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Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid bestaat inmiddels al meer  

dan een eeuw. Het lustrum dat we in 2014 vierden is dus een uitgelezen moment 

om even terug te blikken op het rijke verleden van ons instituut.

In de afgelopen 11 decennia groeide het WIV uit tot een Grande Dame op het toneel 

van de volksgezondheid. De expertise van het instituut wordt dan ook erkend  

in binnen- en buitenland. 

In die 110 jaar heeft het instituut een exponentiële uitbreiding gekend,  

maar ook moeilijke periodes. De volgende hoofdstukken geven een overzicht van 

de sleutelmomenten die het WIV hebben gekneed en geboetseerd tot het instituut 

dat we vandaag kennen.

Er zijn hier grootse dingen gerealiseerd, en ook vele kleinere, maar steeds  

door mensen die zich met hart en ziel voor het instituut inzetten. Velen doen  

dat vandaag. Anderen zullen dat morgen doen. Nog anderen deden dat gisteren  

en legden zo de fundamenten waarop ons instituut vandaag bouwt.

Aan hen is dit boek opgedragen.

Johan Peeters - Brussel, 26 november 2014

Voorwoord
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110 jaar werken  
aan een langer gezond leven

B
ij de onafhankelijkheid in 1830 erfde België 

geen centrale openbare gezondheidsadminis-

tratie. Het gezondheidsbeleid werd, in navol-

ging van de Napoleontische en Hollandse wetgeving, 

grotendeels lokaal en provinciaal bepaald. Het zwaar-

tepunt van de versplinterde bevoegdheden op het vlak 

van openbare gezondheid lag bij de lagere bestuurse-

chelons. De burgemeesters waren verantwoordelijk 

voor de hygiëne, de gezondheid en de ‘gevaarlijke, on-

gezonde of hinderlijke inrichtingen’. De reglementering 

over de preventie van infectieziekten en over de medi-

sche organisatie kwam de provinciegouverneurs toe. 

Ze werden respectievelijk bijgestaan door lokale en 

provinciale medische commissies. Zelfs toen de snelle 

verspreiding van cholera in 1831-1832 de lokale en pro-

vinciale besturen duidelijk boven het hoofd groeide en 

een nationale invalshoek noodzakelijk bleek, beperkte 

de nationale overheid zich tot het uitvaardigen van 

wetten en besluiten en het oprichten van raden en 

commissies. 

In een aantal provincies werd een embryonaal labo-

ratorium opgericht. Uit de cholera-epidemie van 1892 

in Antwerpen ontstond bijvoorbeeld het Provinciaal 

Instituut voor Hygiëne. Een gelijkaardig organisme 

ontstond kort daarop aan de Rijksuniversiteiten van 

Gent (1898) en Luik. In Brussel zag het Instituut voor Se-

rumtherapie en Bacteriologie (het latere Pasteur Insti-

tuut van Brabant) het daglicht (1900). 

De voorrang van de provincies op het centraal bestuur 

heeft heel lang bestaan en bleef nog jaren nawerken. 

Een eerste aanzet tot centralisatie van het toezicht 

kwam er in 1845, met de creatie van de functie van 

‘gezondheidsinspecteur’. Bij de centrale administratie 

van het Ministerie van Landbouw was oorspronkelijk 

één gezondheidsinspecteur bevoegd voor het gehele 

grondgebied. In 1911 ging de gezondheidsdienst over 

naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ont-

stonden vrij vlug inspectiediensten in alle provincies. 

Vanaf dat moment werden de gezondheidsinspecteurs 

de spilfiguur tussen de verschillende instanties be-

voegd voor de volksgezondheid. Een aantal onder hen, 

zoals Albert Bessemans en Louis Van Boeckel, hebben 

een prominente rol gespeeld in de geschiedenis van 

ons instituut. De inspecteurs vervulden veel en diver-

se taken. Ze hielden zich onder andere bezig met de 

preventie en bestrijding van infectieziekten door vac-

cinatie en toezicht, en ze adviseerden provinciegouver-

neurs en gemeentelijke overheden, bijvoorbeeld op het 

vlak van preventiemaatregelen, en over de invloed van 

stadsinrichting op de verspreiding van infectieziekten. 

Daarnaast zagen ze toe op de gevaarlijke, ongezonde 

of hinderlijke inrichtingen die onder de bevoegdheid 

van de gezondheidsadministratie vielen, maar ook op 

het technisch onderwijs in verpleging, kinesithera-

pie, verloskunde en kinderverzorging, en op de door 

de staat gesubsidieerde dispensaria en sanatoria. In 

West-Vlaanderen, Limburg en Luxemburg kregen de 

gezondheidsinspecteurs daarnaast nog de leiding over 

een bacteriologisch en chemisch laboratorium. Die 

rijkslaboratoria werden met staatssteun ingericht in de 

provincies waar geen provinciale hygiënische institu-

ten actief waren. Deze laboratoria verrichtten analyses 

voor artsen en bevoegde overheidsadministraties, en 

analyseerden waterstalen in het kader van het toezicht 

op de waterbedeling. Al deze laboratoria gingen hun ei-

gen weg, van samenspraak of coördinatie was destijds 

geen sprake. Dat zou pas veel later komen, bij de labo-

ratoria die onder de autoriteit van het Ministerie van 

Volksgezondheid (opgericht in 1936) vielen.” I

Deze prille ontwikkelingen hebben mee gezorgd voor 

een stijging van de levensverwachting. In 1843 was de 

levensverwachting voor een eenjarig kindje ongeveer 

45 jaar. Tegen 1909 was dat al 10 jaar meer. Die vooruit-

gang was voor een belangrijk deel te danken aan de da-

ling van de sterfte door infectieziekten, als gevolg van 

een betere hygiëne en preventie.  

I:  De eeuwwisseling luidt  
een verbetering  
van de volksgezondheid in

“
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CHOLERA EN TYFUS

In de 19de en aan het begin van de 20ste eeuw 

waren er wereldwijd niet minder dan 6 grote 

cholera-pandemieën. Drie daarvan hielden le-

lijk huis in Europa. Net na de Belgische onaf-

hankelijkheid brak cholera voor het eerst uit 

op wereldschaal (2de pandemie, 1829-1851). In 

1832 waren er in Antwerpen 1307 cholerage-

vallen, waarvan 710 met een dodelijke afloop. 

In 1846 bereikte een golf van buiktyfus ons 

land, een ziekte die zich kon verspreiden via 

bezoedeld water. Tussen januari 1846 en juli 

1848 werden meer dan 60.000 mensen ziek, waarvan er 11.900 stierven. Maar liefst 355 gemeenten 

kregen met deze epidemie te kampen, waarvan het merendeel in Oost- en West-Vlaanderen. 

In 1848, net nadat de tyfusepidemie van het toneel verdwenen was, kostte een tweede choleragolf  

het leven aan 22.400 Belgen. In de periode tussen 1829 en 1851 stierven enkele honderdduizenden 

Europeanen aan ‘de blauwe dood’, zoals cholera ook wel werd genoemd. 

De 4de grote cholerapandemie (1863–1875) maakte meer dan een miljoen slachtoffers. Ook in ons 

land sloeg de ziekte genadeloos toe, nadat in 1866 het besmette Breemse schip ‘Agnes’ aanmeerde. 

In Antwerpen alleen al werden bijna vijfduizend mensen ziek, waarvan er drieduizend stierven. In 

heel België liep het aantal doden op tot 30.000. 

In 1892, tijdens de vijfde pandemie (1881–1896) werd België (vooral Antwerpen en omstreken) met 

2611 slachtoffers voor de laatste keer zwaar getroffen door cholera.

Voorstelling van de cholera-epidemie in de 19de eeuw  
(U.S. National Library of Medicine photographic archive)

De jaren van de grote 
ontdekkingen

Robert Koch en Louis Pasteur: grondleggers van de 

moderne microbiologie

De Fransman Louis Pasteur en de Duitser Robert Koch 

zijn veruit de twee belangrijkste personen in de medi-

sche microbiologie van de 2de helft van de 19de eeuw. 

Dankzij hun ontdekkingen vond het idee dat ziekten 

veroorzaakt worden door micro-organismen algemeen 

ingang.

Pasteur startte zijn wetenschappelijke carrière in 1848 

met onderzoek naar wijnsteenzuurkristallen. Hij ont-

dekte dat er twee vormen van wijnsteenzuur bestaan 

waarvan de kristallen elkaars spiegelbeeld zijn, waarbij 

de ene vorm wel, maar de andere vorm niet door bac-

teriën kon worden gebruikt als voedsel. Daarmee is hij 

Louis Pasteur (1878, Felix Nadar, Wikimedia  
Commons collectie)
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een van de eersten die macrosco-

pische effecten van de ruimtelijke 

bouw van moleculen beschreef, en 

de vader van de stereochemie. 

Tussen 1860 en 1864 ontkrachtte 

Pasteur door een reeks experimen-

ten de ‘generatio spontanea’ theo-

rie, die stelde dat ziekteverwekkers 

uit het niets ontstonden. In dezelf-

de periode toonde hij ook aan dat 

voedselproducten die aan bederf 

onderhevig zijn, langer bewaard 

kunnen worden door  ze kort te ver-

hitten, omdat de warmte de aan-

wezige bacteriën sterk reduceert. 

Dat proces wordt pasteurisatie ge-

noemd en werd onder andere toe-

gepast in de Franse wijnproductie, 

om verzuring van de wijn tijdens 

het liggen tegen te gaan.

In 1863, beïnvloed door het werk 

van Pasteur over fermentatie, leg-

de Casimir Davaine de oorzaak van 

antrax in grote lijnen bloot, maar 

het idee van een infectie door een 

micro-organisme (in 1840 geïntro-

duceerd door Jakob Henle) was op 

dat moment nog ver van algemeen 

aanvaard. Geïnspireerd door o.a. 

Henle, ontwikkelde Robert Koch 

een reincultuur van de bacterie die 

Davaine had beschreven. Hij ont-

dekte het spore-stadium van deze 

microbe, inoculeerde er dieren mee 

en zag dat ze antrax veroorzaakte. 

Deze ontdekking was de basis voor 

de ‘Postulaten van Koch’ (1890), een 

reeks van 4 criteria die nodig wa-

ren om een causaal verband tussen 

een microbe en een ziekte vast te 

stellen.

Eén jaar voordien identificeerde 

Henri Toussaint de bacterie die 

kippencholera veroorzaakte en 

noemde ze Pasteurella, ter ere 

van Pasteur. Een kweek van deze 

bacterie in het lab van Pasteur 

werd per toeval een weekend lang 

blootgesteld aan de lucht. Pasteur 

en Emile Roux, een medewerker, 

merkten dat kippen minder zwaar 

ziek werden van een infectie met 

deze bacteriën. Uit deze observa-

tie ontstond het allereerste vaccin 

tegen kippencholera, gebaseerd op 

de afgezwakte verwekker van deze 

ziekte. Twee jaar later introduceer-

de Pasteur een vaccin tegen antrax 

dat op hetzelfde principe steunde.

Koch richtte zich inmiddels op tu-

berculose (TBC). In 1882 beschreef 

hij dat een traaggroeiende bacte-

rie, Mycobacterium tuberculosis, 

verantwoordelijk was voor de ziek-

te. Met de isolatie van tuberculine 

dacht hij een remedie voor TBC ge-

vonden te hebben, maar dat bleek 

niet het geval. Tuberculine zou na-

dien wel aanleiding geven tot de 

ontwikkeling van een test die, meer 

dan een eeuw later, nog steeds 

wordt gebruikt om een blootstel-

ling aan de tuberculose-bacterie op 

te sporen. Zijn werk op tuberculose 

leverde hem in 1905 de Nobelprijs 

voor Fysiologie en Geneeskunde op.

Het werk van Koch op TBC werd 

verstoord door een uitbraak van 

cholera in Alexandrië (Egypte). Het 

risico dat de ziekte naar Europa 

zou overwaaien maakte dat zowel 

Koch als Pasteur op de zaak spron-

gen. Die eerste had al snel aan-

wijzingen om de kommavormige 

bacterie Vibrio ervan te verdenken 

cholera te veroorzaken. De epide-

mie was echter voorbij vooraleer 

hij zijn hypothese kon bevestigen. 

Pas na onderzoek in India, waar 

cholera endemisch was, slaagde hij 

erin de oorzaak van cholera en de 

besmetting via drinkwater, voedsel 

en kleding te ontrafelen.

De ziekte die waarschijnlijk het 

sterkst verbonden zal blijven met 

de naam Pasteur, is hondsdolheid 

(rabiës). Pasteur ontwikkelde het 

rabiësvaccin in 1885. Het was het 

eerste humane vaccin sinds het 

koepokkenvaccin van Jenner in 

1796. Op 6 juli 1885 testte Pasteur 

het op de 9-jarige Joseph Meister, 

die was gebeten door een honds-

dolle hond. De jongen genas, en na 

enkele volgende successen met het 

vaccin, begonnen de giften binnen 

te stromen. Daarmee werd in 1889 

in Parijs het Pasteur Instituut opge-

richt, het eerste biomedische insti-

tuut ter wereld.

Robert Koch (1907, U.S. National 
Library of Medicine History  
of Medicine collection)

Joseph Meister (ca. 1885, 
Wikimedia Commons collectie)
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Jules Bordet, Belgische afspraak met de medische ge-

schiedenis aan het begin van de 20ste eeuw

“Ook Belgische wetenschappers leverden begin 20ste 

eeuw een belangrijke bijdrage aan de wetenschappe-

lijke ontdekkingen. Zowat de belangrijkste Belgische 

naam uit die periode is die van Jules Bordet (1870-1961). 

Zijn wetenschappelijke verdiensten zijn nauwelijks te 

overschatten. Hij was een briljant student, en samen 

met zijn twee jaar oudere broer Charles studeerde hij 

in 1892 met de grootste onderscheiding af als dokter in 

de geneeskunde aan de Université Libre de Bruxelles. In 

1894 kreeg hij een reisbeurs van de regering om in het 

laboratorium van Elie Metchnikoff in het Pasteur Insti-

tuut in Parijs te gaan werken. Metchnikoff had op dat 

moment pas de fagocytose ontdekt, wat neerkomt op 

de ‘vertering’ van bacteriën door witte bloedlichaam-

pjes. Deze ontdekking opende de deur voor het ontrafe-

len van de cellulaire immuniteit. 

In 1895 deed Bordet een van zijn belangrijkste ontdek-

kingen. Hij toonde aan dat in serum twee elementen 

aanwezig moeten zijn opdat bacteriën (en meer be-

paald de wand ervan) worden vernietigd. Het eerste is 

Een halve eeuw voor Koch en Pasteur bacteriën en virussen 

als bron van infecties aantoonden, had Ignaz Semmelweis, 

een Hongaarse arts in de kraamafdeling van het Allgemeines 

Krankenhaus in Wenen, al empirisch het belang van antisepsis 

in de medische praktijk ontdekt. In die tijd bevielen de meeste 

vrouwen thuis. Enkel vrouwen die zich geen thuishulp konden 

veroorloven, die verzwakt waren of met complicaties kampten, 

gingen naar het ziekenhuis. Kraamvrouwenkoorts was toen een 

veelvoorkomende ziekte, waardoor bijna één vrouw op vier een 

bevalling in het ziekenhuis niet overleefde. Kraamvrouwen-

koorts werd in die dagen toegeschreven aan overbevolking 

van de afdeling, slechte ventilatie, de start van lactatie, of aan 

zogenaamde miasma’s (door de lucht overgedragen, aardse, of 

jaargetijde-afhankelijke, rottende organische stoffen). Semmel-

weis merkte dat deze theorieën de oorzaak van de koorts niet 

konden verklaren, maar het was vooral na het overlijden van 

Jakob Kolletschka, een collega patholoog-anatoom, dat hij een 

belangrijke conclusie trok. Kolletschka had zich verwond met een ontleedmes bij het onderzoeken 

van een vrouw die was gestorven aan kraamvrouwenkoorts. Kort nadien kreeg hij symptomen die 

geleken op die van de zieke vrouwen en stierf. Semmelweis opperde dat ‘lijkstof’ in de bloedsomloop 

de boosdoener zou kunnen zijn. Hij liet vanaf dan iedereen zijn handen wassen in een oplossing van 

bleekpoeder (een mengsel van calciumhypochloriet en calciumhydroxide) vooraleer ze de vrouwen 

op de kraamzaal mochten onderzoeken. Daardoor daalde de sterfte tussen mei en augustus 1847 

spectaculair van 18% tot onder de 2%.

Ignaz Semmelweis (1860, Jenö Doby, 
Wikimedia Commons collectie)

Jules Bordet (1919, A. B. Lagrelius & Westphal, Stockholm)
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een ‘antilichaam’ dat alleen aangetroffen wordt bij die-

ren die al immuun zijn tegen de bacteriën in kwestie. 

Het andere, ‘alexine’ of ‘complement’ genoemd, is een 

element dat bij alle dieren voorkomt. Zo werd Bordet de 

vader van de ‘serologie’, of anders gezegd de studie van 

de humorale immuniteit die vervat zit in de lichaams-

vloeistoffen. De ‘Bordet-Wassermann’ test uit 1906, die 

lang gebruikt werd om te kijken of iemand in contact 

was gekomen met bijvoorbeeld tyfus, tuberculose of 

syfilis, is op dit principe gebaseerd.

Verder bouwend op die ontdekking, toonde Bordet ook 

aan dat de antilichamen een onderscheid maken tus-

sen verschillende diersoorten. Daarmee bewees hij dat 

de zoölogische diversiteit steunt op chemische mole-

culen die karakteristiek zijn voor elke soort. Bovendien 

bleek dat, binnen eenzelfde diersoort, antilichamen uit 

één individu moleculen kunnen herkennen die in een 

bepaald aantal andere individuen aanwezig zijn. Dat 

heeft geleid tot de ontdekking van o.a. de bloedgroe-

pen, en vormt de basis voor de huidige transplantatie-

geneeskunde.

Het verblijf van Jules Bordet in Parijs zou uiteindelijk ze-

ven jaar duren. In die jaren reisde hij, op vraag van het 

Pasteur Instituut, naar Zuid-Afrika waar runderpest de 

kuddes decimeerde. Bordet prees er de vaccinatie met 

serum aan, wat spoedig tot de uitroeiing van de ziekte 

zou leiden. Hij maakte er ook kennis met Robert Koch. 

In 1901 keerde hij naar Brussel terug, om er zijn werk 

verder te zetten in het pas opgerichte ‘Antirabiës en 

Bacteriologisch Instituut’.” II
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O
p 15 maart 1900 besliste de Brabantse Pro-

vincieraad, op voorstel van twee invloedrijke 

provincieraadsleden (Janssen en Monville), 

om een ‘Instituut voor Serumtherapie en Bacteriolo-

gie’ op te richten, dat in het prille begin bestond uit 

twee quasi-autonome entiteiten: een ‘(provinciaal) 

Instituut voor Serumtherapie’ en een ‘Antirabiës en 

Bacteriologisch Instituut’. “Terug in Brussel in 1901, 

werd Jules Bordet directeur van het Antirabiës en 

Bacteriologisch Instituut, dat voorlopig zijn intrek nam 

in de lokalen van het ‘Institut de Physiologie Solvay’ 

(Université Libre de Bruxelles). In 1905 zou het instituut, 

dat al in 1903 werd herdoopt tot ‘Pasteur Instituut van 

Brabant’ na toestemming van de weduwe van Louis 

Pasteur, verhuizen naar de Stoomslepersstraat in Brus-

sel. De afdeling voor serumtherapie ging in 1908 volle-

dig op in het Pasteur Instituut.

II:  Het Pasteur Instituut  
van Brabant bindt de strijd 
aan met infectieziekten

Pasteur Instituut van Brabant aan de Stoomslepersstraat (ca. 1905, ©WIV-ISP archief)

Jules Bordet en het Pasteur Instituut van Brabant
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In 1906 ontdekken Jules Bordet en Octave Gengou, die 

samen met Lucien Hauman de eerste wetenschappelij-

ke equipe van het Pasteur Instituut van Brabant vorm-

den, de bacterie die verantwoordelijk is voor kinkhoest. 

Deze bacterie werd uiteindelijk vernoemd naar haar 

ontdekkers: bacil van Bordet-Gengou, of nog: Bordetella 

pertussis. Bordet ontdekte ook nog de bacterie die avi-

aire difterie veroorzaakt en het mycoplasma waardoor 

runderen pleuropneumonie krijgen. Hij beschreef ver-

schillende immunologische mechanismen die tot dan 

toe onbekend waren, interesseerde zich aan de bloed-

stolling, en wierp zich op de studie van bacteriofagen. 

De ontdekking van de bacteriedodende eigenschappen 

van fagen, en van hun onderling verschillende voorkeur 

voor bepaalde soorten bacteriën, lag aan de basis van 

een methode die gedurende ettelijke decennia gebruikt 

werd om bacteriën te identificeren en te typeren. 

De eerste wereldoorlog veroorzaakte echter forse ver-

tragingen in het onderzoek. Dat zette Jules Bordet ertoe 

aan om zijn ‘Traité de l’immunité dans les maladies in-

fectieuses’ te schrijven. Het zou meer dan dertig jaar een 

standaardwerk blijven. 

Voor zijn baanbrekend onderzoek over de immuniteit 

ontving hij in 1919 de Nobelprijs voor Fysiologie en Ge-

neeskunde.

In 1940 ging Bordet met pensioen. Hij werd opgevolgd 

door zijn zoon Paul als hoofd van het Pasteur Instituut 

van Brabant en als professor Bacteriologie aan de ULB.”  II

Voorpagina ‘Traité de l’immunité dans les maladies infectieuses’ gesigneerd door Jules Bordet (links, 1954) en oorkonde Nobelprijs 
(rechts, 1919) (©WIV-ISP archief)

In lijn met de tijdsgeest en de activiteiten van het moe-

derinstituut in Parijs richtte het Pasteur Instituut van 

Brabant zich op onderzoek, diagnostiek en behandeling 

van besmettelijke ziekten. Het organiek reglement van 

1909 vermeldt vier doelstellingen. Een eerste is het uit-

voeren van wetenschappelijk onderzoek naar besmet-

telijke ziekten. Een tweede kernactiviteit was de behan-

deling van met hondsdolheid besmette personen en de 

diagnose van razernij bij dode dieren. De bereiding van 

immuniserende producten (sera en vaccins) vormde de 

Octave Gengou (1909, ©WIV-ISP archief)

Infectieziekten in het middelpunt van de belangstelling
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derde pijler. Daarnaast voerde het instituut, net zoals 

de provinciale laboratoria, op vraag van lokale artsen 

ook bacteriologische en serologische analyses uit op 

weefselstalen, en stond het in voor de chemische en 

bacteriologische ontleding van drinkwater. Die grote 

pijlers bleven gedurende 8 decennia nagenoeg onge-

wijzigd.

Labo uit de beginjaren van het Pasteur Instituut  
van Brabant (ca. 1905, ©WIV-ISP archief)

Bloedafname bij een paard geïmmuniseerd tegen difterie  
(ca. 1905, ©WIV-ISP archief)

HONDSDOLHEID IN BELGIË 

Het Pasteur Instituut deed –uniek voor België- onderzoek naar 

rabiës, het virus dat hondsdolheid veroorzaakt. Het stond ook in 

voor de diagnostiek van het virus bij mens en dier, en voor de pro-

ductie van rabiësvaccin. Patiënten besmet met hondsdolheid kon-

den zich gratis laten behandelen in het instituut. Dat was nieuw 

voor ons land. Tot dan moesten ze immers naar Rijsel of Parijs 

voor een behandeling. Het laatste geval van hondsdolheid bij de 

mens, opgelopen in ons land, dateert al van 1926. Sindsdien waren 

er wel nog een aantal sporadische gevallen van mensen die de in-

fectie in het buitenland opliepen. 

In de jaren 80 kende ons land een opstoot van rabiës bij 

dieren. Twee intensieve orale vaccinatiecampagnes bij 

vossen, in 1989 en in 1998, hebben ertoe geleid dat Bel-

gië in 2001 officieel vrij van rabiës werd verklaard door 

de Wereldorganisatie voor Diergezondheid. Het Pasteur 

Instituut, dat de ziekte gedurende meer dan een eeuw 

heeft bestreden, heeft daar in belangrijke mate aan bij-

gedragen.

Immunisatie tegen hondsdolheid  
(ca. 1905, ©WIV-ISP archief)

Patiënt met rabiës (1959, Centers for 
Disease Control and Prevention)

Behandeling van infecties  
met sera en vaccins 

Aan de vooravond van de eerste wereldoorlog werden 

twee sera gebruikt om infectieziekten te bestrijden : 

één tegen difterie (ontwikkeld door Behring en Roux in 

1889) en één tegen tetanus (Roux en Vaillard, 1892). Ze 

werden geproduceerd uit bloed dat werd afgenomen 

bij geïmmuniseerde paarden. Naast sera waren twee 
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vaccins voorhanden. Het vaccin 

van Pasteur tegen rabiës, en een  

vaccin tegen tyfus, ontwikkeld 

door Wright in 1896, dat tijdens de 

oorlog ook gebruikt werd om de 

soldaten in de linies te vaccineren. 

Na de oorlog nam de vaccin- en se-

rumproductie in het Pasteur Insti-

tuut van Brabant een vlucht. Na het 

antirabiës- en antidifterieserum 

startte in 1914 de bereiding van 

het tyfus- en gonokokkenvaccin. 

In 1919 volgde het Bordet-Ruelens 

antigen. Nadien het kinkhoestvac-

cin en difterie-anatoxine (1926), en 

het BCG vaccin tegen tuberculose 

(1930). Dat laatste werd halverwege 

de jaren vijftig intensief gebruikt 

bij een vaccinatiecampagne tegen 

TBC in België en in Belgisch Congo. 

In 1934 kwam daar de productie 

van tuberculines bij, en in 1935 die 

van het antitetanusserum. Tenslot-

te volgden nog het tetanus-anatoxi-

ne in 1936, het antigangreenserum 

in 1942 en het stafylokokken- en 

choleravaccin in 1948.

Een periode 
van bloei en 
vernieuwing

Na de tweede wereldoorlog be-

gon het Pasteur Instituut, waar 

Jules Bordet in 1940 door zijn zoon 

Paul als directeur was opgevolgd, 

met een nijpend plaatsgebrek te 

kampen. De uitbreiding van de 

sera- en vaccinproductieafdeling 

vroeg steeds meer ruimte en nieu-

we diensten zagen het levenslicht 

door de wetenschappelijke voor-

uitgang en de toename van het 

aantal staalanalyses. Zo werd de 

afdeling ‘Analyses’ o.a. uitgebreid 

met een laboratorium voor tuber-

culose en een lab voor toxoplas-

mose. Dat laatste werd opgestart 

door Frans De Meuter, een van de 

latere opvolgers van Bordet aan 

het hoofd van het instituut. Verder 

ontstond ook het Nationaal cen-

trum voor Faagtypering en Entero-

bacteriën (1951), dat zich toespitste 

op de gedetailleerde identificatie 

van voedselpathogenen en andere 

ziekteverwekkende bacteriën. 

In 1952 werd ook een virologisch la-

boratorium uit de grond gestampt 

onder leiding van Lise Thiry, die 

enkele decennia later nog adviseur 

zou worden van verschillende mi-

nisters van Volksgezondheid. Het 

lab ontwikkelde diagnostische 

technieken, en voerde virologi-

sche en serologische analyses uit 

voor ziekenhuizen en klinische 

laboratoria. Er was expertise ter 

beschikking over een breed gam-

ma virussen, waaronder een aan-

tal veroorzakers van belangrijke  

kinderziekten (mazelen, roodvonk, 

bof, waterpokken en poliomyeli-

tis) en een reeks virussen die ver-

antwoordelijk zijn voor luchtwe-

ginfecties (o.a. griepvirus, RSV en 

adenovirus). Het laboratorium nam 

bijgevolg ook de rol van referen-

tielaboratorium op zich, vooral dan 

voor het identificeren van moeilijk 

te typeren virussen.

Begin jaren 70 was het instituut, 

inmiddels onder de hoede van  

Jacques Beumer, uitgegroeid tot 3 

uit de kluiten gewassen afdelingen. 

De productieafdeling richtte zich 

rond die periode quasi uitsluitend 

op de vaccinproductie. Serumthe-

rapie, of anders gezegd het gebruik 

van serum gewonnen uit bloed van 

dieren (vaak paarden) die tegen een 

Bereiding BCG vaccin omstreeks 1930  (©WIV-ISP archief)

Paul Bordet  (ca. 1960, ©WIV-ISP archief)
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bepaalde ziekteverwekker waren 

geïmmuniseerd, was door de betere 

beschikbaarheid van -minder aller-

gene- humane immunoglobulines en 

vaccins grotendeels in onbruik ge-

raakt. De productie van paardense-

rum werd volledig stopgezet in 1984.

Naast de productie van de eigen-

lijke vaccins en van tuberculine, 

dat werd gebruikt voor het op-

sporen van tuberculose bij men-

sen en bij runderen, stond deze 

afdeling ook in voor het afvullen 

van de flesjes (de zgn. ‘sous-tira-

ge’) en de controle op de kwaliteit 

van de vaccins. De productie- en 

controletechnologie werd, net 

als de vaccins zelf, sterk gemo-

derniseerd vanaf de jaren 70. De 

evolutie van de productietechnie-

ken, de nieuwe regelgeving en de 

oplopende kosten voor klinische 

proeven maakten de productie 

van vaccins echter steeds minder 

rendabel. Daarom besliste de pro-

vincie Brabant in 1987 om de pro-

ductieafdeling stop te zetten en 

die activiteit over te laten aan de 

farmaceutische industrie.

De afdeling ‘Analyses’, die zich al 

boog over toxoplasmose, honds-

dolheid (met naast de analyses 

ook nog steeds preventieve be-

handelingen), tetanus, botulisme, 

en serologische diagnose van 

bacteriële aandoeningen zoals 

syfilis en kinkhoest, richtte zich 

begin jaren 80 ook op het onder-

zoek van mycobacteriën. De oor-

sprong daarvan is te zoeken in 

de ontdekking dat het BCG vac-

cin, dat bestaat uit de verzwakte  

Mycobacterium bovis bacterie, 

een antitumoraal effect heeft op 

bepaalde kankers. Vandaag wordt 

het vaccin nog altijd gebruikt 

voor de behandeling van opper-

vlakkige blaaskanker bij mensen 

en (goedaardige) huidtumoren 

bij paarden. Een andere vermel-

denswaardige ontdekking is die 

van het M. bovis BCG ‘antigen 85A’ 

in 1989, dat bescherming bleek te 

bieden tegen tuberculose. 

Ook het laboratorium voor virolo-

gie was inmiddels een volwaardige 

afdeling geworden, die zich, naast 

de eerder al vermelde virale analy-

ses, ook wierp op kankeronderzoek, 

retrovirussen en de studie van  

interferon. Dat laatste omwille van 

de antivirale eigenschappen. Jean 

Content, later nog directeur van het 

instituut, slaagde er, in samenwer-

king met de universiteiten van Gent 

en Leuven, in om de fragmenten 

van het genetisch materiaal te iso-

leren die coderen voor interferon-ß 

en interleukine-6. Het eerste wordt 

vandaag onder meer gebruikt voor 

de behandeling van Multiple Scle-

rose. Het tweede speelt een rol in 

ontstekingsreacties, als reactie op 

bijvoorbeeld een infectie.

Jacques Beumer  
(1971, ©WIV-ISP archief)

AIDS IN DE JAREN 8O 

Aan het eind van de jaren 70 dook, eerst in de Verenigde Staten, en nadien ook in Europa, een onbe-

kende ziekte op die het immuunsysteem van de patiënten onderuit haalde. In 1983 werd het virus 

(hiv) ontdekt dat hiervoor verantwoordelijk is. Datzelfde jaar richtte Lise Thiry in het Pasteur Insti-

tuut een dienst op om dit nieuwe fenomeen, AIDS, te bestuderen.

In die tijd waren de meeste patiënten homomannen, en de perceptie bestond dat het een ziekte 

was binnen deze gemeenschap. Kort daarna, in 1984, merkte Nathan Clumeck, een viroloog van het 

Brusselse Sint-Pietersziekenhuis, dat er iets niet klopte. In het ziekenhuis waren verschillende pa-

tiënten opgenomen met dezelfde symptomen als die beschreven bij homomannen. De meesten 

waren echter heteroseksueel en bovendien waren ongeveer de helft van hen vrouwen. Het AIDS-lab 

van het Pasteur Instituut wierp zich op het probleem en slaagde erin om het hiv-virus te isoleren uit 

de stalen van het ziekenhuis en zo de diagnose te bevestigen.
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Eind jaren 70 begonnen de laboratoria van het insti-

tuut zich steeds meer te oriënteren in de richting van 

gespecialiseerde nationale referentiecentra. De klini-

sche laboratoria te velde konden immers steeds meer 

routinediagnoses aan, waardoor die activiteit minder 

relevant werd voor het instituut en -op de diagnostiek 

van rabiës na- stilaan uitdoofde. De aanzet voor die 

nieuwe focus werd vrij snel gegeven met de erkenning 

van het lab voor virale hepatitis als referentielab door 

de Wereldgezondheidsorganisatie in 1979. Datzelfde 

jaar werden ook de laboratoria voor toxoplasmose en 

voor virale ziekten erkend als nationaal referentielab. 

In hun spoor volgden in 1983 de laboratoria voor myco-

bacteriën en voor tuberculose, en in 1988 het AIDS-lab.

Bouwperikelen
Tijdens het 25 jarige directoraat van Paul Bordet, werd 

het instituut fors groter. Dat is nog het duidelijkst zicht-

baar in de cijfers over de personeelsbezetting: in 1940 

waren er 20 personeelsleden in dienst, waaronder 5 

wetenschappelijke medewerkers. Tegen 1950 telde de 

wetenschappelijke equipe 10 leden en 15 jaar later was 

dat aantal nog eens verdubbeld tot 19 wetenschappers, 

op een totaal van 140 werknemers. 

Die uitbreidingen maakten de nood aan bijkomende 

plaats steeds prangender. Als antwoord daarop beslis-

te de Provincie Brabant omstreeks 1950 om een stuk 

grond in Verrewinkel (Ukkel) aan te kopen, waar een 

nieuw gebouw zou worden opgetrokken. In afwach-

ting daarvan werden naast het gebouw in de Stoom-

sleperstraat tijdelijke constructies geplaatst om bij-

komende ruimte te creëren. Tegen eind 1972 stond 

de ruwbouw van de nieuwe gebouwen recht, maar de 

afwerking bleef aanslepen. In 1981 was het personeel 

de voortdurende problemen met het bouwproject zat 

en vestigden ze met een ludieke protestactie de aan-

dacht van de provinciale autoriteiten op de situatie. 

Een jaar later verhuisden de eerste diensten (afdeling 

’Virologie’) naar Ukkel. In 1989 trok de laatste dienst 

de deur van de Stoomslepersstraat achter zich toe. 

De tijdelijke gebouwen, die oorspronkelijk voor 5 jaar 

voorzien waren, hadden op dat moment ruim 30 jaar 

dienst gedaan.  

Vanaf dat moment was het duidelijk dat er ook in ons land nood was aan diagnostische tests voor 

deze nieuwe ziekte. Het AIDS-lab zou zich de volgende jaren dan ook toeleggen op het ontwikkelen 

van methoden om hiv-infecties op te sporen. In 1988 stelde het bijvoorbeeld een test op punt voor 

de identificatie van het hiv-1 provirus in lymfocyten, wat een duidelijke verbetering betekende voor 

de diagnostiek. Datzelfde jaar werd het lab ook erkend als nationaal referentiecentrum. 

Drie jaar eerder deed Thiry een andere belangrijke ontdekking over het virus. Een van haar oud-stu-

denten werkte in Kigali, waar hij zag dat de ziekte van moeder op zuigeling leek over te gaan. Het 

was inmiddels geweten dat het hiv-virus niet zo gemakkelijk wordt doorgegeven tijdens de beval-

ling, dus moest er een andere oorzaak zijn. Het antwoord liet niet lang op zich wachten: na analyse 

van de stalen uit Kigali, bleek dat het virus in de moedermelk aanwezig was.

Personeelsactie in 1981 tegen de aanslepende afwerking van de nieuwe gebouwen (©WIV-ISP archief)
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Sint-Michiel 
Met de Sint-Michielsakkoorden werd België formeel 

een federale staat. Op institutioneel vlak had dat o.a. de 

opsplitsing van de provincie Brabant in een Vlaams en 

een Waals deel tot gevolg (1995). De provincie Brabant, 

die tot dan toe het beheer over het Pasteur Instituut 

van Brabant in handen had, besloot daarom om het 

instituut over te dragen aan de federale regering. Zo 

kwam het onder toezicht van het toenmalige ministe-

rie van Volksgezondheid, Milieu en Sociale Integratie, 

en werd het herdoopt tot Pasteur Instituut van Brussel. 

In 2003 werd het Pasteur Instituut samengevoegd met 

het voormalige Instituut voor Hygiëne en Epidemio-

logie. Oorspronkelijk was het een semiautonoom de-

partement binnen dit nieuwe fusie-instituut. Vier jaar 

later werden de afdelingen ‘Bacteriologie’, ‘Mycologie’ 

en ‘Virologie’ van het departement ‘Microbiologie’ van 

het IHE en de afdelingen ‘Bacteriologie’, ‘Moleculaire 

Microbiologie’, ‘Mycobacteriologie’, ‘Immunologie en 

Rabiës-Parasitologie’ van het departement ‘Pasteur In-

stituut’ geïntegreerd in de operationele directie ‘Over-

draagbare en Besmettelijke Ziekten’ van het huidige 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.
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A
an het eind van de 19de eeuw leverde het werk 

van Koch en Pasteur belangrijke nieuwe inzich-

ten over het verband tussen micro-organismen 

en ziekten. Het belang van hygiëne kreeg daardoor in 

Europa stilaan voet aan de grond, maar het zou nog en-

kele jaren duren vooraleer dat ook op het terrein te zien 

zou zijn. In 1892, ten tijde van de laatste grote chole-

ra-epidemie in België, waren er in het hele land slechts 

11 autoclaven en 28 droogovens voor de ontsmetting 

van medische instrumenten. De nieuwe wetenschap-

pelijke inzichten deden echter het besef groeien dat de 

diagnostische en preventieve mogelijkheden van het 

land aan die recente ontdekkingen moesten aangepast 

te worden. Zo richtten een aantal provincies een eigen 

gezondheidslaboratorium in. 

Kopzorgen bij  
de Wereldtentoonstelling  
van 1897

Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1897 

in het Jubelpark in Brussel besliste de nationale rege-

ring om, mede uit angst voor een nieuwe cholera-uit-

braak, een afdeling voor hygiëne op te richten, waar de 

moderne opvatting over infectieziekten en de daarbij 

horende uitrusting aan het grote publiek zouden wor-

den getoond.  

III:  Toenemende aandacht 
voor hygiëne leidt tot 
de oprichting van een 
Centraal Laboratorium

Jubelpark anno 1897 (Blog ‘C’était au temps où Bruxelles brassait’, reproductie met het akkoord van BruxellesFabriques, vzw)



23

Deze afdeling, die ettelijke decennia 

later zou uitgroeien tot het Instituut 

voor Hygiëne en Epidemiologie, 

werd in 1904 voor het eerst in offi-

ciële documenten vermeld als het 

‘Laboratorium voor Hygiëne van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken’, 

later ook wel het ’Centraal Laborato-

rium voor Hygiëne’ genoemd.

De leiding van dit laboratorium 

werd in 1905 toevertrouwd aan 

Maurice Henseval, een titularis van 

het oude geneeskundediploma die 

gedreven werd door de nieuwe 

bacteriologische inzichten. Na zijn 

carrière in het Centraal Laboratori-

um werd hij in 1920 hoogleraar in 

de bacteriologie en de hygiëne aan 

de Rijksuniversiteit Gent.

In het Centraal Laboratorium heeft 

Henseval zich met bijzonder toege-

wijde medewerkers weten te om-

ringen. Twee onder hen, Richard 

Bruynoghe en Albert Bessemans, 

speelden later nog een belangrijke 

rol in de medische en academische 

wereld. Bruynoghe, ook een bacte-

rioloog, was van 1908 tot 1911 ad-

junct van Henseval. 

Het Centraal Laboratorium werd al 

in 1907 uitgebreid met de bacteri-

ologische afdeling van Gembloers. 

In die jaren heeft het laborato-

rium zijn sporen verdiend in het 

bestrijden van pest en cholera, de 

spookbeelden van die tijd. Zo zon-

derde Richard Bruynoghe zich in 

1910 twee maanden lang af in het 

quarantainestation van het fort 

Liefkenshoek, om er samen met Dr. 

Convent (de eerste gezondheidsin-

specteur van de Nederlandstalige 

gewesten) de pestlijders van het 

schip “Rubens” te verzorgen. Het 

jaar daarop brak vanuit Rotterdam 

een cholera-epidemie uit in Wil-

lebroek. Deze ultieme uitbarsting 

zou de laatste stuiptrekking wor-

den van deze vreselijke ziekte in 

ons land. Het was opnieuw door 

toedoen van Bruynoghe, aan wie 

de verzorging van de patiënten 

in het hospitaal in Boom was toe-

vertrouwd, dat de uitbraak kon 

beperkt worden tot  ‘slechts’ 145 

dodelijke slachtoffers.

Van zijn driejarig verblijf in het 

Centraal Laboratorium maakte 

Bruynoghe onder meer gebruik 

om de bacteriologische diagnose 

en de serumtherapie van epidemi-

sche meningitis te moderniseren. 

Nadien zou hij nog 4 decennia de 

leerstoel voor bacteriologie aan 

de Katholieke Universiteit Leuven 

bekleden. 

Albert Bessemans van zijn kant was 

gezondheidsinspecteur van Lim-

burg en richtte in 1913 in Hasselt 

het laboratorium voor bacteriolo-

gie op. Kort daarna paste hij bij een 

tyfusepidemie in Koninksem voor 

de eerste keer antityfusvaccinatie 

toe. In 1922 werd hij adjunct-direc-

teur van het Centraal Laboratori-

um. Enkele jaren later (1924) begon 

zijn academische carrière aan de 

Gentse Rijksuniversiteit. Hij start-

te als docent aan de Faculteit Ge-

neeskunde en kreeg er in 1926 de 

leiding over het Laboratorium voor 

Hygiëne en Bacteriologie. In 1933 

schopte hij het tot rector van de 

universiteit. 

Maurice Henseval   
(ca. 1920, ©Bertrand Ramette)

Albert Bessemans (ca. 1925, 
©Universiteitsarchief Gent, collectie 
Universiteitsarchief Gent, P00047) 

Fort Liefkenshoek (naar een foto van Marc Ryckaert, Wikimedia Commons collectie)
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Hygiëne wordt steeds 
belangrijker

Tussen 1880 en 1940 nam de levensverwachting met 

ongeveer 2 à 3 jaar per decennium toe tot gemiddeld 

56 jaar bij mannen en 62 bij vrouwen geboren in 1940. 

De sterftecijfers daalden in vrijwel alle leeftijdsgroe-

pen, maar vooral kinderen en jongvolwassenen gingen 

erop vooruit. Stierf in 1870 nog 30% van de bevolking 

aan infectieziekten, dan was dat in 1940 gedaald tot on-

geveer 10%. Dat was voor een groot stuk te danken aan 

de daling van de sterfte door infectieziekten, als gevolg 

van betere hygiënische omstandigheden en voeding bij 

een groot deel van de bevolking. Het idee ‘beter voor-

komen dan genezen’ won steeds meer aan populariteit. 

Zo waarschuwden verschillende privé-initiatieven van-

af de tweede helft van de 19de eeuw voor allerhande 

gevaren, gaande van infectieziekten tot alcoholmis-

bruik. Andere, zoals de Belgische Nationale Liga tegen 

Tuberculose, richtten zich op de preventie van TBC, of 

zelfs kanker (dat toen nog als een besmettelijke ziekte 

werd beschouwd). In dat licht werden ook allerhande 

inspectiediensten in het leven geroepen, waaronder de 

gezondheidsinspectie (1845), de inspectie van eetwaren 

en die van de apotheken (1891). Na de ontberingen en 

ellende van de 1ste wereldoorlog kwam de aandacht 

voor preventie en hygiëne tot volle bloei. Het werd zelfs 

beschouwd als een morele plicht, ter bescherming van 

de natie en het gezin. Dat lag op zijn beurt aan de basis 

van instanties zoals het Nationaal Werk voor het Kin-

derwelzijn (1919).

In de geest van die tijd namen ook de taken van het Cen-

traal Laboratorium toe in aantal en belang. In 1920, na 

het vertrek van Henseval naar de universiteit van Gent, 

en een aantal jaren na de uitbreiding van het centraal 

lab met de bacteriologische afdeling van Gembloers, 

kwam Louis Van Boeckel aan het hoofd van het Centraal 

Laboratorium. Van Boeckel, in 1911 de eerste gezond-

heidsinspecteur van West-Vlaanderen, waar hij –naar 

analogie met zijn latere adjunct Albert Bessemans in 

Limburg- een provinciaal laboratorium had opgericht, 

zorgde voor een nieuwe uitbreiding van het Centraal 

Laboratorium. Hij overtuigde een aantal apothekers 

om hun expertise in dienst te stellen van het laborato-

rium en startte met een scheikundige afdeling. Enkele 

jaren nadien, in 1929, volgde de oprichting van het lab 

voor de apothekeninspectie. In 1928 werd het Centraal 

Laboratorium echter abrupt onthoofd. De 42-jarige Van 

Boeckel werd geveld door kanker, en ook Bessemans, 

die tijdens zijn carrière een voor die tijd ongeziene 

wetenschappelijke publicatielijst van meer dan 600 

stukken bij elkaar schreef, verliet in 1926 het lab om  

Henseval op te volgen als hoofd van het Laboratorium 

voor Hygiëne en Bacteriologie aan de Gentse universiteit. 

Begin 1929 kwam het Centraal Laboratorium onder lei-

ding van Frans Van den Branden, het voormalig hoofd 

van het laboratorium van Leopoldstad (het huidige 

Kinshasa). Hij was de eerste directeur die niet meer tot 

het korps van de gezondheidsinspecteurs behoorde. 

Daarmee werd de latere splitsing tussen inspectie- en 

laboratoriumverantwoordelijkheden ingezet en kwam 

de basis tot stand voor de latere autonomie van het In-

stituut voor Hygiëne en Epidemiologie, dat de opvolger 

van het Centraal Laboratorium zou worden. Tijdens het 

directoraat van Van den Branden, dat liep tot 1942, za-

gen een aantal nieuwe afdelingen het levenslicht. Naast 

de oprichting van het eerder vermelde lab voor de apo-

thekeninspectie werd ook begonnen met de geleidelijke 

integratie van het lab van de eetwareninspectie en van 

de Rijksentstofinrichting. Die laatste was in 1882 opge-

richt aan de School voor Veeartsenijkunde in Anderlecht 

om het koepokkenvaccin te produceren en te verdelen. 

Een uitbreiding van  
de focus en van het Centraal 
Laboratorium

Bij het ontstaan van het Centraal Laboratorium was de 

focus puur bacteriologisch, maar geleidelijk aan kreeg 

het er nieuwe taken bij, zoals het bestuderen van infec-

tieziekten, de controle van de vaccins tegen pokken, 

tyfus en paratyfus, en de controle van het difterie-ana-

toxine en de op staatskosten voorgeschreven arseno-

benzines (voor de behandeling van syfilis). Daarnaast 

bewaarde en verdeelde het laboratorium het antipolio-

serum en stond het in voor de verdeling van ijkmonsters 

voor hormonen en vitamines. Het lab bestudeerde en 

controleerde ook de ontsmettingsproducten die op de 

Belgische markt kwamen, net als de desinfectieappara-

tuur en -procedures, en het keek toe op de ontluizing en 

ontratting. Verder boog het zich over de waterkwaliteit, 

de waterzuivering van afvalwater en bij uitbreiding alle 

hygiënekwesties die tot het domein van de gezond-

heidsadministratie behoorden. Tenslotte fungeerde 

het ook als laboratorium voor het sanitair station van 

de Benedenschelde, het quarantainelazaret van Doel 

en de gezondheidsinspectie van Brabant.

Twee jaar voor de benoeming van Van den Branden als 

directeur vervoegde zijn latere opvolger Paul Nélis de 

rangen van het Centraal Laboratorium. Hij zou de inte-

gratie van de verschillende externe laboratoria in het 

Centraal Laboratorium voltooien. 
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Op 28 februari 1946 werd daarvoor de eerste stap gezet 

met de oprichting van de Inspectie van de Laboratoria, 

waarvan Nélis hoofdinspecteur-directeur werd. Deze 

structuur bracht een aantal belangrijke laboratoria 

samen. Zo vond er een hergroepering plaats van het 

Centraal Laboratorium, het voormalige laboratorium 

van de eetwareninspectie, het Rijksentstofinstituut, en 

het laboratorium voor de analyse van afvalwater, dat 

tijdens de tweede wereldoorlog was ontstaan. Daaraan 

werd het laboratorium van de vleeswareninspectie toe-

gevoegd, net als de staatslaboratoria van de gezond-

heidsinspectie in Libramont, Hasselt, Brugge, Gent, 

Charleroi en Luik. Met deze fusie werden de laborato-

ria administratief losgekoppeld van de gezondheids-

inspectie. Omstreeks 1950 ziet het organigram van de 

Inspectie van de Laboratoria er zo uit: 

   het centraal laboratorium voor bacteriologie en hy-

giëne

   het centraal laboratorium voor fysica, scheikunde en 

ontleding van afvalwater 

   het laboratorium van de apothekeninspectie, later 

omgedoopt tot laboratorium voor geneesmiddelen-

onderzoek

   het laboratorium voor eetwarenonderzoek en het 

Rijksentstofinstituut, allebei gevestigd in Anderlecht

   de laboratoria voor vleeswarenonderzoek en virologie

   de provinciale laboratoria van Brugge, Libramont, 

Antwerpen, Luik, Hasselt, Gent en Charleroi

Inmiddels barstte het laboratorium aan het Jubelpark uit 

zijn voegen. Het tijdelijke paviljoen was eigenlijk al kort 

na het ontstaan van het Centraal Laboratorium te klein. 

Vanaf 1910 ondernam Maurice Henseval, en na hem nog 

drie opvolgers, verschillende pogingen om een nieuw 

onderkomen te vinden, maar telkens vingen ze bot. Het 

was uiteindelijk Nélis die zou slagen. In april 1948 be-

sliste de regering Spaak III om een nieuw gebouw op te 

trekken aan de Juliette Wytsmanstraat. Nélis zelf zou dat 

niet meer meemaken, hij overleed in 1952. Het was zijn 

opvolger, Alphonse Lafontaine, die de werken opvolgde 

en de verhuis in goede banen leidde. Tussen 1953 en 1957 

namen alle diensten hun intrek in het nieuwe gebouw, 

dat op 16 december 1957 officieel werd ingewijd door 

Edmond Leburton, de toenmalige minister van Volksge-

zondheid en het Gezin en Omer Vanaudenhove, die mi-

nister was van Openbare werken en Wederopbouw. 

Onthulling gedenkplaat bij de inhuldiging van het 
nieuwe gebouw op 16 december 1957 (©WIV-ISP archief)

EEN BEZOEK MET LANG VERHOOPTE GEVOLGEN 

Tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe gebouw vertelde Dr. van de 

Calseyde, directeur van het Europees regionaal bureau van de Wereldgezondheidsorganisatie, en voor-

malig directeur-generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, volgende anekdote 

over het bezoek van minister Alfons Verbist in 1948 aan het Centraal Laboratorium in het Jubelpark: 

“Het Centraal Laboratorium werkte gedurende 50 jaar in het Jubelpark in tijdelijke lokalen, in de 

administratieve betekenis van het woord. Deze gebouwen, waarvan Minister Wauters al in 1937 had 

vastgesteld dat ze niet erg gezond waren, en het meer dan bedenkelijke comfort ervan, ontlokten 

aan Minister Verbist de uitspraak “Vous faites de l’hygiène sans hygiène”. Deze woorden zorgden 

ongetwijfeld voor de vonk die nodig was om de regering wakker te schudden, en die toeliet om een 

plan uit te voeren dat sedert lang voorzien en gekoesterd werd. Meer bepaald het plan om naast het 

Centraal Laboratorium voor Hygiëne, ook het apothekenlaboratorium, het eetwarenlaboratorium, 

de Rijksentstofinrichting en de inrichting voor de zuivering van de wateren -die alle slecht behuisd 

zaten in de hoofdstad- onder te brengen in een nieuw gebouw.”
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IV:  Het Instituut voor Hygiëne 
en Epidemiologie, 
wetenschappelijk fundament 
van het gezondheidsbeleid

V
ijf jaar na het samenvoegen 

van de laboratoria tot één 

instituut, en drie jaar na-

dat de regering had beslist om het 

een eigen huis te geven, kreeg het 

ook een nieuwe naam. Op 24 no-

vember 1951 ondertekende Koning  

Boudewijn het Koninklijk Besluit 

tot oprichting van het ‘Instituut 

voor Hygiëne en Epidemiologie’ bij 

het Ministerie van Volksgezondheid 

en van het Gezin. 

Behalve een afdeling Virologie 

kreeg het IHE in de eerste helft van 

de jaren 50, met de oprichting van 

een afdeling voor de controle van 

biologische producten en het ‘On-

derzoekslabo voor de Farmacopee 

en de nationale standaarden’, ook 

een belangrijke rol op het vlak van 

normen en reglementering. Naast 

screening, sensibilisering en vacci-

natie is dat een van de vier pijlers 

van het hedendaagse preventieve 

gezondheidsbeleid. Omstreeks 1958 

had het IHE een belangrijke contro-

lerende functie in drie domeinen. 

Zo hield het (en houdt het nog 

steeds) toezicht op de ‘therapeu-

tische middelen’, meer bepaald 

op de veiligheid en werkzaamheid 

van vaccins en sera voor humaan 

gebruik, op de kwaliteit en confor-

miteit van ontsmettingsmiddelen, 

chirurgisch hechtmateriaal en 

wondverbanden, en op de kwaliteit 

van geneesmiddelen en magistrale 

bereidingen. Het instituut legde 

zich ook toe op de kwaliteit van 

voedingsmiddelen. Op dat vlak fo-

custe het IHE op het opsporen van 

microbiële infecties in o.a. melk, 

vlees en conserven, en op kleur-

stoffen en additieven. Tenslotte 

zag het instituut ook toe op de 

‘sanitaire maatregelen’. Daaronder 

viel o.a. de chemische en biologi-

sche controle van drinkwater, de 

controle van afvalwater en de ver-

vuiling van rivieren en beken.

Modernisering 
door de sociale 
vooruitgang in  
de jaren 60

Aan de vooravond van de jaren 60 

hing er sociale vooruitgang in de 

lucht. In 1959 werd de vijfdaagse 

werkweek ingevoerd, die het sym-

bool bij uitstek werd van de sociale 

vooruitgang in de golden sixties. 

Datzelfde jaar werd ook de wet 

over het Schoolpact van kracht. Een 

belangrijke bepaling daarin is het 

wegvallen van het inschrijvings-

geld voor het secundair onderwijs, 

waardoor meer mensen toegang 

tot voortgezet onderwijs kregen. Te-

gelijk was ook de Eenheidswet (wet 

over de economische expansie) in 

Een nieuwe naam en een grotere rol in preventie

Alphonse Lafontaine  
(ca. 1960 ©WIV-ISP archief)

Infobrochure IHE voor Expo 58 
(©WIV-ISP archief)
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voorbereiding, als reactie op de toenemende werkloos-

heid en stijgende staatsschuld in die periode. Deze ont-

wikkelingen zorgden in de daaropvolgende jaren voor 

een grotere intellectuele doorstroming in de bevolking. 

Dr. Samuel Halter, op dat moment directeur-generaal 

bij het Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin, 

was er zich sterk van bewust dat de overheidsdiensten 

zich aan die nieuwe maatschappelijke evolutie zouden 

moeten aanpassen. In het licht daarvan ontvouwde hij 

in 1959 een beleidsvisie om het IHE klaar te stomen voor 

de toekomst. Een nieuwe structuur binnen het insti-

tuut en een herwaardering van de wetenschappelijke 

functies met aangepaste weddenschalen moesten een 

antwoord bieden op de uitdagingen die op het instituut 

afkwamen. De laboratoriumhoofden kregen de taak 

een concreet programma uit te werken om het begrip 

‘wetenschappelijk personeel’ een solide en aantrekke-

lijke gestalte te geven. De invoering van een autonoom 

kader met promotiemogelijkheden voor het weten-

schappelijk personeel speelde daarin een essentiële rol.

De nood om dit moderniseringsproject door te voeren 

kwam veel vroeger dan verwacht. De woelige situatie 

in Congo na de onafhankelijkheid in 1960 zorgde voor 

de terugkeer van een hele reeks kolonialen naar België. 

Daardoor werden in één klap een aantal vooraanstaan-

de laboratoriumspecialisten aan het IHE toegevoegd. 

Een van de bekendste onder hen was Eugeen van Oye, 

de voormalig directeur van het Instituut voor Tropische 

Geneeskunde ’Prinses Astrid’ in Leopoldstad. Door de 

instroom uit Congo en een reeks nieuwe aanwervingen 

steeg het aantal wetenschappers in het instituut van 12 

in 1952 tot 80 in 1968, op een totaal personeelsbestand 

van 140 mensen. Directeur Lafontaine had zijn handen 

vol aan deze expansie, maar tegelijk was de aanwinst 

van ervaren wetenschappers uit de voormalige kolonie 

ook een uitgelezen kans voor het instituut om zich toe 

te leggen op nieuwe domeinen. Een aantal onder hen 

werkte immers op onderwerpen die voor het IHE weinig 

bekend terrein waren, zoals bijvoorbeeld radioactiviteit. 

Het hervormingsprogramma zou uiteindelijk kracht van 

wet krijgen per K.B. van 6 maart 1968, waardoor het IHE 

opgericht werd als ‘wetenschappelijke instelling van de 

staat’. Na deze omvorming bestond het IHE uit drie de-

partementen. Het departement ‘Milieu’ telde 4 afdelin-

gen (‘Lucht-Atmosfeer’, ‘Water’, ‘Ioniserende straling’ en 

‘Lawaai’). De taken waren grotendeels dezelfde als die 

van het vroegere lab voor chemie en fysica: het bestu-

deren van chemische en radioactieve vervuiling, de bio-

logische gevolgen daarvan en de manieren om die ver-

vuiling te bestrijden. In die jaren ging ook de techniek er 

sterk op vooruit. Zo zag bijvoorbeeld het meetnet voor 

de luchtkwaliteit (vandaag de dag beheerd door de In-

tergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) het levenslicht 

in 1967. In 1958 was ook al een peilnetwerk opgestart 

voor het monitoren van de radioactiviteit in de lucht. 

Dat was de voorloper van het huidige Telerad (Federaal 

Agentschap voor de Nucleaire Controle). 

Het tweede departement, ‘Microbiologie’, groepeerde 

de activiteiten van het vroegere laboratorium voor bac-

teriologie en controle, die van het lab voor virologie, 

van het Rijksentstofinstituut, van het lab voor leptos-

pirose, en van het Nationaal referentiecentrum voor 

Salmonella en Shigella. Het bacteriële luik was vooral 

gericht op de epidemiologie van ziekten zoals difterie 

en syfilis, en op de controle van microbiële besmettin-

gen in voedingsproducten. Het virologische lab bestu-

deerde de verspreiding van virussen in de entourage 

van zieke personen en in scholen. Beide laboratoria 

controleerden ook de kwaliteit vaccins en antigenen 

voor humaan gebruik. Het Rijksentstofinstituut produ-

ceerde nog steeds koepokkenvaccin, en voerde ook de 

tests uit om pokkenbesmetting op te sporen. In 1960 

werd het Nationaal referentiecentrum voor Salmonella 

en Shigella opgericht, op vraag van de Wereldgezond-

heidsorganisatie om in elk land een permanente sur-

veillance van dergelijke infecties te installeren. 

Het departement ‘Farmacotoxicologie’ tenslotte, omvatte 

5 laboratoria. Een van de oudste daarvan was het labora-

torium voor geneesmiddelenanalyse.  In dezelfde lijn viel 

ook het recentere laboratorium voor onderzoek in dienst 

Mobiel meettoestel voor zwaveldioxide en rook  
(ca.  1970 ©WIV-ISP archief)



29

van de Farmacopee en de ‘nationale standaarden’. Door 

de sterke stijging en de variëteit in het aantal nieuwe 

geneesmiddelen, nam ook de nood toe om ze te kunnen 

identificeren, en om de kwaliteit te kunnen controleren. 

Twee andere laboratoria van dit departement, met name 

het lab voor de analyse van vleeswaren en het lab voor 

eetwarenanalyse bogen zich over de chemische en biolo-

gische kwaliteit van de voeding. Het laatste laboratorium 

in het departement was het lab voor biologie-fysiologie. 

Dat focuste vooral op onderzoek naar hygiëne en preven-

tie in de brede zin van het woord, gaande van de analyse 

van pesticidenresidus in voedingswaren tot het ontwik-

kelen van tests voor het bepalen van alcohol in bloed.

Een dubbele opdracht èn een 
volwaardige epidemiologische 
afdeling

Met de omvorming tot wetenschappelijke instelling 

van de staat werd het Instituut voor Hygiëne en Epide-

miologie tegelijk een wetenschappelijke instelling én 

een instituut van openbaar nut. Het moest niet alleen 

alle factoren onderzoeken die ‘ongunstig inwerken op 

de gezondheid en het welzijn van de mens’, en ‘de ma-

nier waarop ze voorkomen, bestreden en uitgeschakeld 

kunnen worden’, maar het moest ook ‘de verworven in-

zichten toepassen op het epidemiologisch terrein’.

Daar wrong destijds het schoentje. ‘Epidemiologie’ zat 

in de naam van het instituut en er was een afdeling met 

die naam, maar in de praktijk hield die zich bezig met 

de coördinatie en het beheer van de laboratoria van het 

IHE in de provincies. In de praktijk bleef het epidemiolo-

gisch onderzoek dus beperkt. Het besef groeide echter 

dat het IHE naast het functioneren als rijkslaboratorium 

ook wetenschappelijk onderzoek moest doen als basis 

voor het gezondheidsbeleid. Het instituut beschikte 

immers, meer dan gelijk welke universitaire instelling, 

over een massa observatiegegevens rond diverse on-

derwerpen, waar nauwelijks enig epidemiologisch on-

derzoek op werd gedaan. Directeur Lafontaine was zich 

maar al te zeer bewust van die lacune. Het jaar 1976, 

met de aankomst van Godfried Thiers in het IHE, zou 

het startschot betekenen voor de uitbouw van een vol-

waardige epidemiologische afdeling. In 1979 werd het 

eerste echte epidemiologische project gelanceerd, met 

de oprichting van de zogenaamde ‘Huisartsenpeilprak-

tijken’, een netwerk van huisartsen die over allerhande 

gezondheidsproblemen in de bevolking rapporteren, 

waardoor we het belang en de belangrijkste epidemio-

logische kenmerken ervan kunnen bestuderen. Het laat 

ook toe om een aantal gezondheidsproblemen op te 

opvolgen in de tijd (b.v. varicella, griep) zodat de impact 

van vaccinatie- en preventiecampagnes kan nagegaan 

worden. Later volgden ook de ‘Peillaboratoria’, een net-

werk van corresponderende laboratoria, die ons toela-

ten om betrouwbare gegevens over de incidentie van 

infectieziekten te verzamelen. Vandaag, meer dan 30 

jaar later, zijn deze netwerken nog steeds een belangrij-

ke pijler van onze epidemiologische activiteiten. 

Meer aandacht voor milieu en 
gezondheid

Nu de besmettelijke ziekten grotendeels overwonnen wa-

ren, verlegde de focus van de internationale gemeenschap 

zich steeds meer naar de milieuproblematiek. De eerste 

conferentie over leefmilieu, die in 1972 in Stockholm plaats-

vond, en waaraan ook Lafontaine had deelgenomen, was 

de aanzet voor het groeiende belang dat vanaf het midden 

van de jaren 70 aan het leefmilieu gehecht werd. De con-

ferentie leverde een akkoord op over een reeks principes 

over milieu en ontwikkeling, en er werd een actieplan met 

109 punten opgesteld. Dat had een rechtstreekse invloed 

op de internationale milieupolitiek. Zo richtten de Verenig-

de Naties een programma voor het leefmilieu op, waaraan 

Lafontaine als beheerder meewerkte. De conferentie zorg-

de ook voor veranderingen in de Europese kijk op milieu-

beleid. Een van de concrete gevolgen voor het IHE was dat 

de afdelingen ‘Water’ en ‘Lucht’ sterk uitbreidden. 

EERSTE BEVOLKINGSONDERZOEK OVER DE INVLOED  
VAN MILIEUVERVUILING OP DE VOLKSGEZONDHEID

Eind jaren 70 verhitte luchtvervuiling door fluoriden de gemoederen bij de omwonenden van het 

toenmalige bedrijf Bayer-Rickmann in Brugge. Onderzoekers van het IHE onderzochten in 1977 de ge-

volgen van de fluoridenuitstoot voor de bewoners. Ze troffen daarbij beduidend vaker gevlekt tand-

glazuur (‘mottled enamel’) aan bij schoolkinderen uit de buurt. Datzelfde jaar nog verlaagde het be-

drijf de uitstoot. Deze studie was één van de allereerste bevolkingsonderzoeken over de invloed van 

het leefmilieu op de volksgezondheid in ons land. 
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Tegen het midden van de jaren 80 was het IHE een be-

langrijke speler geworden op het vlak van milieu-gere-

lateerde wetenschappelijke expertise in België. Zo be-

schikte het instituut over een heel arsenaal meetnetten 

en monitoringactiviteiten, waaronder de al eerder ver-

melde monitoring van de luchtkwaliteit en radioactivi-

teit. In die periode werd ook een surveillancesysteem 

op poten gezet om stuifmeel en schimmels in de lucht 

te detecteren. Het eerste, tegenwoordig bekend als het 

‘Airallergy’ netwerk, levert inmiddels al meer dan 30 jaar 

informatie voor hooikoortspatiënten en medici. 

Een ander belangrijk meetnet, dat voor de chemische 

en biologische kwaliteit van de oppervlaktewateren, 

zag het daglicht in 1975. Nog water-gerelateerd was de 

systematische monitoring en analyse van grondwater 

(1977) en van drinkwater. Ook het Noordzeewater werd 

een 10-tal keer per jaar onderzocht door bemonste-

ringscampagnes op zee. Met de opkomst van waterzui-

veringsinstallaties en baggerwerken in rivieren, ont-

stond ook de problematiek van vervuild slib, waarop 

het instituut een oog hield. 

In 1986 kreeg het IHE er een departement bij, met de 

aanhechting van de Beheerseenheid Mathematisch Mo-

del van de Noordzee en het Schelde-estuarium. Dat ont-

wikkelde modellen om de impact van vervuiling en in-

dustriële activiteiten op het mariene milieu na te gaan. 

Naast de traditionele milieuthema’s kwam in 1976 een 

compleet nieuw en brandend actueel thema op de tafel 

van het IHE terecht. Door de ontwikkeling van technie-

ken voor het maken van ‘recombinant DNA’ kende de 

genetica een regelrechte revolutie. Daaruit ontstond 

een afdeling ‘Biotechnologie en Bioveiligheid’ die sinds-

dien de problematiek van de genetisch gemodificeerde 

organismen opvolgt en de beleidsmakers en adminis-

traties over dit onderwerp van advies voorziet.

Riviermeetnet (ca. 1970, ©WIV-ISP archief)

HET STORT VAN MELLERY

“ In de jaren ‘80 werden honderdduizenden tonnen chemisch afval uit Nederland nabij het Waals-Brabant-

se dorpje Mellery gestort. Industrieel afval vol zware metalen en chemische stoffen die een gevaar voor 

de volksgezondheid vormen, verdwenen in de zandgroeve van ‘Les Sableries Réunies’. In juni 1987 kregen 

OVAM, het Antwerpse parket en de pers het afvalnetwerk in het vizier en ging de bal aan het rollen. Ondanks 

de vastgestelde overtredingen en verschillende aanhoudingen bleef het stort open tot in 1989. Datzelfde 

jaar werd de conventie van Bazel opgemaakt om internationale afvaltransporten aan banden te leggen. III

In de daaropvolgende jaren voerde het IHE een onderzoek uit bij de omwonenden, waaruit bleek dat 

het gas van de stortplaats, waaraan ze gedurende jaren waren blootgesteld, genetische schade had 

veroorzaakt, met een verhoogde kans op kanker tot gevolg.

Dit onderzoek deed veel stof opwaaien in België en Nederland. In 1993 besliste de federale minister 

van Leefmilieu daarom de huizen naast het stort onbewoonbaar te verklaren en startte de Waalse 

regering met de sanering van het stort.”
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Wetenschappelijke 
ondersteuning van  
het gezondheidsbeleid

Het IHE was inmiddels geen klein instituut meer. De 

vroegere controletaken op de kwaliteit en veiligheid 

van voedingsproducten, geneesmiddelen en cosme-

tica, en ook die van sera en vaccins waren aangevuld 

met controles op de kwaliteit van water en lucht. De 

uitbouw van de monitoringsnetten en onderzoeksac-

tiviteiten die daarvoor nodig waren, en het uitbreiden 

van epidemiologisch onderzoek naar nieuwe domei-

nen zoals druggebruik en voedselvergiftigingen, naast 

de traditionele infectieziekten, maakte dat het insti-

tuut over erg veel gegevens beschikte die bijzonder 

relevant waren voor beleidsmakers. Het IHE kon zich 

dus steeds beter profileren als de wetenschappelijk re-

ferentie in België op het vlak van de volksgezondheid, 

waarop enerzijds het beleid kon bouwen, maar waarop 

ook de medische wereld kon terugvallen. In die perio-

de waren de klinische laboratoria in het land immers 

zover geëvolueerd dat ze steeds meer diagnoses van 

ziekten konden uitvoeren. De nood aan het uitvoeren 

van routinediagnoses in een centraal laboratorium 

werd daardoor kleiner en de focus verschoof naar het 

uitbouwen van referentielaboratoria met gespeciali-

seerde expertise, bijvoorbeeld voor het opsporen van 

zeldzame of moeilijk vast te stellen ziekten (zoals voor 

enterovirusinfecties), en naar het opvolgen van belang-

rijke ziekteverwekkers (zoals polio en Influenza). Door 

deze evolutie viel geleidelijk aan ook de belangrijkste 

bestaansreden weg van de antennelaboratoria van het 

IHE in elke provincie. In 1987 stopten de activiteiten in 

de antennes definitief. 

ANTIBIOTICARESISTENTIE: EEN NIEUWE UITDAGING VOOR  
DE VOLKSGEZONDHEID STEEKT DE KOP OP

De toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica is een wereldwijd probleem voor de volks-

gezondheid. Bacteriën worden resistent genoemd tegen een bepaald antibioticum als de maximale 

dosis die een patiënt kan verdragen niet meer volstaat om hun groei te remmen. De eerste meldingen 

van methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in ziekenhuizen in ons land dateren van 

de vroege jaren 80. Ziekenhuisbacteriën zijn dus geen nieuw verschijnsel, maar het aantal soorten 

bacteriën dat resistent is geworden tegen een of meerdere antibiotica is sindsdien sterk toegenomen. 

Midden jaren 80 deed het IHE al onderzoek rond ziekenhuisinfecties, en stelde het aanbevelingen 

rond antibioticumgebruik op. Die studies kregen in 1992 een continu karakter. Om de evolutie van het 

toenemende resistentieprobleem beter te kunnen opvolgen, startte in 1994 een permanente nationa-

le MRSA-surveillance. In de loop der jaren werd die monitoring uitgebreid naar verschillende andere 

resistente bacteriën. 

Naast het luik van de surveillance, deden zowel het IHE als het Pasteur Instituut hun duit in het zakje 

van het onderzoek naar resistentiemechanismen. Het IHE legde zich daarbij toe op meningokokken, 

berucht voor bepaalde vormen van hersenvliesontsteking. Het Pasteur Instituut huisvest sinds het 

begin van deze eeuw het nationale referentiecentrum dat resistentiemechanismen tegen breedspec-

trum antibiotica onderzoekt bij Streptococcus pneumoniae. Die laatste is een belangrijke oorzaak 

van longontstekingen, oorontstekingen en bacteriële meningitis. 
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Zwaar institutioneel 
hervormingsweer
In het begin van de jaren 80 voerde premier Wilfried 

Martens een staatshervorming door waarbij een reeks 

bevoegdheden van het nationale naar het regionale 

niveau (gemeenschappen en gewesten) werden over-

geheveld. In die periode (1983) nam Godfried Thiers in 

het IHE het roer over van Alphonse Lafontaine, die met 

pensioen ging. Hij zou de zware taak krijgen om het IHE 

door een woelige zee te loodsen.

Regionalisering van leefmilieu en waterbeleid

Met de aanpassing van de bijzondere wet op de hervor-

ming van de instellingen op 8 augustus 1988 werden 

de gewesten onder andere bevoegd voor leefmilieu en 

waterbeleid.  Ze moesten vanaf dan instaan voor de be-

scherming van de bodem, de ondergrond, het water en 

de lucht tegen verontreiniging en aantasting, en ook 

voor de strijd tegen de geluidshinder. Ook andere taken 

die voorheen nationaal waren, zoals het afvalstoffen-

beleid, het surveilleren van gevaarlijke, ongezonde en 

hinderlijke bedrijven en het toezicht op de kwaliteit 

van drink- en afvalwater kwamen onder verantwoorde-

lijkheid van de regio’s.

De activiteiten van de afdelingen ‘Water’ en ‘Lucht’ in 

het IHE hielden rechtstreeks verband met deze taken, 

en de gevolgen lieten zich dan ook snel voelen in het 

instituut. Met de goedkeuring van de financieringswet 

van de gewesten en gemeenschappen in 1989 werd 

40% van het budget van het IHE overgeheveld naar 

de gewesten en de gemeenschappen. In 1993 werden 

de twee afdelingen helemaal ontmanteld. De recht-

streekse aanleiding daarvoor waren de plannen van de 

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel 

met de terreinen van het voormalig militair hospitaal 

in Elsene, waarin deze afdelingen gevestigd waren. 

Omdat de politieke bevoegdheid over waterbeleid en 

leefmilieu inmiddels bij de deelstaten lag, werd beslist 

om ook het personeel en de apparatuur over te hevelen 

naar het regionale niveau. Concreet werden de activi-

teiten van de afdeling ‘Water’ verdeeld over de Vlaam-

se Milieumaatschappij, het VITO, het Brussels Instituut 

voor Milieubeheer en het Waalse Institut scientifique 

de Service publique. De afdeling ‘Lucht’ werd geregio-

naliseerd, maar meteen weer naar het nationale niveau 

getild met de oprichting van een nieuwe Intergewes-

telijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). Luchtvervuiling 

overstijgt immers heel gemakkelijk de gewestgrenzen  

en samenwerking was dus een noodzaak. In 1997, ten-

slotte, werd de  Beheerseenheid Mathematisch model 

van de Noordzee en het Schelde-estuarium overgedra-

gen aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-

wetenschappen met het oog op het oprichten van een 

expertisepool voor de bescherming van de zee. 

Enkele jaren voordien, in 1987, had Guy Verhofstadt, 

toen Minister van begroting en wetenschapsbeleid, 

het IHE rechtspersoonlijkheid toegekend. De rechts-

persoon werd al snel een essentieel instrument voor 

een efficiënt beheer van het instituut. Dit vormt tot op 

vandaag de basis voor ons contractueel onderzoek en 

biedt de mogelijkheid om personeel aan te werven on-

der privécontract. Via die weg werden sinds het einde 

van de jaren 80 een reeks samenwerkingsovereenkom-

sten met de gemeenschappen en gewesten afgesloten, 

waardoor de weerslag van de staatshervorming op het 

instituut voor een deel gecompenseerd kon worden. 

Deze nieuwe manier van werken gaf ook de nodige 

impulsen om de vroegere programma’s als projecten 

te gaan benaderen. Tegelijkertijd formuleerden de ge-

meenschappen en gewesten duidelijk wat ze van het 

instituut verlangden, waardoor het wetenschappelijk 

werk beter werd afgestemd op hun behoeften. Een be-

langrijk gevolg van deze evolutie was de snelle groei 

van de afdeling epidemiologie, wat later ook voordelen 

opleverde voor het federale niveau en de Europese en 

internationale samenwerking.

Naar een fusie met het Pasteur Instituut van Brabant

Met de federalisering van het Pasteur Instituut van 

Brabant beschikte het Ministerie van Volksgezond-

heid plots over twee aparte wetenschappelijke insti-

tuten die op hetzelfde terrein actief waren. Ondanks 

de deels overlappende activiteiten, was de missie van 

beide instituten evenwel fundamenteel verschillend. 

Het IHE was eerder praktijkgericht en focuste zich op 

epidemiologisch, beleidsondersteunend onderzoek en 

wetenschappelijke dienstverlening, terwijl het Pasteur 

Instituut de nadruk legde op fundamenteel onderzoek 

naar de preventie en behandeling van besmettelijke 

ziekten. Niettemin liet een rationalisering niet lang op 

zich wachten, wat uiteindelijk zou uitmonden in een fu-

sie tussen beide instituten. In 1996 werd de eerste stap 

in dat proces gezet met de verandering van de naam 

‘Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie’ naar ‘Weten-

schappelijk Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur’. 
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V:  Het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid, wetenschap 
in dienst van een langer gezond 
leven voor iedereen

Het federale 
gezondheidslandschap 
hertekend

A
an het begin van de 21ste eeuw werd het land-

schap van het federale gezondheidsbeleid 

grondig overhoop gehaald door ingrijpende 

veranderingen. Eén van de belangrijke beleidspunten 

van de regering Verhofstadt I was de modernisering 

van de federale openbare besturen. In dat kader werd 

een hervormingsplan uitgetekend, de zogenaamde Co-

pernicusnota van 16 februari 2000. Eén van de gevolgen 

van de uitvoering van het Copernicusplan was dat de 

federale ministeries omgevormd werden tot federale 

overheidsdiensten (FOD) en programmatorische fede-

rale overheidsdiensten (POD). Na de splitsing van het 

Ministerie van Sociale Zaken in de FOD Sociale Zaken 

en de FOD Volksgezondheid (2001), de regionalisering 

van Landbouw (2002) en de oprichting van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

(2000), doken nieuwe spelers op in het domein van de 

volksgezondheid. In 2003 werd het Federaal Kenniscen-

trum voor de gezondheidszorg (KCE) boven de doop-

vont gehouden, in 2006 volgde het Kankerregister en 

in 2007 het Federaal Agentschap voor Geneesmidde-

len en Gezondheidsproducten. Parallel daarmee werd 

ook het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde 

en Agrochemie (CODA) een onderdeel van de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid. 

In die periode (september 2003) werd ook de fusie tussen 

het voormalige IHE en het Pasteur Instituut van Brussel 

een wettelijke realiteit. Het instituut kreeg toen de hui-

dige naam ‘Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid’ 

(WIV). Voor de wet mocht er dan wel één instituut be-

staan, in de praktijk was het Pasteur Instituut een semi-

autonoom departement, dat zich verder toelegde op het 

bestuderen van besmettelijke ziekten en de immunologi-

sche en vaccinologische aspecten daarvan. De focus werd 

echter verlegd van ‘onderzoek pur sang’ naar ‘onderzoek 

om het volksgezondheidsbeleid te ondersteunen’. 

Naar een modern  
instituut voor  
de volksgezondheid

De laatste grote herstructurering van het IHE dateerde 

van 1968, toen het een wetenschappelijke instelling 

van de staat werd met een duidelijke missie en struc-

tuur. Sindsdien had het instituut er echter een hele 

reeks nieuwe taken, diensten en afdelingen bijgekre-

gen, waarna twee decennia van staatshervormingen 

het instituut grondig door mekaar hadden geschud. De 

continue reeks van ingrepen, waarvan de fusie met het 

Pasteur Instituut de meest recente was, hadden geleid 

tot een ingewikkeld en weinig consistent kluwen van 

afdelingen en diensten zonder duidelijke rode draad. 

Een  grondige reflectie over de rol, de missie en de pri-

oriteiten van het instituut binnen het herschapen Bel-

gische gezondheidslandschap was dus dringend nodig. 

Die kreeg tussen 2005 en 2007 vorm in het zogenaamde 

Jenner-project, geleid door Johan Peeters, toen voorzit-

ter-directeur van het CODA. 

In dit project werden de filosofie, organisatie en posi-

tionering van het WIV en van het zusterinstituut CODA 

grondig onder de loep genomen. Daaruit bleek dat er 

in het WIV dringend een rationalisering nodig was van 

het beleidsondersteunend onderzoek en van de dienst-

verlening. Zo bestonden er in het vroegere IHE en het 

departement ‘Pasteur Instituut’ bijvoorbeeld een aantal 

sterk complementaire activiteiten, die los van elkaar 

werden verdergezet na de fusie. Ook op het vlak van 

administratieve en technische ondersteuning bleek er 

veel werk aan de winkel, want de expertise zat verspreid 

over de verschillende diensten en afdelingen, wat een 

efficiënt centraal beheer van het instituut bemoeilijkte.
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aan een langer gezond leven

Uit deze analyse werden uiteindelijk vier grote nieuwe 

doelstellingen geboren. Zo moest het wetenschappe-

lijk onderzoek in het instituut een maatschappelijke 

en wetenschappelijke meerwaarde opleveren. Anders 

gezegd, het moest gericht bijdragen tot een verbete-

ring van de gezondheidssituatie van ons allemaal. Een 

tweede belangrijke focus werd gelegd op de klanten 

van het instituut, waaronder de gemeenschappen en 

gewesten. Onze expertise en onderzoek moest immers 

ook ingezet kunnen worden om aan hun behoeften 

tegemoet te kunnen komen. De twee overige doelstel-

lingen waren gericht op de interne organisatie. Het in-

stituut moest efficiënter gaan werken en slagvaardiger 

georganiseerd worden, vooral op het vlak van de on-

dersteunende diensten en processen, en er moest ook 

gezorgd worden voor een aangepaste infrastructuur en 

personeelsbeleid.  

Een van de eerste tastbare gevolgen van het Jennerpro-

ject was een nieuw organigram voor de wetenschappe-

lijke diensten (in 2008), die op basis van samenhorende 

expertise en activiteiten in vier wetenschappelijke 

directies werden gegroepeerd. Op die manier kregen 

alle epidemiologische en surveillance activiteiten een 

plaats in de operationele directie ‘Volksgezondheid en 

Surveillance’. Het departement ‘Pasteur Instituut’ en 

het departement ‘Microbiologie’ van het voormalige 

IHE werden samengebracht in de operationele directie 

‘Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten’. In deze fusie 

speelde de opname van het WIV in zijn geheel als lid van 

het internationaal netwerk van Pasteurinstituten een 

doorslaggevende rol. De activiteiten op het vlak van de 

chemische kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen, 

voeding en consumentenproducten kwamen terecht 

in de operationele directie ‘Voeding, Geneesmiddelen 

en Consumentenveiligheid’. De vierde operationele di-

rectie, ‘Expertise, Dienstverlening en Klantenrelaties’, 

richtte zich vooral op gespecialiseerde kwaliteitscon-

trole-activiteiten van vaccins, bloedproducten en me-

dische laboratoria, en coördineert de wetenschappe-

lijke ondersteuning van onze partners. Deze directie 

vormt sindsdien ook het Belgische referentiepunt voor 

risico-evaluaties van genetisch gemodificeerde orga-

nismen en het toezicht op het gebruik ervan. Sluitstuk 

van deze hervorming was de reorganisatie van de we-

tenschappelijke raad en de oprichting van een weten-

schappelijk adviesorgaan per directie. Die geven rich-

ting aan het onderzoek en waken over de kwaliteit van 

de wetenschappelijke programma’s.

Door het Jennerproject kwam de herorganisatie en de 

aanpassing van de werking van het instituut, inmiddels 

onder leiding van Johan Peeters na diens overstap naar 

het WIV in 2006, in een belangrijke stroomversnelling. 

De structuren van het verleden werden aangepast aan 

de eisen van een moderne en innoverende organisatie, 

wat geen sinecure was, gezien de gelijktijdige vermin-

dering van personeel- en werkingsbudgetten vanuit de 

federale overheid. Het WIV speelde daarop in door de 

efficiëntie van de organisatie op te drijven,  een gespe-

cialiseerd personeelskader uit te bouwen en nieuwe 

loopbaantrajecten in te voeren. Om dat mogelijk te 

maken werd eerst de interne versnippering van exper-

tise op het vlak van financiën, ICT, human resources en 

kwaliteitszorg aangepakt, en werden de processen en 

fundamenten voor het beheer van het instituut gehar-

moniseerd en gestroomlijnd. In die optiek werden de 

her en der verspreide ondersteunende cellen samenge-

bracht in vier centrale steundiensten. Die werden aan-

gevuld met een juridische cel en een dienst voor weten-

schappelijke coördinatie en communicatie. Die laatste 

kreeg de opdracht een aantal leemten op het vlak van 

communicatie, financiering en beheer van onderzoeks-

projecten, die tijdens het Jennerproject naar boven wa-

ren gekomen, in te vullen.  

Naast de aanpassingen aan de organisatie werden 

ook bijkomende inkomsten gevonden dankzij contrac-

ten voor een gespecialiseerde dienstverlening aan de 

gemeenschappen en gewesten, het FAGG, FAVV en het  

RIZIV, en door onderzoeksprojecten gefinancierd door 

de Europese instellingen (kaderprogramma’s, ECDC, 

EFSA, EUROSTAT), de POD Wetenschapsbeleid en de 

FOD Volksgezondheid. Op deze manier kwamen een 

aantal grote programma’s en samenwerkingen tot 

stand, waaronder bijvoorbeeld de vijfjaarlijkse ge-

zondheidsenquêtes die we uitvoeren op vraag van alle 

Belgische beleidsniveaus bevoegd voor gezondheid. 

Een ander voorbeeld uit de lange lijst is de coördinatie 

van een netwerk van 40 microbiële referentiecentra 

(waarvan er 13 deel uitmaken van het WIV) in opdracht 

van het RIZIV. Voor deze laatste partner bouwen we 

ook het HealthData.be platform uit, dat bedoeld is 

voor de nationale verzameling van gestandaardiseer-

de gezondheidsdata. Een andere unieke samenwer-

king, met de POD Wetenschapsbeleid, handelt over 

het beheer van de grootste Belgische collectie medi-

sche schimmels en gisten. 

In de tien jaar sinds de start van het Jennerproject zorg-

den de nieuwe middelen die het WIV zo kon aanboren, 

voor een uitbreiding van het personeelsbestand van 

de rechtspersoon tot 279 in 2014, waaronder 147 on-

derzoekers. Dat komt neer op een stijging met 47 % in 

een decennium, wat in schril contrast staat met de ver-

mindering van het aantal personeelsleden van het WIV 

in staatsdienst. Door de aanhoudende besparingen 

daalde hun aantal met 25 % (tot 235 personeelsleden in 
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2014) over dezelfde periode. Ook het aantal onderzoe-

kers dat in het WIV aan een doctoraat werkt, nam sterk 

toe. Anno 2014 telt het WIV meer dan 40 doctorandi, 

waarvoor het instituut samenwerkt met nagenoeg alle 

Belgische universiteiten.

Een langer gezond leven  
voor iedereen

Tijdens de Jenner-hervorming kreeg het instituut niet 

alleen een nieuwe structuur, maar ook een aangepaste 

missie. Zo streeft het WIV er anno 2014 naar om door 

haar activiteiten bij te dragen tot een ‘langer gezond le-

ven’ voor iedereen. Concreet werkt het instituut hierbij 

rond 5 grote thema’s.

Monitoring van de gezondheid  
van de bevolking

Mee door toedoen van het Centraal Laboratorium steeg 

de levensverwachting in de eerste helft van de vorige 

eeuw spectaculair, voor een belangrijk deel door het 

terugdringen van infectieziekten. Vandaag is dat laat-

ste probleem veel minder acuut en is de focus van het 

instituut verschoven naar het vergroten van het aantal 

levensjaren zonder grote gezondheidsproblemen. Om 

dat te bereiken volgt en analyseert het WIV de reële ge-

zondheidstoestand van de burgers en de manier waar-

op die evolueert in de tijd. Een efficiënte reactie vraagt 

immers kennis van de gezondheidstoestand en de 

behoeften van de bevolking. Die informatie wordt ver-

zameld via veldenquêtes op nationale schaal, waaruit 

feiten en trends worden gedistilleerd, over onder meer 

de gezondheidstoestand, het gebruik van geneesmid-

delen, de voedingsgewoonten en het algemeen welzijn 

van de bevolking.

Infectieziekten vormen dan niet meer zo’n groot pro-

bleem als een eeuw geleden, toch blijft ook vandaag 

nog opvolging nodig. De aandacht van het WIV gaat 

daarbij vooral uit naar ziekten die nog sterk aanwezig 

zijn in België en in de rest van de wereld (AIDS, griep, 

tuberculose, salmonellose, enz.) Daarvoor coördineert 

het instituut een uitgebreid netwerk van laboratoria, 

centra en platformen die  toezien op deze ziekten. Dat 

biedt duidelijke en betrouwbare informatie over de 

circulerende ziekten, hun oorzaken, hun voorkomen in 

de bevolking en daarnaast over (her)opduikende ziekte-

verwekkers. Dat laat ons ook toe om in crisissituaties 

het beleidsniveau onmiddellijk van de nodige weten-

schappelijke ondersteuning te voorzien.

ONZE MISSIE
Het Wetenschappelijk Instituut Volksge-

zondheid is de wetenschappelijke refe-

rentie voor de volksgezondheid. We on-

dersteunen het gezondheidsbeleid door 

middel van innovatief onderzoek, analy-

ses en surveillance. Met ons expertadvies 

dragen we bij tot een ‘langer gezond leven’ 

voor iedereen.

DE GRIEPSURVEILLANCE EN DE PANDEMIE VAN 2009

Een van de bekendste surveillances van het WIV is die van het aantal mensen met griep. Die cijfers 

worden al ettelijke decennia aangeleverd via een netwerk van peilartsen en -laboratoria. 

Naast de surveillance-activiteiten herbergt het instituut het nationaal referentiecentrum voor In-

fluenza. Dat karakteriseert de griepvirussen die in ons land circuleren en geeft daarover feedback 

aan, onder andere, de Belgische autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie. Die informatie is 

belangrijk om tijdig (beleids)conclusies te kunnen trekken. 
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Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een absolute prioriteit van het gezond-

heidsbeleid. Goed eten is immers essentieel voor de ge-

zondheid. Gezonde voeding zorgt voor levenslust, welzijn 

en beschermt tegen een groot aantal ziekten, zoals hart- en 

vaatziekten, diabetes, en bepaalde vormen van kanker.

Om de kwaliteit van voedingsmiddelen te garanderen, 

worden ze voortdurend gecontroleerd. Voor dat toe-

zicht doen de instanties die waken over de veiligheid 

van de voedselketen (met name de FOD Volksgezond-

heid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 

en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen) een beroep op de expertise van het WIV. 

Het instituut is het referentieorgaan voor vier belangrij-

ke domeinen op het vlak van voedselveiligheid:

   microbiologie: het Federaal Agentschap voor de Vei-

ligheid van de Voedselketen heeft een groot deel van 

zijn nationale referentielaboratoria toegewezen aan 

het WIV. Deze laboratoria onderzoeken voedselstalen 

die het agentschap aanlevert op aard en hoeveelheid 

van de aanwezige kiemen. Daarnaast ondersteunt 

het instituut het agentschap en de autoriteiten bij 

humane voedselvergiftigingen, door de bron van de 

besmetting te identificeren. 

   Genetisch Gewijzigde Organismen (GGO): het 

WIV evalueert de aanvragen voor het gebruik van 

GGO-producten en voor GGO-teelten in België, in on-

dersteuning van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu. Daarnaast heeft 

het FAVV het instituut als nationaal referentielabo-

ratorium aangewezen voor de opsporing van GGO in 

onze voeding.  

   contaminanten en residu’s in het voedsel: het insti-

tuut is actief in het evalueren van gezondheidsrisi-

co’s die verband houden met toxische substanties, 

residuen en contaminanten in voedsel. Dat laat de 

betrokken autoriteiten toe om tijdig in te grijpen.

   materialen in contact met voeding: verpakkingen van 

bereide producten, materiaal van keukengerei, bor-

den en bestek bestaan vaak uit metaalverbindingen, 

legeringen of kunststoffen die naar het voedsel kun-

nen migreren en zo een gevaar kunnen vormen voor 

de gezondheid. Het voedselagentschap onderwerpt 

ze daarom aan regelmatige controles. Het WIV biedt 

daarbij als referentielaboratorium technische en we-

tenschappelijke bijstand, bijvoorbeeld door het uit-

voeren van migratieanalysen.

In tijden van grote ongerustheid over de volksgezondheid speelt het WIV een vooraanstaande rol. Zo 

ook tijdens de Mexicaanse grieppandemie in 2009. De situatie in ons land werd minutieus opgevolgd, 

stalen van vermoedelijke patiënten werden geanalyseerd en onze wetenschappelijk expertise werd 

beschikbaar gesteld voor de autoriteiten. Ongeveer 4000 analyses, een reeks adviezen en een vaccin 

later was de paniek voorbij en kon de dagelijkse gang van zaken hervatten.
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VOEDSELVEILIGHEID, EEN RODE DRAAD DOOR  
DE GESCHIEDENIS VAN HET INSTITUUT 

Vanaf de vroege geschiedenis van het instituut is voedselveiligheid steeds een belangrijk thema ge-

weest in onze activiteiten.

Een van de hoogtepunten op dat vlak was de dioxinecrisis van 1999. In de hoogdagen van deze crisis 

voerde het WIV een groot aantal PCB-doseringen uit. Het speelde ook een belangrijke rol in het verdui-

delijken van de relatie tussen dioxine en pcb’s en het evalueren van de effecten op de volksgezond-

heid. Zo blijkt uit de resultaten van een studie die destijds werd uitgevoerd

Invloed van het leefmilieu  
op de gezondheid

Al in de jaren 70 bestond het besef dat blootstelling 

aan vervuilende substanties in water of lucht een ge-

vaar voor de gezondheid kan inhouden. Sindsdien zijn 

er steeds meer aanwijzingen dat een groot deel van de 

sterfte en de ziekten in mindere of meerdere mate beïn-

vloed wordt door milieugebonden parameters. Om die 

reden werd in 2014 alle expertise van het instituut op 

dit vlak samengebracht in een nieuwe dienst ‘Gezond-

heid en Leefmilieu’.

Het is erg belangrijk om die risico’s te bestuderen, om de 

effecten ervan tot een minimum te herleiden. De autori-

teiten doen regelmatig een beroep op de expertise van het 

WIV, bij een vermoeden van gelokaliseerde milieuvervui-

ling. Het instituut volgt dan bijvoorbeeld toxicologische 

of gezondheidsrisico’s op, of kan biomonitoringstudies 

uit voeren om de evolutie van een bepaalde situatie in te 

schatten. Dat was onder meer het geval in 2013, bij een 

treinongeval in Wetteren waarbij acrylonitril vrijkwam. 

Naast chemische risico’s worden ook bioveiligheidsri-

sico’s bestudeerd. Het instituut evalueert immers niet 

alleen de potentiële risico’s van voedselgerelateerde 

Artikel uit de Wetenschapskatern van De Standaard van 11 maart 2005
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aan een langer gezond leven

Geneesmiddelen tegen erectiestoornissen (2012, ©WIV-ISP)

GGO’s voor de gezondheid van de mens en het leefmi-

lieu, maar ook die van het gebruik van genetisch gewij-

zigde organismen (GGO) of ziekteverwekkers. 

Een ander, en tevens een van de langst bekende pro-

blemen, is dat van de luchtvervuiling. Het WIV onder-

zoekt de gevolgen daarvan voor de gezondheid, maar 

het buigt zich ook over meer recente vragen, zoals de 

impact van elektromagnetische straling (bijvoorbeeld 

gsm-straling), binnenluchtvervuiling in -meestal oude-

re en slecht geventileerde- gebouwen en de daaraan 

gelinkte allergieën. 

Het instituut houdt daarnaast ook nog steeds toezicht 

op allergene schimmelsporen en stuifmeel in de lucht 

via het Airallergy netwerk.

Kwaliteitsvolle geneesmiddelen, 
vaccins en medische instrumenten

De preventie en behandeling van ziekten vraagt om aan-

gepaste en goedgekeurde middelen. Daaronder vallen 

onder meer de geneesmiddelen, vaccins en medische 

instrumenten die door de patiënt worden gebruikt. Het 

is de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten, 

meer bepaald het Federaal Agentschap voor Geneesmid-

delen en Gezondheidsproducten (FAGG), om ze te evalu-

eren, zodat hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid 

kunnen gegarandeerd worden. Al sinds de jaren 50 speelt 

het instituut op dit vlak een belangrijke rol. Tot op van-

daag is dat nog steeds het geval, door de aanwijzing van 

de dienst Geneesmiddelen als nationaal referentiela-

boratorium voor de kwaliteitscontrole van de geregis-

treerde geneesmiddelen en de magistrale bereidingen. 

Daarbij gaat er extra aandacht uit naar de studie van het 

groeiende probleem van de illegale en nagemaakte ge-

neesmiddelen en gezondheidsproducten.

NIET ALLE BLAUWE PILLETJES 
ZIJN ZONDER GEVAAR

In 2011 ontwikkelde het WIV een nieuwe methode 

om namaakgeneesmidelen op te sporen, zoals blijkt 

uit dit fragment uit het persbericht van 15 juli 2011.

“De toevloed van valse medicijnen tegen erec-

tiestoornissen lijkt de laatste jaren niet te stop-

pen, maar beterschap is in zicht. Onderzoekers 

van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) ontwikkelden samen met collega’s van de 

universiteiten van Gent en Luik een doeltreffende manier om namaaktabletten op te sporen.

Nagemaakte geneesmiddelen vormen een groot risico voor de gezondheid. “Ze kunnen bijvoorbeeld 

een te hoge of te lage dosis van de actieve stof bevatten, en dikwijls zitten er ook giftige actieve be-

standdelen, solventen en onzuiverheden in”, verduidelijkt dr. apr. Jacques De Beer, hoofd van de dienst 

Geneesmiddelen van het WIV. Op de Belgische markt is de fraude het grootst bij medicijnen tegen 

erectiestoornissen. 

De nieuwe manier om namaak van originele producten te onderscheiden is gebaseerd op drie me-

thoden die elkaar aanvullen. De eerste spoort de onzuiverheden in de vervalsingen op. De twee an-

dere methoden maken het onderscheid op basis van de verschillende manier waarop echte en valse 

medicijnen licht verstrooien (infrarood en Raman spectroscopie). “We kunnen hiermee zelfs bepalen 

of namaakgeneesmiddelen uit hetzelfde illegale productielab komen”, legt dr. Eric Deconinck (WIV) 

uit. Dergelijke informatie kan voor de inspectiediensten erg belangrijk zijn. Op langere termijn moet 

het onderzoek ook leiden tot draagbare toestellen zodat douaniers en inspecteurs ter plaatse valse 

geneesmiddelen zullen kunnen onderscheppen.”
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Wat de evaluatie van de vaccins betreft, is het WIV ac-

tief op meerdere vlakken. In eerste instantie evalueert 

en controleert het instituut de kwaliteit van vaccins 

en afgeleide bloedproducten alvorens zij op de markt 

worden gebracht. Dat gebeurt in nauwe samenwerking 

met de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Eu-

ropese autoriteiten. Daarnaast bestuderen onze weten-

schappers de impact die vaccinatie heeft op de ziekten 

die op de vaccinatiekalender staan (zoals mazelen, bof 

en kinkhoest), en van bepaalde specifieke vaccinatie-

schema’s (bijvoorbeeld tegen HPV, dat baarmoederhals-

kanker veroorzaakt), en werken ze mee aan de ontwik-

keling van een beter vaccin tegen TBC.

Naast geneesmiddelen en vaccins worden ook de me-

dische laboratoria aan een voortdurende en minutieu-

ze controle onderworpen. Het WIV erkent deze labora-

toria in opdracht van de FOD Volksgezondheid, nadat 

ze bewezen hebben aan heel strikte kwaliteitscriteria 

te voldoen.

De werking van het Belgische 
gezondheidssysteem

De goede werking van het gezondheidszorgsysteem 

moet regelmatig worden geëvalueerd om de efficiën-

tie ervan te garanderen. Het WIV voert regelmatig een 

check-up uit in samenwerking met het Federaal Kennis-

centrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Rijkin-

stituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De evaluatie gebeurt op basis van indicatoren, die on-

der meer betrekking hebben op de gezondheidstoe-

stand van de bevolking en op de toegankelijkheid en de 

kwaliteit van de zorgverlening. De informatie die dank-

zij deze indicatoren voor België wordt verzameld, wordt 

aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese 

Commissie en aan de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling doorgegeven om er 

op internationale schaal gebruik van te maken. De na-

tionale gezondheidsenquête, die elke 4 tot 5 jaar door 

het instituut wordt georganiseerd, levert daarvoor een 

schat aan informatie. Ze laat immers toe om het voor-

komen en de verdeling van de gezondheidsindicatoren 

in te schatten, en om de sociale ongelijkheden in de toe-

gankelijkheid van de zorg te analyseren.

Verder neemt het WIV deel aan een hele reeks initiatie-

ven voor de kwaliteitsevaluatie van de zorgverlening 

aan patiënten. Zo coördineert het instituut nationale 

patiëntenregisters over diverse onderwerpen, waaron-

der mucoviscidose, neuromusculaire aandoeningen of 

drugsverslaving. Voor patiënten met diabetes evalueert 

het instituut, in samenwerking met het RIZIV, de zorgtra-

jecten die door de artsen worden gestart voor personen 

die lijden aan diabetes type 2 of aan nierinsufficiëntie. 

Het WIV biedt ook onderdak aan het Belgisch Kankercen-

trum, dat het kankerbeleid in België continu evalueert 

en nieuwe maatregelen voor het Kankerplan formuleert. 

Tenslotte leggen onze onderzoekers zich ook toe op 

weesziekten en -geneesmiddelen (met andere woorden 

zeldzame ziekten en hun geneesmiddelen). Het instituut 

werkt daarbij o.a. mee aan een webplatform waarop alle 

informatie over meer dan 6000 zeldzame ziekten wordt 

verzameld voor burgers, specialisten en artsen.

LEGAL HIGHS

Het WIV beheert sinds het midden van de jaren 90 een onderzoeksprogramma rond ‘middelengebruik 

en middelgerelateerde stoornissen’. Als onderdeel daarvan werd in 1997 een Belgisch Early Warning 

System voor nieuwe drugs (designerdrugs) opgezet. Dergelijke drugs, ook bekend als ‘legal highs’ om-

wille van hun gevaarlijke, maar niet-illegale karakter, zijn een probleem dat in de hele Europese Unie 

in stijgende lijn gaat. Het WIV neemt de nationale coördinatie van dit netwerk voor haar rekening en 

waarschuwde op die manier in 2012 maar liefst voor 71 nieuwe stoffen in België, een sterke toename 

ten opzichte van de 43 stoffen in 2011.
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H
et is duidelijk dat het instituut zich doorheen 

de geschiedenis telkens heeft weten aan te 

passen aan nieuwe noden en nieuwe omstan-

digheden. Dat uitte zich op verschillende vlakken.

Zo transformeerde het instituut de voorbije decennia 

meermaals als reactie op politieke beslissingen en in-

stitutionele hervormingen, waarbij het er telkens in 

slaagde de focus op wetenschap in dienst van de volks-

gezondheid te houden.

Op inhoudelijk vlak is eveneens een evolutie merkbaar, 

in lijn met de veranderende maatschappelijke context. 

Zo stierven in de beginjaren nog veel mensen aan infec-

tieziekten. Bijgevolg lag de prioriteit van het instituut 

bij het terugdringen van infectieziekten en het verbe-

teren van de hygiëne. Nadien verbreedde de aandacht 

van de maatschappij en die van het instituut naar de 

invloed van milieuvervuiling op de gezondheid. Met de 

stijging van de levensduur zal de verouderende bevol-

king en de toename van chronische ziekten de komen-

de jaren een steeds prominenter deel van de aandacht 

opeisen. Daarnaast zal het instituut verder moeten 

opschuiven in de richting van een “one health” benade-

ring en een globale gezondheidsstrategie, waarbij een 

integrale en multidisciplinaire visie op gezondheid en 

gezondheidsproblemen essentieel is.

Net als in het verleden zullen nieuwe wetenschappelij-

ke thema’s worden omarmd. Andere zullen worden aan-

gepast of stopgezet. Zo heeft ‘public health genomics’ 

de laatste 10 jaar al geleid tot een belangrijke vooruit-

gang in de studie van de menselijke gezondheid. We 

staan vandaag echter aan de vooravond van een nieuw 

tijdperk. Nieuwe ‘–omics’ en bioinformaticaconcepten, 

technologische revoluties op het vlak van o.a. massas-

pectrometrie en genoomsequenering, en de interpre-

tatie van genetische informatie in samenhang met kli-

nische observaties kondigen enorme opportuniteiten 

aan voor de volksgezondheid. Reden waarom het WIV 

vanaf 2015 belangrijke investeringen in experten en in-

frastructuur heeft gepland voor de oprichting van een 

bioinformaticaplatform.

Daarnaast zullen we moeten proberen een antwoord 

te formuleren op complexe vraagstukken over so-

cio-economische ongelijkheden in gezondheid en ge-

zondheidsverwachting, en over de relatie tussen onze 

leefstijl en gezondheid. Ook de stijging van respiratoire 

en cardiovasculaire ziekten door luchtvervuiling en de 

toename van allergie en astma wordt stilaan een rele-

vant probleem. De studie van de blootstelling van de 

bevolking aan bepaalde milieucontaminanten en van 

de effecten van milieu op de gezondheid is dus een prio-

riteit, zeker in een sterk gecontamineerd land als België.

Tenslotte zal ook aandacht nodig zijn voor (her)opdui-

kende infectieziekten en de overdracht tussen dier en 

mens. Zo groeit het probleem van de antibioticaresis-

tente bacteriën, en verschijnen er nieuwe varianten van 

oude ziekten waartegen vaccins niet altijd voldoende 

bescherming bieden. De opwarming van de aarde zorgt 

dan weer voor het oprukken van bepaalde infectieziek-

ten en vectoren. De beslissing van de ministerraad van 

04 april 2014 om de medische en diergeneeskundige ex-

pertise van het WIV en het CODA op één campus samen 

te brengen, biedt in dat perspectief nieuwe kansen.

De toekomstige uitdagingen zijn dus talrijk en belang-

rijk, maar het WIV en zijn medewerkers zijn klaar om ze 

aan te gaan!

Epiloog: Een blik op de toekomst
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Jules Bordet 
Directeur van het Pasteur Instituut van Brabant van 1900 tot 1940

Geboren op 13 juni 1870 te Soignies en overleden in Elsene op 6 april 1961.

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Université Libre de Bruxelles in 1892. 

De wetenschappelijke verdiensten van Jules Bordet werden al uitgebreid beschreven 

in het eerste hoofdstuk. De tekst hieronder is beperkt tot enkele aanvullingen.

Jules Bordet was van 1907 tot 1935 professor Bacteriologie aan de Université Libre de 

Bruxelles. Hij was lid van verschillende Europese Academies, van l’Institut de France, en 

van de National Academy of Science van de Verenigde Staten. In 1933 werd hij benoemd 

tot voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Pasteur Instituut van Parijs.

Van verschillende kanten werd hem eer betuigd en kreeg hij blijken van sympathie. 

Dat uitte zich in talrijke eretekens, waaronder het Groot kruis van het Légion d’Hon-

neur. Verschillende universiteiten in de hele wereld maakten hem Doctor honoris 

causa. Ook het Belgische Koningshuis kende zijn werk. Zo is van hem geweten dat hij 

de appreciatie van Koningin Elisabeth voor zijn werk erg waardeerde.

Paul Bordet 
Directeur van het Pasteur Instituut van Brabant van 1940 tot 1971

Geboren in Brussel op 26 april 1906 en overleden in Waterloo op 23 augustus 1987.

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Université Libre de Bruxelles in 1930 

Na zijn studies trad Paul Bordet al snel in de voetsporen van zijn vader. Hij won een 

reisbeurs van de regering en frequenteerde het daaropvolgende jaar verschillende 

laboratoria van het Pasteur Instituut van Parijs. Nadien vervoegde hij de Brusselse 

Pasteurequipe. Vanaf 1936 doceerde hij ook aan de ULB, waar hij na het pensioen van 

zijn vader de leerstoel Bacteriologie overnam. In het Pasteur Instituut volgde hij in 

1940 zijn vader op als directeur.

Paul Bordet was Doctor honoris causa aan de Universiteit van Lausanne en (ere)lid 

van diverse Europese wetenschappelijke verenigingen.

Jacques Beumer 
Directeur van het Pasteur Instituut van Brabant van 1971 tot 1978

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Université libre de Bruxelles in 1937. 

In 1938-1939 werkte Jacques Beumer achtereenvolgens in het  Statens Serum Institut 

in Kopenhagen, het Pasteur Instituut van Parijs en het Lister Institute in Londen. Op 1 

juni 1939 nam Jules Bordet hem aan als assistent in het Pasteur Instituut van Brabant. 

Hij werd er hoofd van het laboratorium in 1947, en onderdirecteur in 1948. 

In de beginjaren van Beumer waren bacteriofagen (virussen die bacteriën kunnen infec-

teren en afdoden) een hot topic. Hij boog zich in die periode over de reproductie van deze 

fagen en  de vorming van de receptor waaraan de faag zich hecht bij de infectie van de 

bacterie. Zijn werk lag aan de basis van de latere typering van bacteriën (meer specifiek 

Biografieën directeuren

Directeuren van het Pasteur Instituut van Brabant  
en van Brussel (1900-2003)

J. Bordet (1919, A. B. 
Lagrelius & Westphal, 
Stockholm)

P. Bordet (ca. 1960, ©WIV-ISP 
archief)

J. Beumer (1971, ©WIV-ISP 
archief)
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Salmonella, Pseudomonas aeruginosa en Staphylococcus aureus) door middel van fagen. 

In 1951 werd zijn laboratorium het nationaal referentiecentrum voor lysotypie. 

In 1971 kreeg hij de leiding over het hele instituut. Tijdens zijn directeurschap werd 

de nieuwbouw in Verrewinkel opgetrokken, maar de verhuis zou pas plaatsvinden na 

zijn pensioen. 

Beumer was ook erg actief in de academische wereld. In 1948 kwam hij terecht in de 

opleiding ‘Bacteriologische wetenschappen’ aan de ULB. In 1957 werd hij docent, in 

1962 buitengewoon hoogleraar en in 1968 gewoon hoogleraar. Hij gaf in zijn carrière 

een groot aantal lessen aan de faculteit Geneeskunde, aan de Ecole de Santé publique 

en aan het Institut supérieur d’Education physique.

Frans De Meuter 
Directeur van het Pasteur Instituut van Brabant van 1978 tot 1998

Geboren in Etterbeek op 4 augustus 1932 en overleden op 29 oktober 2007.

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Université libre de Bruxelles in 1958, 

gediplomeerd in de tropische geneeskunde in 1959 in Antwerpen, en Geneesheer-spe-

cialist in de Klinische Biologie in 1965.

Frans De Meuter ging in 1960 aan de slag bij het Pasteur Instituut van Brabant. Hij legde 

er zich toe op de microbiologische en epidemiologische aspecten van toxoplasmose. Hij 

richtte in dat kader een dienst op voor de diagnostiek van deze aandoening. In 1967 werd 

hij hoofd van het laboratorium, in 1974 departementshoofd en in 1976 onderdirecteur.

Vanaf 1974 was hij ook verbonden aan de opleiding Microbiologische Wetenschap-

pen van de Vrije Universiteit Brussel. Twee jaar later werd hij er benoemd tot buiten-

gewoon hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie.

Jean Content
Directeur van het Pasteur Instituut van Brussel van 1998 tot 2003

Geboren in Antwerpen op 18 maart 1942. 

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1965 aan de Université Libre de Bruxel-

les, Licentiaat in de moleculaire biologie en diploma van geaggregeerde voor het ho-

ger onderwijs in 1973 .

Jean Content specialiseerde zich in de dierlijke virologie aan het Pasteur Instituut van 

Brabant, en behaalde een licentie in de moleculaire biologie aan de ULB. Hij vulde 

dat aan met een postdoc verblijf aan de universiteit van California (Berkeley). Na de 

verdediging van een proefschrift over de moleculaire biologie van het influenza virus, 

behaalde hij in 1973 het diploma van geaggregeerde voor het hoger onderwijs.

Hij wijdde zich onder andere aan de studie van het griepvirus en aan de moleculaire 

biologie van mycobacteriën, maar zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap lever-

de hij ongetwijfeld door zijn onderzoek naar interferon en interleukines. Zo kloneerde 

hij in de jaren 80 samen met Erik De Clerq en Walter Fiers de genen die coderen voor 

interferon-β en interleukine-6. Hij publiceerde meer dan 170 wetenschappelijke artikels.

In 1979 werd hij onderdirecteur van het Pasteur Instituut en in 1998 directeur. Hij is lid 

van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België sinds 1986 en vice-voorzitter 

van de beheerraad van het International Network for Cancer Treatment and Research. 

Tussen 1988 en 2007 doceerde hij moleculaire genetica aan de ULB.

F. De Meuter (ca. 1980, 
©WIV-ISP archief)

J. Content (ca. 1981,  
©WIV-ISP archief)
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Maurice Henseval 
Directeur van het Centraal Laboratorium voor Hygiëne van 1905 tot 1920

Geboren in Liessies (Frankrijk) op 25 november 1873 en overleden in Gent op 24 april 1926.

Doctor in de natuurwetenschappen (dierkunde) aan de Katholieke Universiteit Leu-

ven in 1895 en Doctor in de genees-, heel- en verloskunde in 1897.

Maurice Henseval was gedurende vier jaar assistent aan het Zoölogisch Instituut van 

de Katholieke Universiteit Leuven en werkte in verschillende buitenlandse laborato-

ria en instituten. In de École de Médecine militaire du Val-de-Grace (Prof. Vincent) be-

studeerde hij anaerobe waterbacteriën (1906) en de inenting tegen tyfus (1914). In het 

Pasteur Instituut van Rijsel (Dr. Calmette) boog hij zich over de pestbacil (1909); in het 

lnstitut supérieur de vaccine de I’Académie de Médecine de Paris (prof. Kelsch en Dr. 

Camus) over entstoffen (1909). In het Pasteur Instituut van Parijs (Dr. Martin) hield hij 

zich bezig met de controle van sera (1912); in de Medical School of St. Bartholomews 

Hospital te Londen onderzocht hij water uit de oesterputten (Dr. Klein) (1910). Hij ver-

tegenwoordigde ook de Belgische regering op de internationale congressen voor hy-

giëne van Parijs (1905), Berlijn (1906), den Haag (1907) en Budapest (1909).

In 1905 werd hij directeur en hoofdinspecteur van het Centraal Laboratorium voor 

Hygiëne en inspecteur van de anti-tering dispensaria van Brabant. Daarnaast was hij 

directeur van het Laboratorium voor de Studie der Zeeproducten van Oostende en 

van de provinciale dienst voor bacteriologische ontledingen van Oost-Vlaanderen.

Vanaf 14 november 1919 doceerde hij onder andere ‘openbare en private hygiëne’ en 

‘bacteriologie’ aan de Universiteit van Gent. Hij kreeg er ook de leiding over het Labo-

ratorium voor Hygiëne en Bacteriologie van de Faculteit Geneeskunde.

Louis Van Boeckel 
Directeur van het Centraal Laboratorium voor Hygiëne van 1920 tot 1928

Geboren in 1886 in Antwerpen en overleden op 25 december 1928.

Doctor in de genees-, heel-, en verloskunde aan de Katholieke  Universiteit Leuven in 1909.

In 1911 werd Louis Van Boeckel de eerste gezondheidsinspecteur van West-Vlaande-

ren. In die hoedanigheid richtte hij het provinciale laboratorium aan de Brugse Sint-

Janstraat op. De oorlog van 1914-1918 bracht hem in de loopgrachten en in de krijgs-

hospitalen van het front. ln 1920 werd hij directeur van het Centraal Laboratorium.

Eind 1923 stelde Van Boeckel zich kandidaat voor een positie als docent voor de Ne-

derlandstalige opleiding tot geneesheer-hygiënist aan de Faculteit Geneeskunde van 

de Rijksuniversiteit Gent. Dat deed ook zijn adjunct, Albert Bessemans. Die laatste 

won uiteindelijk het pleit.  

Op wetenschappelijk vlak is Van Boeckel het meest bekend van het standaardwerk 

over encephalitis lethargica dat hij samen met Albert Bessemans en Paul Nélis 

schreef. Naast wetenschapper en ambtenaar was Van Boeckel onder meer ook publi-

cist en voordrachtgever. 

Directeuren van het Centraal Laboratorium voor Hygiëne  
en het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (1905–2003)

M. Henseval (ca. 1920, 
©Bertrand Ramette)
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Jan-Frans-Fritz Van Den Branden
Directeur van het Centraal Laboratorium voor Hygiëne van 1929 tot 1942

Geboren in Mechelen op 15 februari 1885 en overleden in St. Lambrechts-Woluwe op 

6 februari 1942.

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1909.

Na zijn geneeskundestudie bleef Frans Van den Branden nog een jaar als assistent 

van professor Denys aan diens laboratorium in Leuven verbonden.

In 1910 vertrok hij naar Afrika om er deel te nemen aan de wetenschappelijke expe-

ditie naar Katanga in opdracht van de Ministerie van Koloniën (J. Renkin). In die regio 

was slaapziekte een belangrijk probleem, zeker voor de twee grote bedrijven die ac-

tief waren in de regio, met name de Société Union Minière du Haut-Katanga en de 

Compagnie des Chemins de fer des Grands Lacs.

Tijdens zijn verlof in Europa studeerde hij aan de School voor Tropische Geneeskunde. 

Na zijn terugkeer in Congo kwam hij terecht in het laboratorium van Leopoldstad. In 

1915 werd hij er tot directeur benoemd, en dat bleef hij tot op het einde van zijn kolo-

niale loopbaan in 1929. In 1925 werd hij ook inspecteur van de provinciale laboratoria.

Afrika had van Van den Branden niet alleen een ongeëvenaard hygiënist gemaakt, 

maar hij bouwde ook een stevige reputatie op als wetenschapper en administrator. 

Daar ligt het fundament van zijn aanstelling tot directeur van het Centraal Laborato-

rium voor Hygiëne bij zijn definitieve terugkeer in België. Terzelfdertijd werd hij be-

noemd tot professor aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. 

De wetenschappelijke activiteit van Van den Branden was aanzienlijk. Samen met 

Louise Pearce deed hij de eerste proeven met tryparsamide, een geneesmiddel voor 

slaapziekte. Hij testte ook een ander product, Suramin (‘Bayer 205’), waarvan hij ont-

dekte dat het een infectie met Trypanosomen kon voorkomen. Deze methode werd 

bekend als Bayerisatie. Hij publiceerde in totaal meer dan 200 nota’s en mededelin-

gen, de meesten over tropische geneeskunde.

Paul Nélis
Directeur van het Centraal Laboratorium voor Hygiëne van 1942 tot 1946 en 

Hoofdinspecteur-directeur van de Inspectie van de Laboratoria van 1946 tot 1952

Geboren op 17 augustus 1901 in Binche en overleden in Profondsart op 27 augustus 1952.

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Rijksuniversiteit in Gent in 1925 en 

Geneesheer-hygiënist in 1926.

Na zijn opleiding trok hij naar Parijs. Eerst werkte hij als buitenlands assistent aan 

de ‘Chaire d’Hygiène’ van de medische faculteit van Parijs. Daarna verhuisde hij naar 

het Pasteur Instituut van Parijs. In 1928 werd hij gezondheidsinspecteur en kwam hij 

terecht in het Centraal Laboratorium. Vanaf mei 1942 kreeg hij, eerst als waarnemend 

directeur en vanaf juli 1944 officieel, de leiding over het laboratorium. In 1946 werd 

hij de eerste directeur van de Inspectie van de Laboratoria. Vanaf 1948 bereidde hij 

samen met Alphonse Lafontaine de oprichting van het IHE voor.

Tijdens zijn loopbaan deed hij voornamelijk onderzoek over de immunologische as-

pecten van de microbiologie en de infectieuze pathologie. Zijn belangrijkste bijdra-

gen leverde hij met zijn studies over het Staphylococcus toxine en anatoxine, en op 

vaccins tegen pokken en difterie. Het eerste leverde hem in 1937 de ‘Prix Roussilhe’ 

op van de Académie de médecine de Paris, het laatste de prijs Henri Jaspar van het 

Nationaal Werk voor Kinderwelzijn in 1934.

J-F-F Van den Branden (1910, 
collectie KMMA Tervuren, 
AP.0.2.11001; foto Pons)
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Alphonse Lafontaine 
Directeur van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie van 1953 tot 1983

Geboren op 24 augustus 1918 in Orival (Frankrijk) en overleden in St-Lambrechts-Wo-

luwe op 14 december 2003.

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde en Licentiaat lichamelijke opvoeding aan 

de Université Catholique de Louvain in 1942. Geneesheer-hygiënist in 1943. 

Tijdens en kort na zijn studie was Alphonse Lafontaine assistent in het laboratorium 

voor farmacodynamie ( 1939-1943) en bij de dienst neurologie (1942-44) van de UCL. Hij 

deed er onderzoek op respectievelijk brandwonden en zenuwaandoeningen. Na de 

oorlog werd hij ‘Chef de Clinique’ van het ziekenhuis Hôtel-Dieu in Parijs. Daar deed 

hij ook onderzoek naar het magnesiummetabolisme, naar metabolische problemen 

gelinkt aan tuberculose, naar de biologische dosering van metalen en zwavelhouden-

de aminozuren en naar het therapeutisch gebruik van die laatste. 

In 1948 keerde hij terug naar België op vraag van Dr. Spaey, de toenmalige kabinetschef 

van de minister van Volksgezondheid, om op termijn de leiding over de laboratoria van 

volksgezondheid over te nemen. Daardoor kwam hij als gezondheidsinspecteur bij het 

Centraal Laboratorium voor Hygiëne terecht. Hij deed er samen met Paul Nélis onder-

zoek naar tuberculose en naar pokkenvaccins. Tegelijkertijd werkte hij met Nélis aan 

de oprichting van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie en tekende hij de inte-

gratie van de verschillende laboratoria van volksgezondheid in dit nieuwe instituut 

uit. In 1953 werd hij aangesteld als directeur. Tijdens zijn 30 jaar durende directoraat 

was hij actief in diverse domeinen, waaronder hygiëne, microbiologie en radioprotec-

tie. Hij was niet alleen actief in het onderzoek, maar schreef ook mee aan de Europese 

richtlijn die basisnormen vastlegt voor de bescherming van de mens tegen ioniseren-

de straling. Tegelijk breidde hij zijn focus uit richting milieuproblemen en ecotoxicolo-

gie, en in het bijzonder naar zware metalen en luchtvervuiling. Vanaf 1961 tot 1985 was 

hij ook verbonden aan de UCL. Hij doceerde onder andere cursussen hygiëne, sanitaire 

wetgeving, radioprotectie en bescherming van het leefmilieu. Gedurende zijn lange 

carrière was hij bovendien betrokken in talloze nationale en internationale commis-

sies en raden. De grote diversiteit aan onderwerpen die hij moest aansnijden in het ka-

der van zijn wetenschappelijke, universitaire en administratieve verantwoordelijkhe-

den, leerde hem naar eigen zeggen de problemen in een meer globaal, internationaal 

kader te zien en het onderzoek in die richting te oriënteren.

Godfried Thiers 
Directeur van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie van 1983 tot 1996, van 

het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid-Louis Pasteur tussen 1996 en 

2003, en van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid tussen 2003 en 2005.

Geboren in Roeselare op 5 oktober 1941.

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven in 

1967 en diploma Tropische geneeskunde aan het Instituut voor Tropische Geneeskun-

de in Antwerpen. Geneesheer-Hygiënist en Speciaal diploma in de Volksgezondheid 

aan de Université Catholique de Louvain in 1970.

Tussen 1971 en 1975 werkte Godfried Thiers als geneesheer-hygiënist in Tunesië (Cap 

Bon), in het kader van een Belgisch-Tunesisch project rond Volksgezondheid. Hij kreeg 

er het ‘Laboratoire Régional de Santé publique’ en 4 ’laboratoires auxiliaires’ onder zijn 

vleugels. Daarnaast was hij geneesheer-hygiënist van de streek van Soliman, waarbij 

hij zich wijdde aan polyvalente activiteiten zoals o.a. zuigelingenraadplegingen, fami-

lieplanning, vaccinaties, tuberculosebestrijding, en malaria-eradicatie. 

A. Lafontaine  
(1983, ©WIV-ISP archief)

G. Thiers (2014, ©G. Thiers)
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Na zijn werk in Afrika kwam Thiers in 1976 in het IHE terecht als onderzoeksassistent. 

Enkele jaren later stampte hij er een moderne afdeling voor epidemiologie uit de 

grond, die uitgroeide tot de grootste afdeling van het instituut. In 1983 werd hij direc-

teur van het instituut.

Tijdens zijn carrière doceerde hij ook cursussen microbiologie, hygiëne, laboratori-

umtechnieken en hematologie aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de 

Universiteit van Antwerpen, en ook aan de Pius X verpleegstersschool in Brussel en de 

Ecole professionnelle de Santé publique van Nabeul (Tunesië). 

Net als zijn voorganger was Godfried Thiers lid van een uitgebreide reeks nationale en 

internationale wetenschappelijke commissies en raden, onder andere bij de Wereld-

gezondheidsorganisatie en de Europese Commissie. Van 1999 tot 2002 vertegenwoor-

digde hij België in de Executive Board van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Directeuren van het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (2003-heden)

Godfried Thiers
Directeur van 2003 tot 2005

Johan Peeters
Algemeen directeur van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid sinds 2006

Geboren in Mechelen op 3 juli 1951.

Doctor in de Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent in 1975, gediplomeerd in de 

medische en diergeneeskundige mycologie aan het Instituut voor Tropische Genees-

kunde in Antwerpen in 1979 en Master in de Zootechnologie aan de Gentse universi-

teit in 1981. Diploma Human resources management aan de Katholieke Universiteit 

Leuven in 1995 en diploma Advanced management aan de Vlerick School in 2005.

Johan Peeters startte zijn loopbaan in 1975 als onderzoeksassistent aan het labora-

torium voor bacteriologie en infectieziekten van de Faculteit Diergeneeskunde van 

de Universiteit Gent. In 1977 stapte hij over naar de afdeling Kleinveepathologie van 

het toenmalige Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek (NIDO) waar 

hij zich specialiseerde in de etiologie, diagnose, behandeling en preventie van be-

smettelijke spijsverteringsstoornissen bij commercieel gehouden konijnen. In 1990 

werd hij er hoofd van de afdeling Parasitologie en oriënteerde zijn onderzoek naar 

de preventie van coccidiose bij pluimvee en van Cryptosporidium parvum bij kalve-

ren. Drie jaar later kreeg hij de leiding over het Departement Algemene parasitologie 

en kleinveepathologie. Nog een jaar later werd hij directeur van het NIDO, waar hij 

werd belast met de fusie met het Instituut voor scheikundig onderzoek (ISO). Daaruit 

ontstond het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). In 

1997 werd hij voorzitter-directeur van het CODA.

In 2005 leidde hij een business proces re-engineering project (‘Jennerproject’), dat de 

krijtlijnen uitzette voor de toekomst van het WIV en het CODA. In 2006 maakte hij de 

overstap naar het WIV als algemeen directeur. Naast een grondige herstructurering, on-

dersteunde hij verschillende initiatieven zoals de oprichting van de dienst HealthData.be, 

J.Peeters (2011, ©WIV-ISP 
archief)
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het platform Bioinformatica en de dienst Gezondheid & Milieu.  Samen met het CODA verkreeg hij in 2014 het akkoord 

van de Ministerraad voor het bundelen van de krachten en de hergroepering van beide instituten op de campus Eras-

mus-Zuid in Anderlecht. 

Hij publiceerde een honderdtal wetenschappelijke artikels over o.a. colibacillose, iota-enterotoxemie, de ziekte van 

Tyzzer, mycoplasmose, coccidiose, en cryptosporidiose en was betrokken bij het beheer van verschillende COST-pro-

jecten. Hij stichtte mee de International Association of Public Health Institutes en het European Science Advisory 

Network for Health. Hij was ook voorzitter van de World Rabbit Science Association en de  Vereniging van Universi-

tair Personeel Onderzoek. 

Tussen 1986-1991 doceerde hij konijnenpathologie aan de Gentse Faculteit diergeneeskunde en tussen 1988-1997 

aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. 
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