkele vergaderingen dient de commissie tot een advies te komen.

beraadsgroep, die de adviezen toetst, en daarmee een belangrijke

Kenmerkend voor de Gezondheidsraad is en blijft dat geen concessies

inhoudelijke bijdrage levert en met dezelfde krappe deadlines werkt.

worden gedaan aan de wetenschappelijke kwaliteit van de adviezen en de

Ook de extra inzet van de medewerkers van het secretariaat draagt eraan

9

Gezondheidsraad | Jaarverslag 2020

2

11

COVID-gerelateerde adviesvragen

bij dat de Gezondheidsraad deze adviezen in korte tijd weet uit te
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Media en maatschappij: in de schijnwerpers

brengen. Deze flexibiliteit wordt in normale omstandigheden ook wel eens

In het verslagjaar haalt de raad met regelmaat de voorpagina’s met adviezen als

gevraagd van leden van de raad en medewerkers van het secretariaat.

Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging (gepubliceerd: 25 mei),

Het bijzondere van deze situatie is wel dat het relatief veel adviesvragen
zijn in een korte tijd en dat niet op voorhand duidelijk is wanneer de
instroom van adviesaanvragen stopt.

Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden (gepubliceerd: 29 juni) en 5G
en gezondheid (gepubliceerd: 2 september). Met name in het laatste
kwartaal van 2020 verandert, vooral door de COVID-gerelateerde spoedadviezen,
de wijze waarop de Gezondheidsraad in aard en omvang in de media aanwezig
is. Het onderwerp ‘vaccinatie’ staat door de coronapandemie flink in de belangstelling. Daarbij heeft de pers niet alleen oog voor de wetenschappelijke onderbouwing van adviezen, maar wordt de Gezondheidsraad minstens zo vaak
gevraagd naar zijn ‘mening’. Voor de raad is advisering vanuit de stand van de
wetenschap echter het uitgangspunt en is zijn onafhankelijke positie sinds jaar en
dag een groot goed. Het is de politiek die afwegingen en beleidskeuzes maakt na
publicatie van adviezen van de raad.
De Gezondheidsraad werkt om die redenen niet in alle gevallen mee aan mediaverzoeken, en in principe alleen vanuit de deskundigheid van de raad.
Behalve van media, krijgt de Gezondheidsraad vanwege de COVID-gerelateerde
adviezen ook maatschappelijk gezien meer aandacht. Dit maakt dat de positie
van de raad op momenten verschuift van relatieve luwte naar het middelpunt van
de belangstelling.
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Op verzoek van de minister van BZK stelt de Gezondheidsraad in
2020 een beoordelingskader op voor de toelaatbaarheid van nieuwe
technieken voor lijkbezorging. Normaliter adviseert de Gezondheidsraad alleen over kwesties binnen het spectrum van de volks
gezondheid. De raad blijkt met zijn multidisciplinaire aanpak ook
met dit specifieke onderwerp goed uit de voeten te kunnen.

Aanpak Gezondheidsraad werkt ook bij
onderwerp buiten gebruikelijke spectrum

Krachtens de huidige wet wordt het lichaam van een overledene
begraven, gecremeerd of gedoneerd aan de wetenschap. Er zijn echter
nieuwe technieken in ontwikkeling, zoals alkalische hydrolyse (waarbij het
lichaam wordt opgelost in vloeistof) en composteren. Zijn die technieken
toelaatbaar? Najaar 2018 is de minister van BZK op zoek naar een
geschikte partij die hierover kan adviseren. Daarbij komt de Gezondheidsraad in beeld, mede vanwege zijn ruime ervaring in het bij elkaar brengen
van uiteenlopende disciplines om zo tot een wetenschappelijk en
onafhankelijk advies te komen. Hoewel het onderwerp enigszins buiten
het spectrum van de Gezondheidsraad valt, treden het ministerie en de
raad erover in gesprek. Begin 2019 legt het ministerie van BZK een
officiële adviesaanvraag voor een beoordelingskader aan de
Gezondheidsraad voor, die de raad opneemt in zijn werkprogramma.
Bij deze adviesvraag gaat het om technology assessment in de ruime zin
van het woord, met aandacht voor de maatschappelijke, ethische en

Foto: Gezondheidsraad
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juridische aspecten. Om al die invalshoeken tot hun recht te laten komen,

stelling van de commissie blijken het adviestraject goed te doen. De

installeert de Gezondheidsraad de tijdelijke Commissie Toelaatbaarheid

motivatie en de betrokkenheid van de commissieleden zijn groot en de

nieuwe vormen van lijkbezorging. De commissie bestaat uit hiervoor

samenwerking verloopt voorspoedig. Voorjaar 2020 voltooit de commissie

speciaal benaderde deskundigen op het gebied van onder meer

het advies Toelaatbaarheid van nieuwe technieken voor lijkbezorging met

biologische veiligheidskunde, milieutechnologie en -recht, ethiek, religie-

het nieuwe beoordelingskader. Volgens dat kader is alkalische hydrolyse

wetenschap en culturele antropologie. Als onderdeel van het adviestraject

in beginsel wel en composteren vooralsnog niet toelaatbaar. Het advies

organiseert de commissie een hoorzitting met belanghebbenden uit de

verschijnt 20 mei, waarna de minister het in november 2020 overneemt.

uitvaartsector, levensbeschouwelijke organisaties en pleitbezorgers van
alternatieve vormen van lijkbezorging.
Op een respectvolle manier omgaan met de lichamen van doden is voor
iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke, culturele of religieuze
achtergrond, erg belangrijk. In de bestaande wet- en regelgeving liggen
breed gedeelde principes hierover besloten. Voor het beoordelingskader
dat zij ontwikkelt, oriënteert de commissie zich ook op actuele discussies
in politiek en samenleving. De commissie beschouwt dit alles in samenhang en identificeert op basis daarvan drie waarden: veiligheid,
waardigheid en duurzaamheid. Vervolgens worden voorwaarden
geformuleerd waaraan een nieuwe techniek van lijkbezorging moet
voldoen, wil die toelaatbaar zijn.
Het niet alledaagse onderwerp, in feite buiten het gebruikelijke spectrum
van de Gezondheidsraad, en de buitengewone multidisciplinaire samen-
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Tot april 2023 kunnen zwangere vrouwen die prenatale screening
willen laten uitvoeren op de syndromen van Down, Edwards en
Patau (trisomie 21, 18 en 13) in het kader van wetenschappelijk
onderzoek kiezen tussen de combinatietest en de niet-invasieve
prenatale test (NIPT). Mogelijk wordt de NIPT daarna onderdeel van
het landelijke programma voor prenatale screening. De minister van

Samenwerking en scherpe planning

VWS vraagt de Gezondheidsraad om advies over de wenselijkheid en
gevolgen van het rapporteren van eventuele nevenbevindingen. De
tijdelijke Commissie NIPT Nevenbevindingen brengt 7 juli advies uit.
Als de minister na het aflopen van het onderzoek in 2023 de NIPT wil
opnemen in het landelijke programma voor prenatale screening, dan vergt
dit de nodige voorbereiding. Zo dient het RIVM een aanbestedingstraject
te starten voor de beoogde screeningsmethode voor de NIPT. Hiervoor
moet het RIVM weten of het in zijn aanbesteding rekening moet houden
met screeningsmethoden die tot (meer of minder) nevenbevindingen
kunnen leiden en hoe daarmee om te gaan. De belangrijkste opties zijn
targeted tests, waarbij gericht naar bepaalde veranderingen in het DNA
wordt gezocht, en Whole Genome Sequencing (WGS), een methode om
het hele genoom uit te lezen. WGS is zo breed, dat ook nevenbevindingen
op andere chromosomen dan 21, 18 en 13 naar voren kunnen komen. In
april 2020 vraagt de minister van VWS de Gezondheidsraad te adviseren
over de wenselijkheid en de gevolgen van het rapporteren van neven-

Foto: Richard Brocken/Hollandse Hoogte
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bevindingen. Het kan voor een zwangere immers belastend zijn om weet
te hebben van een onduidelijke nevenbevinding, zeker als er geen
handelingsoptie is.
De minister wil het advies graag binnen enkele maanden tegemoetzien.
De Gezondheidsraad installeert de tijdelijke Commissie NIPT Nevenbevindingen: een kleine, wendbare commissie met leden van de vaste
commissies Screening rond zwangerschap en geboorte, Ethiek en recht
en Bevolkingsonderzoek, plus enkele externe deskundigen. De goede
samenwerking met het RIVM en een scherpe planning ondersteunen de
voortgang van het adviestraject.
De commissie weet in relatief korte tijd tot een wetenschappelijk gedegen
advies te komen, dat op 7 juli wordt gepubliceerd. Kern is de inzet van
WGS voor de NIPT, met het advies om alleen nevenbevindingen te
rapporteren als de zwangere vrouw daarvoor kiest. Aanvullend adviseert
de commissie om slechts die nevenbevindingen te rapporteren die, in het
geval zij met vervolgonderzoek zouden worden bevestigd bij het kind,
zeker of zeer waarschijnlijk ziekte veroorzaken en leiden tot ernstige
gezondheidsproblemen bij het kind.
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Zijn er gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gewas
beschermingsmiddelen? En in hoeverre is de huidige toelatings
beoordeling voldoende beschermend voor omwonenden? Juli 2019
vragen de ministers van VWS, LNV en de staatssecretaris van IenW
hierover een vervolgadvies aan de Gezondheidsraad. Voorafgaand
aan de totstandkoming van het eerste advies (2014) nodigt de raad

Vertrouwen van betrokkenen brengt advies verder

belanghebbenden als omwonenden, telers en producenten van
gewasbeschermingsmiddelen uit om hun vragen en zorgen te delen.
Dit haalt veel kou uit de lucht en er ontstaat onderling meer
vertrouwen tussen de belanghebbenden. Deze open houding van de
Gezondheidsraad blijkt ook waardevol bij het traject dat leidt tot het
vervolgadvies.
Wanneer juli 2019 de vraag komt om een vervolg uit te brengen op het
advies Gewasbescherming en omwonenden (2014), heeft de
Gezondheidsraad inmiddels veel ervaring met het onderwerp.
Tijdens het eerdere adviestraject, dat twee jaar duurde, is flink geïnvesteerd in het betrekken van de diverse belanghebbenden. Mede dankzij
twee hoorzittingen en een openbare consultatieronde is er onderling
vertrouwen. Dit blijkt ook waardevol in het traject dat leidt tot het
vervolgadvies. Zo heeft het vertrouwen een opening gecreëerd voor
onderzoek naar de blootstelling van omwonenden van landbouwpercelen
aan gewasbeschermingsmiddelen, hetgeen de Gezondheidsraad in 2014

Foto: Sabine Joosten/Hollandse Hoogte
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adviseerde. Hoewel er destijds uit buitenlands onderzoek al aanwijzingen

van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Voorlichting en

waren voor een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermings

handhaving zijn eveneens van belang, want telers blijken veilig werken

middelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van

niet altijd genoeg prioriteit te geven. De raad adviseert daarnaast de

Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, ontbraken bloot

blootstelling van mensen periodiek te meten, bijvoorbeeld door te kijken

stellingsgegevens van eigen bodem. In 2019 zijn die gegevens er wel.

naar afbraakproducten in hun urine. Ook blijft aandacht nodig voor de
verbetering van de toelatingsprocedure voor gewasbeschermings

In januari 2020 installeert de Gezondheidsraad een nieuwe commissie,

middelen. Op 29 juni brengt de Gezondheidsraad advies uit aan de

die met een frisse blik naar de materie gaat kijken. Zij beoordeelt de stand

bewindspersonen van VWS, LNV en IenW. Het adviestraject heeft dan

van de internationale wetenschap, de resultaten van het inmiddels

minder dan een jaar geduurd, is soepel verlopen en de betrokken partijen

uitgevoerde meerjarige, nationale blootstellingsonderzoek (Onderzoek

zijn tevreden. De betrokken ministeries laten weten het advies te

Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden, 2019) en de uitkomsten van een

omarmen.

nationale gezondheidsverkenning (RIVM, Universiteit Utrecht, NIVEL,
2018). Daarnaast organiseert de commissie een hoorzitting waarin met
belanghebbenden de nieuwe onderzoeksresultaten worden besproken:
leiden die tot nieuwe vragen, zorgen of juist tot geruststelling?
De Gezondheidsraad concludeert dat blootstelling aan chemische
gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk moet worden verminderd.
De uitkomsten van het Nederlandse blootstellingsonderzoek zijn weliswaar minder uitgesproken dan die uit het buitenland, maar kunnen de
ongerustheid ook niet wegnemen. Daarom adviseert de raad de reeds
ingeslagen koers van voorzorg versterkt voort te zetten, door in de
landbouw te streven naar verdere vermindering van de afhankelijkheid
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speciale activiteiten in 2020
goed hoe we beroertes kunnen voorkomen, hoe het echt zit met de risi-

Afscheidssymposium
Pim van Gool

co’s van hoge bloeddruk en wat nu precies de voor- en nadelen zijn van
aspirine. Prof. dr. Frank Miedema (Science in Transition/UMC Utrecht)
gaat nog een stapje verder. Hij pleit ervoor om bijvoorbeeld aan patiënten
zelf te vragen op welke vragen zij een antwoord zoeken.

Wetenschap: probleemoplosser
en schild tegen onzin

Verrijking
“Natuurlijk is het de taak van de wetenschap een probleem van de
Foto: Rene Verleg

samenleving op te lossen”, vindt ook hoogleraar gezondheidsethiek Inez
de Beaufort (Erasmus MC), om vervolgens op te merken dat het als een

Op 13 februari organiseert de Gezondheidsraad een symposium ter

kwaliteit van beschaving is te zien als je ook onderzoek doet naar iets wat

gelegenheid van het afscheid van voorzitter prof. dr. Pim van Gool.

niet direct maatschappelijk relevant is. “Wetenschap is het beste wat we

Onderwerp: dilemma’s rond de roep om beleidsrelevante weten-

hebben als schild tegen de onzin waar de samenleving door wordt

schap. Gaat beleidsrelevantie niet ten koste van de onafhankelijk-

geteisterd.”

heid van wetenschappers? Prikkelende voordrachten van sprekers

Wetenschap ten dienste van beleid is geen beperking, maar een

uit binnen- en buitenland zetten de deelnemers aan het denken.

verrijking, concludeert Pim van Gool aan het einde van de conferentie.
“Ik heb genoten van het ingewikkelde proces om solide wetenschap

Professor Peter Rothwell (University of Oxford) stelt dat onderzoek altijd

steeds weer te vertalen naar een bruikbaar Gezondheidsraadadvies”,

oplossingen voor een probleem moet aandragen. “Als wetenschappers

aldus de scheidend voorzitter. Van Gool is hoogleraar neurologie en was

niet worden gestuurd door beleid, dan verdiepen ze zich niet in de ‘saaie’

sinds 2005 actief lid van de Gezondheidsraad. In 2012 werd hij benoemd

veelvoorkomende aandoeningen. Het laaghangend fruit blijft zo hangen”,

tot voorzitter.

aldus Rothwell. Om die reden weten we volgens hem nog steeds niet
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Online lezing
Wiepke Cahn

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dezelfde genen en omgevingsfactoren in verband worden gebracht met het ontstaan en het beloop van
zowel psychiatrische als lichamelijke aandoeningen. Omgevingsfactoren

“Integreer zorg voor mensen

als medicatiegebruik, stress en een ongezonde levensstijl kunnen een

met psychische en lichamelijke

grote rol spelen, maar ook armoede en negatieve ervaringen in de kinder-

aandoeningen”

tijd. Een van de belangrijkste oplossingsrichtingen die Cahn noemt, is
aandacht voor preventie. Ook meer samenwerking tussen de lichamelijke
Foto: Wiepke Cahn

en psychische gezondheidszorg ligt wat haar betreft voor de hand.

Op 27 mei publiceert de Gezondheidsraad het advies Integrale zorg

Hindernissen en kansen

voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen. Kort

Na haar lezing is er een tweegesprek tussen Cahn en psychiater Maarten

daarvoor verzorgt prof. dr. Wiepke Cahn een online lezing voor

van Schijndel. Hij promoveerde 11 november 2020 aan de Erasmus

beleidsmakers van het ministerie van VWS. Cahn is hoogleraar

Universiteit op de organisatie van Medisch Psychiatrische Units en was

Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen

als wetenschappelijk medewerker van de Gezondheidsraad verantwoor-

(Universiteit Utrecht) en lid van de expertgroep verantwoordelijk

delijk voor het advies. Van Schijndel vraagt Cahn onder meer naar de

voor het advies. Cahn: “De integratie van zorg voor mensen met

hindernissen en kansen bij het integreren van de zorg. “Er zijn verschil-

psychische en lichamelijke aandoeningen zorgt voor meer gezond-

lende financieringsstructuren bij de medische zorg en bij de GGZ. Dat

heidswinst en minder kosten.”

levert echt problemen op”, aldus Cahn. Kansen ziet zij in de opleiding van
zorgverleners - met een gezamenlijk curriculum -, betere patiënten-

Schattingen wijzen uit dat zo’n 50 tot 70 procent van de GGZ-populatie

voorlichting en het opzetten van pilotprojecten. Voorbeeld hiervan is het

ook specialistische zorg nodig heeft voor lichamelijke problemen.“Licha-

zorgprogramma Lijf en Leven, dat Cahn leidt. Daarin werken verschillende

melijke aandoeningen zijn eerder regel dan uitzondering in de psychiatrie’,

disciplines, zoals een internist, diëtist, de ziekenhuisapotheker, een

zegt Cahn. Omgekeerd is bij mensen met een chronische lichamelijke

psychomotorisch therapeut en verpleegkundig specialist nauw samen.

aandoening ook zeer vaak sprake van psychiatrische aandoeningen.

Geïntegreerde zorg: het kán dus wel.
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Online consultatie
jongGR

eiwittransitie wordt belicht vanuit onderzoek bij mensen, maar ook vanuit

Jonge voedingsexperts delen

Kennis delen én kennismaken

kennis over eiwitkwaliteit

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig: actuele kennis ophalen over

de vraag wat we kunnen leren van onderzoek bij dieren.

eiwitnormen, -kwaliteit en -transitie én kennismaken met jonge experts
met een frisse blik op deze onderzoeksgebieden. Vicevoorzitter van de
Gezondheidsraad prof. dr. Marianne Geleijnse leidt de bijeenkomst in en
Foto: Julian Hochgesang/Unsplash

zit de sessie voor. Vanuit het jongGR-netwerk doen jonge onderzoekers
met expertise op gebieden als duurzame voeding, eiwitverteerbaarheid

Op 2 juni organiseert jongGR een consultatie van jonge

en (onder)voeding bij ouderen mee. Ook zijn er beleidsmakers van het

wetenschappers en beleidsmakers met kennis op het gebied van

Voedingscentrum en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. De

voeding en gezondheid. Via een onlinevideobijeenkomst krijgen zij

vaste Commissie Voeding kan de uitkomsten en inzichten benutten voor

die middag de kans om mee te discussiëren over de kwaliteit van

toekomstige advisering.

eiwit in het Nederlandse voedingspatroon.
In 2020 werkt de vaste Commissie Voeding van de Gezondheidsraad aan
het vaststellen van eiwitnormen voor de gezonde bevolking. Deelnemers
aan de consultatie van jongGR worden uitgenodigd om mee te denken
over vragen als “Wat betekent een verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon voor de eiwitkwaliteit en de gezondheid?’ en
“Wat is de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van het
bepalen van eiwitkwaliteit in de (humane) voeding?’ Het thema
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Samenstelling van de raad

• 28 adviezen uitgebracht in 2018, waarvan 1 ongevraagd

• 1 voorzitter, man (deeltijd)

• 20 adviezen uitgebracht in 2019, waarvan 3 ongevraagd

• 1 vicevoorzitter, vrouw (deeltijd)

• 30 adviezen uitgebracht in 2020, waarvan 7 COVID-19 gerelateerd

• Presidiumcommissie, 11 leden van wie 6 man en 5 vrouw

en 3 ongevraagd

• leden van de Gezondheidsraad, 110 leden van wie 64 man
en 46 vrouw
• ereleden van de Gezondheidsraad, 10 leden van wie 9 man
en 1 vrouw
• 1 beraadsgroep, 22 leden van wie 14 man en 8 vrouw
• 12 vaste commissies, 149 leden van wie 77 man en 72 vrouw
• 7 tijdelijke commissies, 51 leden van wie 32 man en 19 vrouw
Budget
Het totale budget van de Gezondheidsraad is € 5.577.000,- en
is afkomstig van 5 ministeries.
• ministerie van VWS 62%
• ministerie van SZW 17%
• ministerie van IenW 12%
• ministerie van BZK 5%
• ministerie van LNV 4%
Adviezen uitgebracht in de periode 2016 - 2020
• 20 adviezen uitgebracht in 2016
• 23 adviezen uitgebracht in 2017
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Overzicht publicaties 2020

• BCG-vaccinatie en COVID-19

In 2020 brengt de Gezondheidsraad 30 adviezen uit,

• MRI in bevolkingsonderzoek borstkanker

waarvan drie ongevraagde adviezen:

• Cadmium en geselecteerde cadmiumverbindingen

• WBO: Reikwijdte-advies hepatitisscreening

• Strategieën voor COVID-19-vaccinatie

• Emissies van ijzer- en staalgieten

• Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid

• WBO: onderzoek met fecale eiwit-biomarkertest in

• Rijbewijsvernieuwing pacemakerdragers

bevolkingsonderzoek darmkanker

• Methylisobutylketon

• COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken

• Prioritering vaccinatie COVID-19 voor de CAS-landen

• Voeding, gezondheid en duurzaamheid: een blik vooruit (ongevraagd)

• COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken (2)

• Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

• COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer

• Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische

• COVID-19-vaccinatie BioNTech/Pfizer voor de CAS-landen

aandoeningen (ongevraagd)
• All-trans-retinoïnezuur

Werkconferenties

• Gehydrogeneerd terfenyl

In 2020 organiseert de Gezondheidsraad ook twee werkconferenties:

• Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden

COVID-19: Apps als onderdeel van een exitstrategie (19 april) en

• WBO: De Maastricht Studie - tweede meetronde

Ventilatie en COVID-19 (23 november).

• Nevenbevindingen bij de niet-invasieve prenatale test (NIPT)
• Gezonde energietransitie in de gebouwde omgeving (ongevraagd)
• WBO: Opleiden echoscopisten voor 13-wekenecho
• WBO: reikwijdte-advies onderzoek naar screening op Barrett-slokdarm
• 5G en gezondheid
• 45-minutennorm in de spoedzorg
• Screenen op niet-behandelbare aandoeningen vroeg in het leven
• Vaccinatie tegen waterpokken
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De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der
wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet).
De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Waterstaat;
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen, en
ontwikkelingen of trends signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid.
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel
benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

U kunt dit document downloaden van www.gezondheidsraad.nl.

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Jaarverslag 2020. Den Haag: Gezondheidsraad, 2021.
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