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CONTACTEER ONS



Het Wetenschappelijk  
Instituut Volksgezondheid  
(WIV) is dé wetenschappelijke 
referentie voor de 
volksgezondheid. 

Wij ondersteunen het 
gezondheidsbeleid door 
innovatief onderzoek,  
analyses, surveillance 
en expertadvies. 

Zo dragen wij bij tot een  
langer gezond leven  
voor iedereen.



WAAR WE IN 
GELOVEN



BETROUWBAARHEID
Wat wij doen, doen wij goed en wij stellen u  

niet teleur.

PROACTIVITEIT
Wij zitten bovenop de zaken en halen alles  

uit de kast om de doelen die wij stellen  

ook daadwerkelijk te behalen.

INNOVATIE
Wij zoeken naar oplossingen die 

tegemoet komen aan nieuwe 

vragen of vereisten.

OBJECTIVITEIT
Het resultaat van ons werk hangt  

niet af van de overtuiging of gevoelens 

van iemand.

DEONTOLOGIE
Wij eerbiedigen 

morele regels, en 

laten ons niet 

verleiden door de 

positieve gevolgen  

die kunnen  

ontstaan door  

ze te breken.

RESPECT
Wij behandelen u op een 

beleefde en vriendelijke 

manier.



SERVICEGERICHT
Wij doen alles om u de best mogelijke  

service te bieden.

OPLOSSINGSGERICHT
Wij halen alles uit de kast  

om u te helpen een oplossing  

te vinden.

SAMENWERKINGSGERICHT
Samen bereiken wij meer.

POLYVALENT
Wij doen veel verschillende 

zaken en wisselen makkelijk 

van de ene naar de andere 

taak, dankzij onze brede 

expertise.

KLANTGERICHT
Wij zetten u altijd centraal, in alle geledingen 

van ons Instituut, om aan uw verwachtingen te 

voldoen.



ONZE 
TROEVEN



HET WIV 
IN CIJFERS

45
nationale en internationale 

REFERENTIECENTRA  
EN REFERENTIE 
LABORATORIA  

ter ondersteuning van het FAVV, het RIZIV, het FAGG,  

het EDQM en het WGO 

85 

behandelde parlementaire 

VRAGEN  

per jaar

   ACCREDITATIES & 
CERTIFICERINGEN 

97 analysemethoden ISO 17025:2005, 90 analysemethoden ISO 15189:2012,  

28 geschiktheidsbeproevingen ISO 17043:2010, 38 onderzoeksprojecten ISO 9001:2008,  

1 multisite-certificering ISO 9001:2008 en 1 certificering ISO 14001:2004

500 
MEDEWERKERS

30 
ENQUÊTES,  

onderzoeken en registers om  

de evolutie van de volksgezondheid  

op te volgen

6



10 
OCTROOIEN  
op het gebied van  

volksgezondheid

200 
gepubliceerde peer-reviewed  

ARTIKELS per jaar 

28
TOPDIENSTEN & 
TOPPLATFORMEN  
op het vlak van epidemiologie en chemische  

& microbiologische risicoanalyse

50 000 
STAALANALYSEN  
per jaar

MEER DAN 

100 
WETENSCHAPPELIJKE PROJECTEN  
actueel gefinancierd door Belgische of internationale partners



WAT  
WIJ  

DOEN  
VOOR U



VOEDSELRISICO’S  
BEPERKEN

ZIEKTEN EN  
GEZONDHEID  

IN KAART BRENGEN

INVLOED VAN  
LEEFMILIEU OP  
GEZONDHEID

GEZONDHEIDSZORG 
EVALUEREN

GENEESMIDDELEN 
ANALYSEREN



ZIEKTEN EN GEZONDHEID  
IN KAART BRENGEN

UW 
GEZONDHEID 
ONDER HOOG 

TOEZICHT



Het WIV streeft naar een kwaliteitsvolle 
gezondheid voor iedereen 

Om dit doel te bereiken, bekijken onze teams de reële  

gezondheidstoestand van de burgers en de manier waarop  

de gezondheid evolueert in de tijd.

 Dat doen we via veldenquêtes die het  

WIV op nationale schaal organiseert.  

Deze enquêtes geven precieze aanwijzingen over 

de gezondheid van de burgers en in het bijzonder 

over hun geneesmiddelenconsumptie, hun 

voedingsgewoonten en hun algemeen welzijn.

OM ER EFFICIËNT 
OP TE KUNNEN 

REAGEREN,  
MOETEN WE  

IMMERS EERST  
DE GEZONDHEIDS-

TOESTAND 
VAN DE  

BURGERS 
EN HUN HUIDIGE  

BEHOEFTEN  
KENNEN



MEER INFORMATIE? 
Scan de QR-code met uw smartphone  
of tablet en krijg meer informatie  
over dit thema.



Om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, is het ook nodig om 

de ziekten die haar treffen te identificeren en op te volgen.

ONZE AANDACHT  
GAAT VOORAL UIT  

NAAR INFECTIEZIEKTEN 
DIE NOG STERK  

AANWEZIG ZIJN IN  
BELGIË EN IN DE REST 

VAN DE WERELD 
(GRIEP,  

SALMONELLOSE,  
TUBERCULOSE, AIDS 

ENZ.)

 Hiertoe coördineert ons Instituut  
een uitgebreid netwerk van laboratoria, 
centra en platformen, die toezien op  
deze ziekten. Het biedt duidelijke en 

betrouwbare informatie over circulerende 

ziekten, hun oorzaken, hun voorkomen in  

de bevolking en daarnaast over opduikende 

pathogenen (met andere woorden 

ziekteverwekkers, zoals bacteriën en andere 

kiemen).

Het is op basis van deze informatie dat het WIV adviezen 

formuleert voor de Belgische autoriteiten, zodat die hun 

acties en hun beleid kunnen toespitsen op de reële 

behoeften van de bevolking.



VOEDSELRISICO’S  
BEPERKEN

UW VOEDING  
OP DE  

ROOSTER



Het toezicht op de voedselveiligheid  
is een absolute prioriteit voor  
het gezondheidsbeleid

Goed eten is essentieel voor de gezondheid. Gezonde 

voeding zorgt voor levenslust, welzijn en beschermt 
tegen een groot aantal ziekten, zoals hart- en vaatziekten,  

diabetes, osteoporose en bepaalde vormen van kanker.

 Om de kwaliteit van voedingsmiddelen te garanderen, 

worden zij voortdurend gecontroleerd. De Belgische nationale 

instellingen die waken over de veiligheid van onze voedselketen 

zijn de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen  

en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid  

van de Voedselketen (FAVV).



MEER INFORMATIE? 
Scan de QR-code met uw smartphone  
of tablet en krijg meer informatie  
over dit thema.



  MICROBIOLOGIE
>  Wij bieden onderdak aan een groot aantal nationale referentielaboratoria 

en analyseren er voedselstalen die het FAVV ons aanlevert. Daarin 

identificeren en kwantificeren we de eventueel aanwezige 
pathogenen (met andere woorden ziekteverwekkers, zoals bacteriën en 

andere kiemen). De resultaten van onze analysen worden doorgegeven 

aan het FAVV. 

>  Wij ondersteunen het agentschap en de autoriteiten ook bij humane 

voedselvergiftigingen; onze rol bestaat erin de bron van de besmetting  

te identificeren.

VOOR DIT TOEZICHT DOEN ONZE PARTNERS EEN BEROEP OP DE 
EXPERTISE VAN HET WIV. ONS INSTITUUT IS HET REFERENTIEORGAAN, 
AANGEWEZEN DOOR HET FAVV, VOOR VIER BELANGRIJKE DOMEINEN 
MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN:

  CONTAMINANTEN EN RESIDU’S IN HET VOEDSEL
>  Wij evalueren de gezondheidsrisico’s die verband houden met 

toxische substanties, residu’s, additieven en contaminanten in het 

voedsel. Wij informeren de autoriteiten hierover, zodat zij tijdig kunnen 

ingrijpen en indien nodig een product van de markt kunnen halen.

  GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN (GGO)
>  Wij verzorgen het secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid, ter 

ondersteuning van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu. Wij doen de risico-evaluatie alvorens de goedkeuring te 
gegeven om GGO (of producten die GGO bevatten) op de markt te 
brengen of te telen. Het kan bijvoorbeeld gaan over genetisch gewijzigde 

planten of medicinale GGO. 

>  Daarnaast heeft het FAVV ons als nationaal referentielaboratorium 

aangewezen voor de opsporing van GGO in voedsel.  

  MATERIALEN IN CONTACT MET VOEDSEL
>  Verpakkingen van bereide producten, keukengerei, borden en bestek bestaan 

vaak uit metaalverbindingen, legeringen of kunststoffen die naar het voedsel 

kunnen migreren en zo een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. 

>  Zij worden onderworpen aan regelmatige controles door het FAVV, waaraan  

wij als referentielaboratorium technische en wetenschappelijke bijstand 

bieden. Wij voeren migratieanalysen uit.



INVLOED VAN LEEFMILIEU 
OP GEZONDHEID

 
MILIEURISICO’S 

EVALUEREN



Gezondheid en leefmilieu  
zijn nauw verbonden

De blootstelling aan vervuilende substanties in water of  

lucht kan een gevaar voor de gezondheid inhouden.

Het is van primordiaal belang om de  

risico’s te evalueren met als doel  

de effecten ervan tot een minimum  

te herleiden. Het WIV ondersteunt  

de autoriteiten die milieugebonden  

gezondheid als een prioriteit beschouwen.

NAAR SCHATTING  
WORDT EEN GROOT DEEL  

VAN DE STERFTE EN DE  
ZIEKTEN WAARDOOR  

DE BEVOLKING WORDT  
GETROFFEN BEÏNVLOED  

DOOR MILIEUGEBONDEN  
PARAMETERS



 Onze teams bestuderen de bedreigingen in het leefmilieu voor 
de gezondheid van de mens en worden ingeschakeld bij een 

vermoeden van milieuvervuiling.

 Wij zijn ook heel actief op het gebied van de bioveiligheid, 

waarbij de potentiële risico’s, die verband houden met het 

gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) of 

pathogenen (met andere woorden ziekteverwekkers, zoals 

bacteriën en andere kiemen), voor de gezondheid van de mens 

en het leefmilieu worden geëvalueerd. Het WIV is het 
Belgische contactpunt (‘focal point’) voor de bioveiligheid.

 De impact van elektromagnetische straling, zoals  

gsm-straling, wordt ook al jaren door onze teams opgevolgd  

en onderzocht.

  Zij staan in voor de opvolging van vastgestelde toxicologische 
risico’s of gezondheidsrisico’s en verrichten biomonitoringstudies  

(om de situatie in een bepaald milieu op te volgen).  

Dit was onder meer het geval in 2013, te Wetteren, bij een treinongeval 

met acrylonitril.

  Naast algemene luchtvervuiling worden ook andere soorten 

vervuiling op de voet gevolgd, zoals binnenluchtvervuiling in 

woningen, op het werk of in scholen.

  Ons Instituut is bovendien actief op het vlak van het  

toezicht op allergene schimmelsporen en stuifmeel in de lucht  

via Airallergy, het officiële Belgische netwerk dat door het WIV wordt 

gecoördineerd. Dit netwerk wordt hoofdzakelijk gefinancierd  

door onze regionale partners. Het biedt elke dag nuttige informatie  

over de aanwezigheid van allergenen in de lucht aan personen  

die allergisch zijn voor schimmelsporen of stuifmeel, en aan artsen 

en farmaceutische bedrijven.



MEER INFORMATIE? 
Scan de QR-code met uw smartphone  
of tablet en krijg meer informatie  
over dit thema.



GENEESMIDDELEN  
ANALYSEREN

KWALITEIT  
VAN VACCINS, 

GENEES- 
MIDDELEN,  

EN MEDISCHE  
LABO’S



De preventie en behandeling van ziekten 
kan alleen met aangepaste en goed 
geëvalueerde middelen

Deze middelen zijn onder meer de geneesmiddelen,  
vaccins en medische instrumenten die door  

de patiënt worden gebruikt.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en  

Gezondheidsproducten (FAGG) is verantwoordelijk voor  

die evaluatie en doet hiervoor een beroep op het WIV.

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEVOEGDE 
AUTORITEITEN OM ZE TE EVALUEREN, ZODAT HUN 
KWALITEIT, VEILIGHEID EN DOELTREFFENDHEID 
KUNNEN GEGARANDEERD WORDEN



MEER INFORMATIE? 
Scan de QR-code met uw smartphone  
of tablet en krijg meer informatie  
over dit thema.



 Het FAGG heeft het WIV aangewezen als nationaal 
referentielaboratorium voor de kwaliteitscontrole van de 
geregistreerde geneesmiddelen en de magistrale bereidingen. 

Hierbij gaat extra aandacht uit naar de studie van illegale en 

nagemaakte geneesmiddelen en producten, die steeds vaker 

opduiken door de explosieve groei via internet.

 Wat de evaluatie van de vaccins betreft, is het WIV  

actief op meerdere vlakken: wij evalueren en controleren  

de kwaliteit van vaccins en afgeleide bloedproducten 
alvorens zij op de markt worden gebracht en dit in 

nauwe samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie 

(WGO) en de Europese autoriteiten; wij evalueren ook de 

effecten van de vaccinatie in België (meer bepaald tegen 

het humaan papillomavirus - HPV - dat een veelvoorkomende 

seksueel overdraagbare aandoening is); en tot slot brengen  

wij de impact van vaccinatie in kaart voor ziekten die op  

de vaccinatiekalender staan (zoals mazelen of bof).

 Naast de geneesmiddelen en de vaccins worden ook de medische 
laboratoria aan een voortdurende en minutieuze controle 

onderworpen. Deze laboratoria worden pas officieel door onze  

teams erkend als zij aan heel strikte criteria voldoen.

 Onze referentiecentra, die deels gesubsidieerd worden 

door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

(RIZIV), zien ook toe op de doeltreffendheid van de 
behandelingen en de resistentie van pathogenen (met 

andere woorden ziekteverwekkers, zoals bacteriën) tegen 
antibiotica.



GEZONDHEIDSZORG 
EVALUEREN

 
TOEGANKELIJK  
GEZONDHEIDS- 
ZORGSYSTEEM 

VOOR  
IEDEREEN 



De goede werking van het 
gezondheidszorgsysteem moet 
regelmatig worden geëvalueerd om  
de efficiëntie ervan te garanderen

In België werkt de gezondheidszorg volgens een systeem dat 

toegankelijk is voor het grootste deel van de bevolking. Wij voeren  

een check-up uit van dit systeem, in samenwerking met het 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

 De evaluatie gebeurt op basis van indicatoren, die onder meer 

betrekking hebben op de gezondheidstoestand van de bevolking en op  

de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorgverlening. De informatie  

die dankzij deze indicatoren voor België wordt verzameld, wordt aan  

de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), de Europese Commissie en aan  

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

doorgegeven om er op Europese schaal gebruik van te maken.

 Onze nationale gezondheidsenquête biedt ons  

eersteklas informatie, omdat ze ons in de gelegenheid  

stelt om het voorkomen en de verdeling van de 

gezondheidsindicatoren in te schatten, en ook om de  

sociale ongelijkheden in de toegankelijkheid tot de zorg  

te analyseren.



HET WIV NEEMT DEEL AAN EEN HELE REEKS 
INITIATIEVEN VOOR DE KWALITEITSEVALUATIE 
VAN DE ZORGVERLENING AAN PATIËNTEN

 Onze experts coördineren registers, met andere woorden 

nationale gegevensbanken, die gewijd zijn aan patiënten met 

bijvoorbeeld een drugsverslaving, mucoviscidose of een 

neuromusculaire aandoening.

 Het WIV biedt ook onderdak aan het Kankercentrum, dat 

het kankerbeleid in België evalueert en nieuwe maatregelen 

voor het Kankerplan formuleert.

 Voor patiënten met diabetes werken wij samen met het RIZIV.  

Wij evalueren de zorgtrajecten die door de artsen worden gestart  

voor personen die aan diabetes type 2 of aan nierinsufficiëntie lijden.

 Onze onderzoekers leggen zich ook toe op zeldzame ziekten 
en hun geneesmiddelen en nemen deel aan een project voor  

het opzetten van een webplatform, waarop alle informatie over  

meer dan 6 000 zeldzame ziekten wordt verzameld voor burgers, 

specialisten en artsen.



MEER INFORMATIE? 
Scan de QR-code met uw smartphone  
of tablet en krijg meer informatie  
over dit thema.



HET WIV 
VANDAAG EN 

MORGEN



Het WIV waakt dagelijks over  
de gezondheid van de bevolking.

We identificeren nieuwe 
ontwikkelingen en nemen 
initiatieven ter verbetering  
van de volksgezondheid. Zo kan 
iedereen langer gezond leven.

We streven vandaag naar 
wetenschappelijke topkwaliteit 
om morgen onze status als 
wetenschappelijke referentie 
voor de volksgezondheid nog  
te versterken.





	 Ons Instituut in hoogtepunten en cijfers

  Het	WIV,	al	meer	dan	110	jaar	expert	in	volksgezondheid!

  2013-2014:	hoogtepunten

  Het	WIV	in	de	media

  Budgetten	2013-2014

  Organigram	

  Publicaties	2013-2014	

	 10 Volksgezondheidsthema’s in de kijker  

  Voeding,	gewicht	en	conditie:	de	Belg	laat	zich	steeds	meer	gaan

  Hiv	in	België:	3	nieuwe	gevallen	per	dag

  De	strijd	tegen	kanker:	een	gezondheidsprioriteit	in	België

  Allergieën,	de	kwaal	van	de	eeuw?

  Het	aantal	gevallen	van	de	ziekte	van	Lyme	in	België	is	stabiel	maar	wordt	van	nabij	opgevolgd

  Griep	in	België	:	de	seizoenen	volgen	elkaar	op,	maar	zijn	altijd	verschillend

  Het	WIV	staat	paraat,	ook	in	crisistijd!

  Wees	op	uw	hoede	voor	namaak!

  Met	roken	gaat	de	levensverwachting	in	rook	op

  De	mortaliteit	opvolgen	en	bestuderen	…	om	langer	in	goede	gezondheid	te	leven

ACTIVITEITENRAPPORT  
2013-2014

OVERZICHT

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N



L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N



ENKELE SLEUTELMOMENTEN 
UIT DE GESCHIEDENIS

VAN HET WIV
IN HET BEGIN DRAAIT
ALLES OM DE STRIJD TEGEN
INFECTIEZIEKTEN

IN DE JAREN 2000 GAAT
ALLE AANDACHT UIT NAAR
DE LEVENSKWALITEIT

IN DE JAREN 1970 STAAT
HET MILIEU IN HET MIDDELPUNT 

VAN DE BELANGSTELLING

Al meer dan een eeuw is ons Instituut dé referentie op het vlak van de volksgezondheid. Het WIV 

is ontstaan uit de fusie van het Pasteurinstituut van Brabant en het Instituut voor Hygiëne en 

Epidemiologie (IHE) en heeft grootse zaken verwezenlijkt. Zijn expertise wordt vandaag algemeen 

erkend, zowel in het binnen- als buitenland. 

Ter gelegenheid van die verjaardag blikken we even terug op enkele mijlpalen uit ons

verleden vol grote uitdagingen en belangrijke ontdekkingen.

Het WIV, al meer dan 110 jaar
expert in volksgezondheid!

[ In 2014 blies het Instituut 110 kaarsjes uit ]

Wereldtentoonstelling in Brussel

1897 | Oprichting van een gezondheidsdienst uit vrees 

voor een nieuwe cholera- of tyfus-epidemie.

Nobelprijs

1919 | Jules Bordet, directeur van het Pasteurinstituut, 

ontvangt de Nobelprijs voor Fysiologie en Geneeskunde 

voor zijn baanbrekend onderzoek naar immuniteit.

(Nobelprijs, 1919, ©WIV-ISP archief)

Hondsdolheid in België

1905 | Het Pasteurinstituut 

deed -en dit was uniek voor 

België- onderzoek naar rabiës, 

het virus dat hondsdolheid 

veroorzaakt. Patiënten besmet 

met deze ziekte konden zich 

gratis op het Instituut laten 

behandelen. Dankzij de meer 

dan 100 jaar lange inzet van de 

vorsers is rabiës sinds 2001 in 

heel België uitgeroeid.

(Immunisatie tegen 

hondsdolheid, ca. 1905,

©WIV-ISP archief)

1900

Oprichting van het Pasteurinstituut van Brabant.

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N
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In de komende jaren blijft het WIV gezondheidsgebonden trends en risico’s opvolgen, inventariseren en analyseren. 

Het maakt er een erezaak van om de autoriteiten en de bevolking onpartijdig en op een transparante manier te 

informeren. Het werk van onze teams staat in het teken van één doel, ook het credo van ons Instituut: 

Langer gezond leven voor iedereen.

1951 | Oprichting van het Instituut 

voor Hygiëne en Epidemiologie 

waar alle verschillende 

gezondheidslaboratoria onder 

één dak terechtkomen.

(Infobrochure IHE

voor Expo 58, ©WIV-ISP archief)

Aids

1988 | Na de ontdekking van het virus in moedermelk, 

stelt het aidslaboratorium van het Pasteurinstituut

van Brabant een test op punt om het virus

gemakkelijker op te sporen en de diagnose van de ziekte 

sneller te kunnen stellen.

Belgisch Kankercentrum

2008 | Opgericht op het WIV bij de invoering van het

Kankerplan en belast met de opvolging en de evaluatie 

van het kankerbeleid in België.

Milieuvervuiling

1977 | Het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie leidt 

één van de eerste studies over de invloed van het milieu 

op de volksgezondheid in ons land.

Ontstaan van het WIV!

2003 | Omdat hun respectievelijke activiteiten 

complementair zijn, fuseren het IHE en het 

Pasteurinstituut van Brabant. Zo onstaat het 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zoals we 

het vandaag kennen.

1997 | Het Instituut voert de eerste grote

gezondheidsenquête in België uit.

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N



ZIEKTEN EN GEZONDHEID
IN KAART BRENGEN

INVLOED VAN LEEFMILIEU
OP GEZONDHEID

VOEDSELRISICO’S BEPERKEN

GENEESMIDDELEN
ANALYSEREN

GEZONDHEIDSZORG
EVALUEREN

Persconferentie | GSM stralen 

 FEBRUARI 

Deelname van onze experts aan de conferentie 

georganiseerd door mevrouw Laurette Onkelinx, 

minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken,

met betrekking tot het Koninklijk Besluit betreffende 

mobiele telefoons. Het KB voorziet meer bepaald in

de verplichting om de gebruiker te informeren over

het specifieke absorptiedebiet van de verschillende 

gsm’s en het verbod op reclame voor mobiele telefoons 

die speciaal zijn ontworpen voor kinderen.

Treinongeluk in Wetteren |
Epidemiologische analyse
van de blootstelling aan acrylonitril

 MEI  
Op 4 mei 2013 is in Wetteren (Oost-Vlaanderen) een 

trein ontspoord die chemicaliën vervoerde. Na de snelle 

medische zorgverlening aan bewoners en leden van het 

interventieteam hebben de FOD Volksgezondheid en 

het WIV een epidemiologische analyse uitgevoerd. Doel? 

De eventuele graad van blootstelling aan acrylonitril 

bepalen (aan de hand van urine- en bloedstalen) 

van mensen die zijn blootgesteld aan de schadelijke 

stoffen die in de verongelukte wagons zaten. Er werden 

tal van persberichten uitgegeven en verschillende 

persconferenties gehouden om de burgers voortdurend 

op de hoogte te houden en gerust te stellen. 

Persconferentie | Toename van nieuwe
psychoactieve stoffen: de overheden reageren  

 APRIL  

2012 was een recordjaar voor nieuwe psychoactieve stoffen 

in België (71 tegenover 43 in 2011). België is de grootste 

producent van amfetamine en MDMA in Europa en is een 

platform voor import en export van grondstoffen die 

worden gebruikt in de samenstelling van deze nieuwe 

stoffen. De regering stond erop te reageren door een 

persconferentie te organiseren om haar actieplan voor te 

stellen: een herziening van

de wetgeving inzake drugs. 

HOOGTEPUNTEN 2013-2014
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 Consortium meeting 2013
kandidaat-vaccin tegen tuberculose |  

Analyses  

 JULI 

Het WIV was partner in fase II van een klinische 

studie, die werd gefinancierd door het Partnerschap 

voor klinische proeven tussen Europese en 

ontwikkelingslanden (EDCTP), Aeras, de Bill & Melinda 

Gates Foundation, de Wellcome Trust, en het Oxford-

Emergent Tuberculosis Consortium. De klinische studie 

onderzocht de werkzaamheid van een kandidaat-vaccin 

tegen tuberculose, in het bijzonder een verzwakte virale 

vector die AG85A uitdrukt, een eiwit dat in het WIV werd 

ontdekt. De resultaten van deze studie werden begin 

2015 gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijke 

tijdschrift The Lancet.



Conferentie Levensmiddelenmicrobiologie |
18e editie

 SEPTEMBER    
Jaarlijkse conferentie over levensmiddelenmicrobiologie, 

georganiseerd in twee sessies: de ene heeft betrekking op 

de actualiteit over het beheer van de voedselveiligheid 

en de tweede op de nieuwe trends in de laboratoria voor 

levensmiddelenmicrobiologie. 

Symposium “Trends in Food Analysis VII” 

 SEPTEMBER 

Eendaags wetenschappelijk symposium over de recente 

ontwikkelingen in de analyse van voedingsmiddelen. 

Het symposium behandelde de volgende thema’s: 

metabolomica, lipidomica, proteomica, chemische en 

microbiologische veiligheid van voedsel

en voedingsmiddelen, kwaliteit, authenticiteit, ...  

Studiedag | Interacties tussen
elektromagnetische velden
met lage frequenties en gezondheid 

 SEPTEMBER 

Resultaten van 4 jaar onderzoek door de Belgian 

BioelectroMagnetics Group; epidemiologische studies

van de effecten op de gezondheid van elektromagnetische 

velden met heel lage frequenties; onderzoek over 

elektromagnetische overgevoeligheid; discussie rond een 

mogelijk verband tussen elektromagnetische velden

en de ziekte van Alzheimer; studies over de differentiatie 

en proliferatie van cellen; contactstromen en 

kwantificatie van onzekerheden in elektromagnetische 

modellen; het standpunt van de Vlaamse overheid (LNE) 

over de gezondheidsaspecten van elektromagnetische 

velden met heel lage frequenties.

Seminarie “Diagnose en surveillance
van infectieuze aandoeningen” | 29e editie

 NOVEMBER 

Het jaarlijkse seminarie maakt een balans op van recente 

en opvallende epidemiologische trends in infectieuze 

aandoeningen en stelt de nieuwe diagnosetechnieken 

voor.

Persconferentie | Presentatie
van het hiv/aids-rapport 2012 aan de pers

 DECEMBER 

Het WIV heeft zijn jaarlijks hiv/aids-rapport, dat de 

epidemiologische balans voor het jaar 2012 opmaakt, aan 

de pers voorgesteld; de volgende opvallende feiten komen 

naar voren:

 het aantal nieuwe infecties blijft op het hoge niveau 

van de voorgaande jaren en het aantal mensen met 

aids blijft stabiel

 het aantal screeningtesten stijgt, maar een vroege 

diagnose moet nog verder worden verbeterd

 het aantal mannen stijgt ten opzichte van het aantal 

vrouwen

 de epidemie heeft zich gestabiliseerd bij mannen die 

seks hebben met mannen 

 steeds meer patiënten worden medisch gevolgd

 Workshop “Next-generation sequencing 
(NGS) as a tool for the molecular

characterisation of GMOs” 

 NOVEMBER 

Tijdens de workshop wordt de mogelijkheid onderzocht 

om nieuwe technologieën van DNA-sequentiebepaling 

[next-generation sequencing (NGS)] te gebruiken bij 

de moleculaire karakterisering van GGO. Verschillende 

nationale en internationale experts hebben geïdentificeerd 

welke mogelijkheden NGS kan bieden en welke gegevens 

kunnen worden gebruikt voor de karakterisering (op 

moleculair niveau) van genetisch gemodificeerde planten 

als onderdeel van hun risicobeoordeling en veiligheid.

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N
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Het Kankercentrum lanceert
zijn nieuwe website

 JANUARI 

Het Kankercentrum lanceert zijn nieuwe website.

Doel? Helpen zoeken naar betrouwbare informatie 

over kanker en de strijd tegen kanker in België. Het doel 

bestaat erin u een gemakkelijke en gecentraliseerde 

toegang aan te bieden tot de informatie die op het 

internet beschikbaar is.

Symposium | Mass Spectrometric 
Applications in Life Sciences

 FEBRUARI 

Massaspectrometrie speelt een belangrijke rol in de 

levenswetenschappen. Het symposium was gericht op 

het gebruik van de massaspectrometrie in de biologische 

en levenswetenschappen. 

Geplande fusie van het WIV
en het CODA-CERVA bevestigd  

 APRIL  

Na een jaar van besprekingen heeft de Ministerraad van 

4 april 2014 de centralisatie goedgekeurd van de acht 

bestaande vestigingen van het WIV en het CODA-CERVA op 

één enkele plaats, namelijk in het bedrijvenpark Erasmus 

Zuid in Anderlecht. De locatie wordt als ideaal voor beide 

instellingen beschouwd omdat ze een betere integratie 

van wetenschappelijke diensten en een efficiënter gebruik 

van middelen en apparatuur mogelijk maakt.

HOOGTEPUNTEN 2013-2014
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110 jaar, dat moet gevierd worden!
Een academische zitting om

de festiviteiten te starten 

 JANUARI  

Ter gelegenheid van zijn 110e verjaardag organiseerde 

het WIV een speciale zitting ter ere van zijn partners. 

Het kabinet van minister Laurette Onkelinx, de FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu, het directoraat-generaal Gezondheidszorg 

van de FOD Volksgezondheid, het Institut Pasteur in Parijs, 

het ECDC, het CODA-CERVA, het FAVV, ... waren onder 

de aanwezigen. Deze zitting belichtte de gezamenlijke 

inspanningen van het WIV en zijn partners voor de 

bescherming en de verbetering van de volksgezondheid. 

Het was ook een gelegenheid om de fundamentele rol van 

de nationale instellingen op Europees en internationaal 

niveau te herhalen, evenals de ondersteunende acties te 

overlopen die onze instellingen willen implementeren in 

ontwikkelingslanden.



Persconferentie |
Belgische en Europese rapporten

over de evolutie van drugs in 2014

 MEI 

Elk jaar publiceren het WIV en het Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

(EMCDDA) een Belgisch en een Europees rapport gewijd 

aan de drugsproblematiek en de evolutie ervan. Op de 

persconferentie, die in mei 2014 plaatsvond, werden 

vooral de volgende trends naar voren geschoven:

 In het algemeen is de situatie stabiel, met enkele 

positieve signalen over de meest ingewortelde drugs. 

 Synthetische drugs en vooral stimulerende middelen 

en nieuwe psychoactieve stoffen – die steeds meer op de 

markt worden verspreid – zijn echter in opmars.

 De consumptie van cocaïne neemt af, maar het blijft het 

meest gebruikte illegale stimulerende middel in Europa.

 Relatief goed nieuws is dat het aantal sterfgevallen in 

verband met druggebruik globaal is gedaald.

De resultaten van onze enquête
over de klanttevredenheid in 2014

 JULI 

De resultaten in een notendop: 

 Deelnamepercentage van 36,51 % 

 93,93 % zegt tevreden of zelfs heel tevreden te zijn 

over de diensten van het WIV

 Klanten zijn globaal van mening dat het WIV goed 

communiceert (score van 86,24 %). Een kritische 

noot voor de website, die onze klanten matig 

vinden, maar maak u geen zorgen, de website wordt 

in de loop van 2015 in een nieuw kleedje gestoken!

Het WIV neemt deel aan de enquête
“Integriteit”, uitgevoerd door de KULeuven 

 JUNI  

De medewerkers van het WIV werden uitgenodigd om 

deel te nemen aan een enquête over integriteit op het 

werk, net als een twintigtal andere openbare instellingen 

(waaronder 7 wetenschappelijke instituten). Dit zijn de 

belangrijkste trends die naar voren kwamen: 

 In het algemeen zien de medewerkers van het WIV 

geen ernstige problemen met betrekking tot de integriteit 

op de werkplek: ze zijn van mening dat signalen van niet-

integer gedrag ernstig worden genomen, dat werknemers 

die de ethische principes van het Instituut met de voeten 

treden tot de orde worden geroepen, en ze hebben het 

gevoel dat ze met respect worden behandeld

door hun collega’s.

 Er zijn uiteraard altijd verbeteringen mogelijk. Enkele 

voorbeelden uit de enquête: vermijden om alleen op de 

regels en voorschriften te focussen; het probleem van de 

integriteit vaker met zijn leidinggevende bespreken, of 

ook de kennis van het deontologische kader, dat het werk 

en het leven op het Instituut bepaalt, verbeteren.

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N
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110 jaar, dat moet gevierd worden!
Het personeel in de schijnwerpers

 JUNI 

Na zijn partners in de kijker te hebben gezet, 

heeft het WIV besloten om zijn medewerkers te 

verwennen met een personeelsdag. In het kader 

van ons “verjaardagsjaar” verzamelden al onze 

medewerkers in de tuin van ons gebouw in Ukkel om 

samen een dag te feesten. Op het programma: leuke 

activiteiten, grote barbecue en zalige muziek in de 

namiddag, dat alles onder een heerlijk zonnetje. 

De ideale gelegenheid om de medewerkers te 

bedanken voor hun dagelijkse bijdrage aan de groei 

van ons Instituut!
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Ongeval bij GSK | Onze medewerkers
actief aan de slag

 SEPTEMBER 

In september 2014 werd een vloeistof besmet met 

het poliovirus per ongeluk in de riolen geloosd 

door het bedrijf GSK. Deze vloeistof is eerst in 

het zuiveringsstation voor afvalwater in Rosières 

terechtgekomen en vervolgens in de Laan en de 

Dijle. Onze teams van de diensten “Bioveiligheid en 

Biotechnologie” en “Biologische Standaardisatie”, 

en de communicatiecel - in nauwe samenwerking 

met het crisiscentrum van de FOD Volksgezondheid - 

werden onmiddellijk gemobiliseerd (risicobeoordeling, 

bemonstering en snelle identificatie van het resterende 

virus in modder en water). Hierdoor konden de inwoners 

van de regio snel op de hoogte worden gebracht van de 

mogelijke risico’s. 

Persconferentie | Publicatie
van de resultaten van de 5e Nationale

Gezondheidsenquête

 SEPTEMBER 
De Nationale Gezondheidsenquête, gecoördineerd 

door het WIV, wordt om de 4 à 5 jaar uitgevoerd. De 

belangrijkste doelstelling is het evalueren van de 

gezondheid van de Belgische bevolking en het inschatten 

van haar zorgbehoefte in het kader van een proactief 

gezondheidsbeleid. De eerste resultaten van de enquête 

werden bekendgemaakt op een persconferentie, die 

werd bijgewoond door de minister van Volksgezondheid, 

Laurette Onkelinx. De enquête bracht

de volgende trends naar voren:

 Bijna 8 op de 10 Belgen vinden zichzelf gezond

of heel gezond

 De bevolking telt 23 % rokers, dat percentage

daalt al 15 jaar

 15 % van de bevolking heeft ooit cannabis gebruikt

 8 % van de gezinnen heeft gemeld dat zij ooit 

gezondheidszorg hebben moeten uitstellen als gevolg 

van financiële problemen

 Volledige resultaten: https://his.wiv-isp.be

19e conferentie 
Levensmiddelenmicrobiologie  

 SEPTEMBER 

Jaarlijkse conferentie over levensmiddelenmicrobiologie, 

georganiseerd in twee sessies: de ene heeft betrekking op 

de actualiteit over het beheer van de voedselveiligheid 

en de tweede op de nieuwe trends in de laboratoria voor 

levensmiddelenmicrobiologie. 

HOOGTEPUNTEN 2013-2014
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Workshop “Applications of Next generation 
sequencing (NGS) for public health”

 OKTOBER 

Dankzij de evolutie van de technologie van DNA-

sequencing (dat wil zeggen “next generation sequencing” 

of NGS) zal deze methode in de nabije toekomst 

voldoende nauwkeurig, snel en goedkoop zijn om de 

integratie van (humane, microbiële en plantaardige) 

genomische informatie mogelijk te maken op het gebied 

van het volksgezondheidsbeleid. Het WIV werkt aan de 

implementatie van deze technologie, met inbegrip van de 

verwerking van geassocieerde data (“bio-informatica”), 

in zijn huidige en toekomstige analyses. Tijdens de 

workshop werden de verschillende toepassingen van 

“next-generation sequencing” voor de volksgezondheid 

tegen het licht gehouden door nationale en internationale 

experts, in het bijzonder voor de surveillance en de 

opsporing van pathogenen, de analyse van GGO

in voedsel, de gepersonaliseerde geneeskunde

en “public health genomics”.

Toetreding van Maggie de Block
tot de federale regering

 OKTOBER 

Maggie de Block, huisarts van opleiding, wordt 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij

de oprichting van de regering Michel I.

Haar engagement voor de komende jaren? “Hard 

werken in overleg en samen met alle betrokkenen 

zodat onze sociale stelsels duurzaam, aangepast en 

toegankelijk worden voor elke burger” 

(cf. http://www.deblock.belgium.be)

Carcinogens@home | Studiedag
over mutagene stoffen
in ons dagelijks leven  

 NOVEMBER 

Studiedag over de genotoxische stoffen in ons voedsel, 

in cosmetica en in het verkeer. 

Science Bar | “The war on drugs”,
een verloren strijd?

 OKTOBER  

Tijdens deze Science Bar debatteerden Peter Blanckaert 

(WIV), Sarah Wille (NICC) en Vera Rogiers (VUB) over

de beste methodes om de strijd met drugs aan te gaan.

Daarnaast gingen ze dieper in op wat drugs met je lichaam 

doet en welke drugs er vandaag bestaan.

2014
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Symposium | Food Contact Materials:
Legislation, Control, Science
and Good Practices 

 NOVEMBER 

We worden dagelijks geconfronteerd met materialen die 

in contact komen met levensmiddelen. Het gebruik van 

ongeschikte materialen bij de fabricage of een onjuist 

gebruik van deze materialen in contact met voedsel, kan 

tot gevolg hebben dat bestanddelen van het materiaal 

in het voedsel terechtkomen. We kennen op dit moment 

ongeveer tienduizend stoffen die worden gebruikt in 

materialen die in contact komen met levensmiddelen. 

Sommige van deze bestanddelen, maar ook ongewild 

toegevoegde stoffen, kunnen een risico vormen voor 

de gezondheid van de consument wanneer ze in het 

voedsel terechtkomen. Het symposium legde de nadruk 

op de Europese en Belgische wetgeving en op de 

controleprocedures. De risico’s die gepaard gaan met 

de migratie van bestanddelen in het voedsel, de laatste 

ontwikkelingen en actuele onderwerpen op het gebied 

van materialen in contact met levensmiddelen kwamen 

ook aan bod.    

Seminarie “Diagnose en surveillance
van infectieuze aandoeningen” | 30e editie 

 NOVEMBER 

Het jaarlijkse seminarie maakt een balans op van recente 

en opvallende epidemiologische trends in infectieuze 

aandoeningen en stelt de nieuwe diagnosetechnieken 

voor.

Persconferentie | Presentatie
van het hiv/aids-rapport 2013 aan de pers

 NOVEMBER 
Het WIV heeft zijn jaarlijks hiv/aids-rapport, dat de 

epidemiologische balans van 2013 opmaakt, aan de pers 

voorgesteld.

De opvallende feiten van 2013 zijn:

 In 2013 werden in België 1115 nieuwe gevallen van 

hiv-infectie gediagnosticeerd, wat overeenstemt met 

gemiddeld 3 nieuwe gevallen per dag. 

 De hiv-epidemie betreft vooral mannen die seks 

hebben met mannen, voornamelijk Belgische en 

Europese mannen, alsook mannen en vrouwen die 

vooral afkomstig zijn uit landen in Subsaharaans Afrika 

en die het virus hebben opgelopen via heteroseksuele 

geslachtsgemeenschap.

 Het aantal diagnoses van hiv-infecties daalde

met 9 % ten opzichte van 2012.

Samen voor een groen WIV!
Het WIV krijgt het ISO 14001-certificaat!

 DECEMBER 

Het WIV verkrijgt het ISO 14001-certificaat voor de 

laboratoriumactiviteiten in zijn vestiging te Elsene. Het 

verkrijgen van dit certificaat toont aan dat het WIV een 

milieubeleid heeft ingevoerd. Dat betekent dat we ons 

engageren om de huidige wetgeving (milieuvergunningen 

en andere) na te leven, dat we ons bewust zijn van onze 

impact op het milieu en dat we een systeem hebben 

ingevoerd om deze impact onder controle te houden. De 

volgende stap is de uitbreiding van het certificaat naar de 

activiteiten van de vestiging in Ukkel.

HOOGTEPUNTEN 2013-2014
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Workshop Bordetella Pertussis

 DECEMBER 

Een werkgroep die de Belgische onderzoekers werkzaam 

op het gebied van kinkhoest heeft samengebracht, met 

presentaties over de microbiologie, de epidemiologie 

en de nieuwe benaderingen met vaccins tegen de 

ziekteverwekker die nog altijd een probleem vormt, zelfs 

voor onze gevaccineerde populatie.

Het WIV bewijst de antivirale werking
van nanobodies® tegen rabiës 

 DECEMBER 

Het WIV heeft samen met de Belgische biofarmaceutische 

onderneming Ablynx een potentiële alternatieve 

behandeling voor rabiës (hondsdolheid) ontwikkeld 

die berust op de Nanobody®-technologie. Nanobodies 

vormen een nieuwe klasse van innovatieve 

therapeutische proteïnen die van antilichamen worden 

afgeleid. De resultaten van laboratoriumtests geven 

aan dat anti-rabiës Nanobodies een heel hoge antivirale 

doeltreffendheid bieden tegen rabiës. De resultaten 

werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 

Plos One.

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N
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110 jaar, dat moet gevierd worden! 
Publicatie van de geschiedenis

van het WIV: 110 jaar werken
aan een langer gezond leven. 

 DECEMBER  

In 2014 bestond het WIV 110 jaar. Deze verjaardag leek 

ons het ideale moment om terug te kijken op de rijke 

geschiedenis van ons Instituut. De genese van zijn 

oprichting die in 1897 begon, de fusie met het prestigieuze 

Pasteur-instituut van Brabant, een overzicht van de 

personen die zijn geschiedenis hebben gekenmerkt, 

en nog tal van andere belangrijke gebeurtenissen: een 

fascinerend boek dat verkrijgbaar is op onze website  

www.wiv-isp.be !



Het WIV in de media in 2013-2014
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PERSBERICHTEN

658
INTERNET

103
TV / RADIO

714
GEDRUKTE MEDIA

1475
VERWIJZINGEN
NAAR HET WIV IN DE MEDIA 
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Rechtspersoonlijkheid

personeel

2013

28.666.082 € 29.893.236 €

10.529.362 € 11.736.985 €

1.255.000 € 1.174.326 €

1.774.163 € 1.455.700 €

879.000 €

18.452.000 €

44.000.107 € 46.079.347 €

25.548.107 € 17.483.000 € 28.596.347 €

993.600 €

896.500 € 825.500 €

2014

12.571.000

16.095.082

11.772.000

18.121.236

werking

2013

2014

4.642.000

5.887.362

4.509.000

7.227.985

informaticawerking

2013

2014

140.000

1.115.000

136.000

1.038.326

investeringen apparatuur

2013

2014

801.000

973.163

727.000

728.700

investeringen informatica

2013

2014

98.000

781.000

145.000

848.600

investeringen gebouwen

2013

2013

2013 2014

2013 2014 2014

2014

200.000

696.500

194.000

631.500

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

2013 2014

Budgetten 2013-2014
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Gewicht in België: evolutie binnen de bevolking (18 jaar en ouder), van 1997 tot 2013 

VOEDING, GEWICHT EN CONDITIE:
DE BELG LAAT ZICH STEEDS MEER GAAN

0%

10%

20%
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60% 

1997 2001 2004 2008 2013 

Ondergewicht 
Normaal gewicht 
Overgewicht 
Obesitas 

Bron: gezondheidsenquêtes, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013

10 VOLKSGEZONDHEIDSTHEMA’S IN DE KIJKER |
VOEDINGSGEWOONTEN & LEVENSTIJL

Het WIV bestudeert, met behulp van zijn nationale gezondheidsenquêtes uitgevoerd sinds 1997, enkele parameters die 

verband houden met de voedingsgewoonten van de Belgen. Hieruit blijkt dat die voedingsgewoonten te wensen overlaten. 

 GOEDE GEWOONTEN

 Bijna twee derde van de bevolking nuttigt dagelijks melkproducten of plantaardige alternatieven
 verrijkt met calcium.

 Bijna 4 op de 5 Belgen ontbijten elke dag.
 
 SLECHTE GEWOONTEN

 Er worden ten minste 5 porties fruit en groeten per dag aanbevolen.
 In 2013 volgde slechts 12 % van de Belgen deze aanbeveling.

 Vooral de jeugd (15-24 jaar) consumeert frisdranken en in het bijzonder jonge mannen:
 bijna 1 op de 2 jongens in deze leeftijdsgroep drinkt er dagelijks van.

 Zoete en zoute vieruurtjes worden vooral door kinderen (0-14 jaar) gegeten
 (55 % van hen eet er elke dag van).

 Slechts de helft van de bevolking (6 jaar en ouder) drinkt ten minste één liter water per dag
 (de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid).

 In België is er een significante 
lineair stijgende trend van 
personen met overgewicht 
waarneembaar.

 De verhouding tussen gewicht 
en lengte van nagenoeg één op 
de twee volwassenen in België 
ligt te hoog: 34 % van hen heeft 
overgewicht en 14 % lijdt aan 
obesitas.

 Dit fenomeen is mettertijd 
toegenomen: in 2013 leed 
48  % van de bevolking aan 
overgewicht tegenover 41 %

 in 1997.

[  Belgen zijn, gemiddeld, te dik ]

Te verbeteren voedingsgewoonten
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Wist u dat …  

 wereldwijd de Verenigde 

Staten het meest getroffen 

zijn door obesitas met 78 

miljoen personen die aan 

obesitas lijden hetzij 33,3 % 

van de volwassen bevolking 

en vrouwen nog meer dan 

mannen?

 sport veel troeven heeft, 

waaronder, volgens tal van 

wetenschappelijke studies, een 

positief effect op depressie? 

Tijdens het sporten wordt een 

hormoon, serotonine, gepro-

duceerd dat rechtstreeks op 

het humeur inwerkt.

 een studie van het uitermate 

ernstige vaktijdschrift The 

Lancet in 187 landen ter wereld 

aantoont dat België deel 

uitmaakt van de slechtste 

leerlingen op het gebied van 

voedingsgewoonten?

 een halve liter limonade of 

fruitsap ongeveer 50 g suiker 

bevat of 200 kcal telt (dit is 

10  % van de energiebehoefte 

van een volwassen vrouw met 

weinig lichaamsactiviteit), 

terwijl water helemaal geen 

calorieën bevat?

 [  Een beetje meer dan 1/4 van de bevolking verricht uitsluitend 
sedentaire activiteiten buiten de werkuren, wat een 
bijkomende risicofactor voor de gezondheid inhoudt ]

 Het opleidingsniveau heeft rechtstreekse gevolgen voor de levensstijl

Enquêtes tonen duidelijk aan dat er een verband bestaat tussen enerzijds 

overgewicht, het gebrek aan lichaamsbeweging, slechte eetgewoonten en 

anderzijds het opleidingsniveau: personen met een laag diploma vormen een 

risicogroep. Binnen de volwassen bevolking die minder lang naar school is 

gegaan, hebben twee van de drie volwassenen overgewicht en één van de vier 

lijdt aan obesitas. Hetzelfde geldt voor de voedingsgewoonten: de gezondste 

voedingsgewoonten worden vooral in de hoogst opgeleide bevolkingsgroep 

vastgesteld. Zo hebben ook meer personen met de hoogste opleiding ten minste 30 

minuten lichaamsactiviteit per dag (38 %) dan personen met de laagste opleiding 

(20 %).

 Vrouwen of mannen, wie leeft het gezondst?

Op het gebied van overgewicht en voedingsgewoonten  doen vrouwen het 

beter dan mannen. Mannen (55 %) hebben vaker overgewicht dan vrouwen 

(42 %) en de percentages tonen aan dat vrouwen gezonder eten en drinken dan 

mannen (zij eten immers meer fruit en groenten, nemen systematischer een ontbijt, 

drinken minder frisdranken en eten ook minder zoete of gezouten tussendoortjes). 

Zij lopen echter achter op het gebied van lichaamsbeweging; proportioneel 

hebben mannen dubbel zoveel lichaamsbeweging als vrouwen! 

Een ander verontrustend feit is dat 20 % van de jongeren van 2 tot 17 jaar al 

overgewicht heeft en 7 % van de jongeren op die leeftijd aan obesitas lijdt. 

Overgewicht, zoals obesitas, neemt toe met de leeftijd. 

Percentage van de bevolking (15 jaar en ouder) dat ten minste 30 minuten
lichaamsbeweging heeft, per dag, in België

Bron: gezondheidsenquêtes, België, 1997, 2001, 2004, 2008, 2013

 Er wordt geen significante schommeling
 in de tijd vastgesteld (2001-2013).

  Nauwelijks 36  % van de bevolking (15 jaar en 
ouder) volgt de minimale aanbeveling op het 
gebied van lichaamsbeweging, met name ten 
minste 30 minuten per dag gematigde

 of intensieve inspanningen leveren.

2001
39%

2004
35,7%

2013
35,8%

2008
38,1%

 Belgen bewegen niet genoeg! 

MEER INFO?
Raadpleeg onze website www.wiv-isp.be
of contacteer de Communicatiecel van het WIV
info@wiv-isp.be | 02 642 54 20 L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N



[  Het aantal nieuwe hiv-infecties gediagnosticeerd in 2013 is, in vergelijking met 2012, 9 %  
gedaald maar blijft hoog: 1115 in 2013, hetzij gemiddeld 3,1 nieuwe diagnosen per dag ]

[  Op 31 december 2013 en sinds het begin van de epidemie in België 
zijn in totaal 27.005 seropositieve personen geteld ]

Hiv: evolutie van het aantal nieuwe seropositieven in België sinds 1985, per diagnosejaar

Aids: evolutie van het aantal personen met aids in België sinds 1983, per diagnosejaar 

HIV IN BELGIË: 3 NIEUWE GEVALLEN PER DAG
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  Sinds 1985 is het aantal hiv-infecties gediagnosticeerd in België gestegen van 
1,9 naar gemiddeld 3,4 nieuwe diagnosen per dag. 

  Het jaarlijks aantal nieuwe infecties bij personen met de Belgische of Europese 
nationaliteit neemt sinds 2001 gestaag toe (+115 % ).

Bron: Rapport hiv/aids 2013, WIV-ISP

Bron: Rapport hiv/aids 2013, WIV-ISP

10 VOLKSGEZONDHEIDSTHEMA’S IN DE KIJKER |
HIV/AIDS/SOI

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N

 Van de 27.005 personen bij wie, vanaf 1985, de diagnose van een hiv-infectie is gesteld, is op 31 december 2013 
een gecumuleerd totaal van 4460 personen met aids gediagnosticeerd. 

 Er is in de evolutie van het aantal nieuwe zieken een plateau vastgesteld in de periode 1991 tot 1995, 
met een gemiddelde van 255 gediagnosticeerde gevallen per jaar. 

 In de jaren 1996 en 1997 daalde de incidentie brutaal (-50 % ). Deze felle daling van de mortaliteit is duidelijk 
het gevolg van het gebruik van nieuwe antiretrovirale middelen. 

 De daling stopte in 1998 en vervolgens stabiliseerde het jaarlijks aantal gemelde gevallen.
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Wist u dat … 

 in 2013 meer dan 35 miljoen 

personen in de wereld aan hiv 

lijden onder wie 3,2 miljoen 

kinderen? 

 vandaag een antiretrovirale 

behandeling (ARV) het mogelijk 

maakt om de overdracht van 

hiv van moeder op kind

 nagenoeg te voorkomen?

 er niet langer van soa dan wel 

van soi wordt gesproken? Het 

gaat immers om “infecties” 

omdat men drager van de 

microbe kan zijn zonder de 

ziekte ooit te ontwikkelen.

In 1998 werd 59 %  van de hiv-infecties laattijdig gediagnosticeerd, in 2013 nog maar 43 % .

Deze daling blijft echter beperkt. Een felle toename van laattijdige diagnoses wordt vastgesteld bij mannen

die in de voorgaande drie jaar seks hebben gehad met mannen. 

Het aantal gevallen van seksueel overdraagbare infecties neemt toe
In België is het aantal gevallen van seksueel overdraagbare infecties (soi) in 2013 blijven toenemen.

Chlamydia is de frequentste soi in ons land, gevolgd door gonorroe en syfilis.

Er is slechts één oplossing om het
aantal gevallen van hiv en soi in België 
een halt toe te roepen: PREVENTIE

PREVENTIE IS MEER DAN OOIT ESSENTIEEL!

De voornaamste preventieve maatregelen bestaan erin systematisch het condoom 

te gebruiken en zich regelmatig te laten testen. In geval van infectie is het belangrijk 

om zich te laten behandelen en de bedpartners ervan op de hoogte te brengen 

opdat deze zich op hun beurt zouden laten testen. Meer informatie? Raadpleeg 

Sensoa (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid).

Het WIV, sinds het prille begin actief
Het WIV staat sinds 1983 in voor de surveillance van hiv/aids in België. De surveillance is 

nodig omdat zij het mogelijk maakt om het aantal personen besmet met hiv en het aantal 

personen dat eraan overlijdt te evalueren. 

De registratie van de soi-gevallen in België wordt georganiseerd door het peilnetwerk 

van laboratoria voor microbiologie. Een netwerk van clinici verzamelt sinds 2002 ook 

informatie over het risicogedrag van patiënten met soi. Al deze gegevens stellen het WIV 

in de gelegenheid om een gedetailleerde balans op te maken over de evolutie van dit type 

infecties in België. 

Deze rapporten worden openbaar gemaakt en doorgegeven aan de autoriteiten, die op 

hun beurt het beleid op het gebied van hiv/aids/soi kunnen bijsturen.

 De opsporing gebeurt 

 nog altijd te laat 

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N
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[  Met meer dan acht miljoen geregistreerde sterfgevallen in 2012  
is kanker een van de grootste oorzaken van sterfte wereldwijd ]

De 10 meest voorkomende tumoren per geslacht, België 2011

De 10 meest voorkomende doodsoorzaken door kanker,
per geslacht, België 2009

DE STRIJD TEGEN KANKER:
EEN GEZONDHEIDSPRIORITEIT IN BELGIË
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Bron: Stichting Kankerregister

Bron: De Algemene Directie Statistiek (ADSEI)

In België, in 2012:

 werden 32.871 nieuwe 
gevallen van kanker  
gemeld bij vrouwen en 
38.121 bij mannen.

 was de meeste 
voorkomende kanker bij 
mannen: prostaatkanker 
(26 %), longkanker (16 %) 
en colorectale kanker 
(14 %). Bij mannen zijn de 
drie dodelijkste kankers 
longkanker, colorectale 
kanker en prostaatkanker.

 meest voorkomende kanker 
bij vrouwen: borstkanker 
(35 %), coloractale kanker 
(13 %) en longkanker

 (8 %). Bij vrouwen zijn
 de drie dodelijkste kankers 

borstkanker, longkanker
 en colorectale kanker.

10 VOLKSGEZONDHEIDSTHEMA’S IN DE KIJKER |
KANKER
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Wist u dat … 

 België over een nationaal 

register van donoren beschikt 

en deel uitmaakt van een 

wereldwijd netwerk met 25 

miljoen donoren uit 73 

registers?

 er in België in totaal 65.000 

kandidaten zijn voor donatie 

van stamcellen?

 kanker een ‘ouderdomsziekte’ 

is? Ongeveer twee derden van 

de vrouwen en drie vierden van 

de mannen die de diagnose van 

kanker krijgen, zijn ouder dan 

60 jaar.

 de totale stijging van het 

aantal sterfgevallen door 

kanker vooral een afspiegeling 

is van de veroudering van de 

bevolking?

 België het 3e land in de

 Europese Unie is op de lijst 

van mortaliteit door

 longkanker?

[  Met het kankerplan van 2008 is de strijd tegen kanker in ons land 

een gezondheidsprioriteit ]

Ons Instituut huisvest het Kankercentrum. Elk jaar stellen onze wetenschappers 

een stand van zaken op van het Kankerplan dat in 2008 in ons land werd ingevoerd. 

Het plan verenigt de wil,
de vaardigheden en de expertise
van alle actoren die betrokken
zijn in de strijd tegen deze ziekte.

Doelen van het Kankercentrum:

  het bevorderen van een doeltreffende overdracht van informatie en kennis (om 

een versnippering van het werk te voorkomen en dus een efficiënter gebruik van de 

beschikbare middelen te waarborgen)

  het adviseren en identificeren van de behoeften op het terrein om gezondheids-

maatregelen te kunnen voorstellen aan de overheid

In 2015 buigt het Kankercentrum
van ons instituut zich over drie grote thema’s:

  de donatie van stamcellen en navelstrengbloed om op korte termijn voorrang 

te kunnen geven aan doelgerichte donaties

  geneeskunde op maat. Therapieën tegen kanker worden steeds meer geperso-

naliseerd aangezien niet alle behandelingen op dezelfde manier werken bij alle 

patiënten of tegen alle vormen van kanker

  revalidatie en socioprofessionele re-integratie

Een internationaal erkende expertise
op het gebied van de screening
van baarmoederhalskanker

Onze onderzoekers hebben vastgesteld dat het gebruik van een test op basis 

van de aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV) doeltreffender is 

dan het huidige uitstrijkje. Ze hebben ook aangetoond dat de screening van 

baarmoederhalskanker met behulp van een HPV-test de mogelijkheid geeft om 

het onderzoek te spreiden over vijf jaar in plaats van over drie jaar, zoals nu 

gebeurt, en dat in alle veiligheid. 

 Het WIV, een belangrijke speler 

 in de strijd tegen kanker in België 

L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N
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[  In België zegt 14 % van de bevolking van 15 jaar en ouder dat ze last heeft gehad 
van allergieproblemen in 2013 ]

[  Astma, een ziekte die in het begin van de twintigste eeuw nog zeldzaam was, 
is nu de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen ]

Allergieën in België tussen 2001 en 2013 

ALLERGIEËN, DE KWAAL VAN DE EEUW? 
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Percentage van de bevolking (15 jaar en ouder) dat beweert last te hebben gehad van allergieproblemen in de afgelopen twaalf maanden.

Bron: Gezondheidsenquête 2013, België

Het aantal allergieën neemt gestaag toe in de geïndustrialiseerde landen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 

zet allergische aandoeningen op de vierde plaats van de meest voorkomende ziekten ter wereld. 

België ontsnapt niet aan deze opmars van allergieën, want uit onze laatste Nationale Gezondheidsenquête blijkt 

dat in 2013 maar liefst 4,3  % van de bevolking van 15 jaar en ouder last heeft van astma. 

 Allergieën hebben diverse oorsprongen   

Ze kunnen worden veroorzaakt door bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica, haar 

of veren van dieren, ... In de preventie en bestrijding van allergieën grijpt het WIV in op milieuvlak. 

Onze experts zijn actief op twee afzonderlijke gebieden die elkaar aanvullen: de luchtvervuiling 

binnenshuis en de surveillance van pollen in de lucht. 

10 VOLKSGEZONDHEIDSTHEMA’S IN DE KIJKER |
ALLERGIEËN
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 In ons land is het percentage mensen 
met een of meer allergieën licht maar 
significant gestegen tussen 2001 en 2013. 

 De evolutie verloopt zeer verschillend 
tussen de gewesten. Vlaanderen kende 
een duidelijke toename, terwijl de situatie 
in Wallonië lijkt te verbeteren.



FOCUS | RCIB-project, 
15 jaar strijd tegen 
luchtvervuiling 
binnenshuis 

Het WIV doet al 30 jaar onderzoek 
naar luchtvervuiling binnenshuis. 
Begin 2000 werd er een 
samenwerking met Leefmilieu 
Brussel op poten gezet als 
onderdeel van het RCIB-project 
(Regionale Cel voor Interventie 
bij Binnenhuisvervuiling). 
Doelstelling? Voldoen aan de 
vraag van artsen die vermoeden 
dat er een verband bestaat tussen 
de gezondheid van hun patiënten 
en de vervuiling in hun woning. 
Op vraag van de arts stuurt de 
RCIB zijn team ter plaatse om 
stalen te nemen. De resultaten 
worden dan samen met specifiek 
advies naar de arts gestuurd. 
Momenteel worden er jaarlijks 
200 woningen onderzocht. Al 
snel werd duidelijk dat het aantal 
interventieaanvragen hoger 
was voor jonge kinderen. Deze 
populatie is immers gevoeliger en 
loopt daarom meer risico. Om die 
reden heeft de RCIB sinds 2006 zijn 
project uitgebreid naar crèches en 
vervolgens naar kleuterscholen. 
Bij de onderzoeken voor ongeacht 
welke pathologie zei 57 % van 
de patiënten dat ze “zich beter 
voelen” na de interventie, en 32 % 
zag zijn gezondheid er duidelijk 
op verbeteren.

FOCUS | “Airallergy”, 
het enige officiële
surveillancenetwerk 
van pollen in België 
sinds 1980

Het WIV coördineert het 
Belgische surveillancenetwerk 
van het stuifmeel en de 
schimmelsporen in de lucht onder 
de naam “Airallergy”. Het doel is 
om huisartsen, farmaceutische 
bedrijven en mensen met een 
allergie snel informatie te 
verschaffen over de aanwezigheid 
van allergenen in de lucht. Het 
netwerk werkt in België vanuit 
5 inzamelstations, in de drie 
gewesten van België.

[  De concentratie van verontreinigende stoffen is binnen 
aanzienlijk hoger dan buiten ]

Allergieën voor pollen De berk,
kampioen onder de allergieverwekkende bomen

Verstopte neus, loopneus, jeukende ogen met irritatie in de ooghoeken, benauwdheid, 

kortademigheid, seizoensgebonden astma, ... Klinken deze symptomen u vertrouwd in de 

oren? Misschien bent u, net als een groot aantal Belgen, slachtoffer van seizoensgebonden 

ademhalingsallergieën. Volgens een studie gepubliceerd in 2013 door de Universiteit van 

Gent zou 13 % van de volwassen bevolking in België allergisch zijn voor boompollen, 

zoals de hazelaar, de els en de berk; en 26 % voor graspollen. 

Grassen, alsem en vooral berken zijn de belangrijkste allergieverwekkende planten bij ons. 

[  De berk produceert bijna een derde van de boompollen 
in de lucht ]

De toestand van onze gezondheid wordt bepaald door de kwaliteit van ons milieu en in het 

bijzonder door de kwaliteit van de lucht die we inademen. 

De huidige regel zegt dat we energie moeten besparen, en we hebben dan ook de neiging 

om ons in onze huizen en andere gebouwen op te sluiten. In de geïndustrialiseerde landen 

brengen mensen meer dan 90 % van hun tijd binnenshuis door. Afgesloten interieurs die slecht 

verlucht worden en warm en vochtig zijn, bevorderen de verspreiding van mijten, schimmels 

en bacteriën.

Luchtvervuiling binnenshuis
Onze woningen, een heuse broedplaats voor bacteriën, 
mijten en schimmels

  In 2006: explosie van het berkenpollenseizoen in Europa eind april-begin mei. 
Hoe komt dat? Een lange winter, gevolgd door een natte maand april en het begin 
van een warme en zonnige meimaand. 
  In 2014: België kent een zeer lang berkpollenseizoen met een aanzienlijke 
concentratiepiek. Deze piek deed zich zeer vroeg in het seizoen voor (begin april). 
Hoe komt dat? Een zachte winter en zonnige lente die zorgden voor een vroege bloei 
van de berken. 
  Het berkenpollenseizoen ziet er elk jaar anders uit. We kunnen echter zeggen dat 
het seizoen meestal loopt van eind maart tot half mei.

Berkenpollenconcentraties van 2005 tot 2014
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[  Tot op vandaag stellen we in België geen toename van de ziekte van Lyme vast ]

HET AANTAL GEVALLEN VAN DE ZIEKTE VAN LYME 
IN BELGIË IS STABIEL MAAR WORDT VAN NABIJ 
OPGEVOLGD 

	 	In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal positieve resultaten hoger in 2008 en 2013. Daarnaast lag ook 

het aantal testaanvragen beduidend hoger die jaren, waarschijnlijk ten gevolge van de toegenomen mediabe-

langstelling voor de ziekte (en dus meer voorgeschreven tests). Klaarblijkelijk is het positiviteitspercentage 

(het aantal positieve resultaten in verhouding tot het aantal uitgevoerde tests) dus niet gestegen ten opzichte 

van de voorgaande jaren. Er is dus de voorbije jaren geen reële stijging (of daling) van de ziekte in België.

De ziekte van Lyme in het kort

De ziekte van Lyme (of borreliose) is een niet-besmettelijke infectieziekte, veroorzaakt door de bacterie Borrelia 

burgdorferi. Deze bacterie wordt overgedragen op de mens door de beet van een geïnfecteerde teek van het type 

Ixodes ricinus. Een groot aantal patiënten blootgesteld aan Borrelia burgdorferi, zal de klinische symptomen 

nooit ontwikkelen. Alle klinische symptomen van Lymeborreliose moeten worden behandeld met antibiotica. 

Een vroegtijdige behandeling kan de progressie naar verspreide of chronische vormen voorkomen.

Ziekte van Lyme | Aantal positieve tests tussen 2007 en 2013
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Aantal positieve
resultaten

Relatief aantal
positieve resultaten2007 

	 	Het aantal positieve tests 
verschilt van jaar tot jaar, maar 
de trend blijft stabiel. 

	 	In 2013 werden ongeveer 2100  
positieve resultaten voor de 
ziekte van Lyme gedetecteerd. 
Dat cijfer bedroeg 1243 in 2012 en 
was gestegen tot 1541 in 2008.

Bron: WIV-ISP

10 VOLKSGEZONDHEIDSTHEMA’S IN DE KIJKER |
DE ZIEKTE VAN LYME
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Teken kunnen verschillende ziekten overbrengen, onder meer de 
ziekte van Lyme, anaplasmose en het teken-encefalitisvirus. Het 
WIV is verantwoordelijk voor de surveillance van deze ziekten in 
België. 

	

De ziekte van Lyme wordt al meer dan 20 jaar 
bestudeerd
Ons	Instituut	staat	in	voor	de	epidemiologische	surveillance	van	de	ziekte	van	Lyme	in	

België.	Deze	surveillance	steunt	op	verschillende	informatiebronnen:	een	netwerk	van	

peillaboratoria	 en	 het	 nationaal	 referentiecentrum	 (NRC)	 voor	 borreliose	 (gevestigd	

in	 de	 UCL	 en	 het	 UZ	 Leuven).	 Met	 de	 gegevens	 die	 voortkomen	 uit	 deze	 surveillance	

kunnen	 onze	 experts	 de	 evolutietrends	 volgen	 van	 het	 aantal	 gediagnosticeerde	

zieken.	De surveillance laat echter niet toe om het precieze aantal personen met de 

ziekte van Lyme in ons land te kennen.

Het WIV, nationaal referentiecentrum 
voor het teken-encefalitisvirus  
Naast de surveillance van de ziekte van Lyme volgen onze experts ook het teken-

encefalitisvirus op de voet. Dat is een andere ziekte die door teken in Europa 

wordt overgedragen en waarvoor ons Instituut sinds 2011 erkend is als nationaal 

referentiecentrum (NRC). Tot op heden werd België niet beschouwd als een land 

getroffen door dit virus maar het geografisch gebied van het virus breidt uit in 

Europa, onder meer ten gevolge van de klimaatopwarming.

Teken-encefalitis is een virale humane ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. 

De ziekte veroorzaakt een ontsteking ter hoogte van de hersenen (encefalitis), het 

ruggenmerg (myelitis) of de hersenvliezen (meningitis). Het virus wordt in Europa 

verspreid door een beet van een teek zoals de Ixodes ricinus, die de ziekte overbrengt, 

net zoals bij de ziekte van Lyme.

België wordt momenteel beschouwd als een land waar het virus kan opduiken. 

Er is dus waakzaamheid geboden. Met het oog hierop hebben we ons sinds 2011 

toegelegd op de detectie en de surveillance van infecties door dit virus. Onze 

vorsers houden zich ook bezig met de ontwikkeling van diagnostische tests om 

de verschillende virussen verantwoordelijk voor encefalitis bij de mens te kunnen 

identificeren en het opduiken van nieuwe encefalitisvirussen te kunnen detecteren. 

Sinds twee decennia is het aantal gevallen van teken-encefalitis in Europa sterk 

toegenomen en lijkt de besmette zone zich steeds meer uit te breiden. Het risico op 

besmetting is enerzijds afhankelijk van de dichtheid van de teken en anderzijds 

van het aantal geïnfecteerde teken in een bepaalde regio. Een regio wordt als 

risicovol beschouwd wanneer 0,1 tot 5 % van de tekenpopulatie geïnfecteerd is. 

In België heeft het NRC van 2010 tot 2014 vijf geïmporteerde gevallen van teken-

encefalitis geregistreerd. Ondanks de aanwezigheid van de vector werd er geen 

enkel autochtoon humaan geval gemeld. Tussen 2010 en 2014 heeft de surveillance bij 

dieren wel de aanwezigheid van antistoffen voor het teken-encefalitisvirus bij dieren 

(rundvee en wilde zwijnen) vastgesteld. Dat wijst erop dat het virus op ons grondgebied 

in omloop is. Er zijn meer studies nodig om de impact ervan te kunnen evalueren.

Wist u dat …	

	 vectorziekten wereldwijd 

verantwoordelijk zijn voor 

meer dan 17 % van alle 

infectieziekten? Vectoren zijn 

levende organismen (zoals de 

teek) die infectieziekten van de 

ene gastheer (dier of mens) op 

de andere kunnen overdragen. 

	 de eerste piek van de ziekte 

van Lyme in 1975 werd 

geïdentificeerd in Connecticut 

in de Verenigde Staten (in het 

stadje Lyme)? In Europa zijn de 

eerste gevallen halverwege de 

jaren 1980 waargenomen. 

	 de ziekte van Lyme niet 

besmettelijk is? Er is geen 

intermenselijke overdracht.

	 een persoon geïnfecteerd 

na een tekenbeet niet 

noodzakelijk de ziekte van 

Lyme krijgt? Naarmate de teek 

langer op de huid vastzit, neemt 

het risico op overdracht wel toe.

		De	epidemiologie	van	de	ziekte	van	Lyme	is	sterk	
	seizoensgebonden:	het risico om de ziekte 
 op te lopen is hoger tussen maart en oktober	
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Raadpleeg onze website www.wiv-isp.be
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[  Onze experts maken het begin en het einde van de griepepidemie in België officieel 
bekend. Zij bepalen ook het moment waarop de epidemie haar piek bereikt ]

GRIEP IN BELGIË: DE SEIZOENEN VOLGEN ELKAAR 
OP, MAAR ZIJN ALTIJD VERSCHILLEND

	  Elk jaar tijdens de wintermaanden circuleert het influenzavirus, dat verantwoordelijk is voor de seizoensgebonden 

griep, min of meer massaal in België, met de systematische ontwikkeling van een griepepidemie in zijn kielzog. 

 

	 	De intensiteit en de ernst van de epidemie variëren jaarlijks,	 afhankelijk van het circulerende virus(sub)type, 

de intensiteit waarmee het circuleert, maar ook van de gevoeligheid en de kwetsbaarheid van de bevolking voor het 

virus.	 

	 	Ondanks het bestaan van een vaccin waarvan de samenstelling elk jaar wordt aangepast, is griep geen onschuldige 

ziekte aangezien zij in de meest extreme gevallen tot het overlijden van de patiënt kan leiden.  

D	 Een continue en wetenschappelijke evaluatie van de seizoensgriepepidemie is dus cruciaal 
voor de volksgezondheid.
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Incidentie van griep in België tussen 2003 en 2015: aantal consultaties bij een huisarts voor het griepsyndroom bij de bevolking, per 100.000 inwoners. 
Bron: WIV-ISP

Terugblik op enkele hoogtepunten van seizoensgebonden griep in België
het afgelopen decennium
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SEIZOENSGRIEP IN BELGIË
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Griepseizoen 2005-2006:	de	epidemische	piek	bereikte	ongeveer	390	consultaties	voor	

het	griepsyndroom	per	100.000	inwoners.	Het	seizoen	werd	gekenmerkt	door	een	lage 

morbiditeit	 en	 in	 die	 periode	 werd	 geen	 enkele	 oversterfte	 geregistreerd	 die	 rechtstreeks	

verband	hield	met	de	seizoensgriepepidemie..	

De griepsurveillance werd geïntensiveerd vanaf het seizoen 2006-2007.	De	uitbreiding	

van	het	netwerk	van	huisartsenpeilpraktijken	heeft	een	betere geografische spreiding 

van de in België genomen stalen mogelijk gemaakt.	Dat	resulteerde	in	een	aanzienlijke	verbetering	

van	de	virologische	surveillance.

	 	Op	1	oktober	2007:	fusie	van	het	artsennetwerk,	destijds	belast	met	de	klinische	griepsurveillance	(ongeveer	40	

artsen),	met	het	netwerk	van	huisartsenpeilpraktijken	(ongeveer	200	artsen).	Samen	met	de	karakterisering	van	

de	virussen	door	middel	van	genetische	sequentie-analyses	heeft	de	fusie	ervoor	gezorgd	dat	de	kwaliteit van 

de griepsurveillance in ons land nog verbeterde.

Griepseizoen 2009-2010:	een	nieuw	influenzavirus	A(H1N1),	afkomstig	van	een	griepvirus	dat	onder	varkens	circuleert,	

besmet	de	stad	Mexico.	Vanwege	de	oorsprong	werd	deze	griep	aanvankelijk	“Mexicaanse	griep”	of	“varkensgriep” 

genoemd.	Vóór	de	ziekte	zich	naar	de	rest	van	de	Verenigde	Staten	verspreidde,	hield	ze	eerst	lelijk	huis	in	Californië.	Door haar 

uiteindelijk continentale omvang veroorzaakte deze griep een ware pandemie.	In	Mexico	leek	het	virus	veeleer	agressief	

maar	in	andere	landen	was	dit	minder	het	geval.	In België is het aantal sterfgevallen en ernstige gevallen vergelijkbaar 

gebleven met de aantallen die een seizoensgriep veelal veroorzaakt.	

Griepseizoen 2012-2013:	uitzonderlijk	lang en intens	in	vergelijking	met	de	vorige	twee	seizoenen.	De	epidemische	

piek	van	dat	seizoen	klokte	af	op	bijna	1030	consultaties	per	100.000	inwoners.

Griepseizoen 2013-2014: een van de kortste epidemieën in	vergelijking	met	de	voorgaande	tien	jaar.	Ze	werd	vrij	laat	

uitgeroepen	en	duurde	in	totaal	maar	zes	weken.	Ze	had	een	erg	matige	intensiteit,	met	een	epidemische	piek	die	

opliep	tot	(slechts)	310	consultaties	voor	het	griepsyndroom	per	100.000	inwoners.

Griepseizoen 2014-2015:	 de piek van de griepactiviteit	 (ongeveer	 980	 consultaties	 per	 100.000	 inwoners)	 lag 

driemaal hoger dan die in het voorgaande seizoen.	 Dat	 seizoen	 waren	 de	 circulerende	 virusstammen	 en	 de	

vaccinatiestammen	 niet	 helemaal	 identiek.	 Daardoor	 was	 het	 vaccin	 minder	 werkzaam.	 De	 epidemie	 van	 2014-2015	 was	

nochtans	niet	zo	uitzonderlijk	want	ze	bereikte	een	epidemisch	piekniveau	dat	ongeveer	gelijk	was	aan	dat	van	het	seizoen	

2012-2013,	dat	ook	als	zeer	intens	werd	gekwalificeerd.

Een unieke expertise in België

Van oktober tot midden mei verzamelt ons Instituut elke week de gegevens over de 
griepactiviteit op nationaal niveau.	 Om	 deze	 taak	 tot	 een	 goed	 einde	 te	 brengen,	 gebruiken	 onze	 experts	

verschillende	surveillancesystemen,	die:	

 	 de	verschijning	en	de	evolutie	van	de	griep	voor	de	verschillende	leeftijdsgroepen	beschrijven;

 	 de	circulerende	virussen	en	hun	belangrijkste	kenmerken	identificeren;	

 	 de	intensiteit,	de	duur	en	de	ernst	van	de	epidemie	evenals	de	impact	ervan	op	de	bevolking	beoordelen.

[  Alleen ons Instituut is door de gezondheidsautoriteiten bevoegd verklaard 
voor de officiële opvolging van de griepactiviteit in België ]

D	 	Alle informatie wordt in eerste instantie naar de	Belgische en Europese gezondheidsautoriteiten	(het	Europees	

Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding, ECDC) alsook naar de internationale gezondheidsautoriteiten 

(Wereldgezondheidsorganisatie, WGO) gestuurd, in tweede instantie ook naar de nationale media die als 

communicatiekanaal met de burger fungeren. 	

MEER INFO?
Raadpleeg onze website www.wiv-isp.be
of contacteer de Communicatiecel van het WIV
info@wiv-isp.be | 02 642 54 20 L A N G E R 	 G E Z O N D 	 L E V E N 	 V O O R 	 I E D E R E E N



[  Sinds 2014 heeft het WIV een crisiscel, om nationale en internationale 
gezondheidscrisissen nog beter te beheersen ]

In lijn met de missie van het WIV, bijdragen aan een langer gezond leven voor iedereen, moet het WIV voorbereid 

zijn op verscheidene noodsituaties zoals voedseluitbraken, gecontamineerde drugs, een grieppandemie, een 

natuurramp. Als een dergelijke volksgezondheidscrisis zich voordoet, onderneemt het WIV crisisbeheersingstaken 

in samenspraak met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en het kabinet van de Minister van 

Volksgezondheid. Het WIV heeft de afgelopen jaren al ettelijke keren de daad bij het woord gevoerd. 

HET WIV STAAT PARAAT,
OOK IN CRISISTIJD!

Een blik op enkele gezondheidscrisissen die ons land teisterden

10 VOLKSGEZONDHEIDSTHEMA’S IN DE KIJKER |
HET WIV OOG IN OOG MET CRISISSEN
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Dioxinecrisis 
Afvalolie met giftige PCB’s en dioxines komt terecht 
in diervoeders. Vooral de pluimvee-industrie wordt 

getroffen, met als gevolg hoge hoeveelheden dioxines in 
gevogelte en eieren. De economische gevolgen zijn groot. 
Dieren en dierlijke producten worden massaal vernietigd. 

De buitenlandse markten blijven maandenlang dicht 
voor Belgische voedingsproducten door het geschonden 

vertrouwen.

 ACTIES VAN HET WIV
 • Staalanalysen 

• Analyseprotocol opstellen voor andere labs die het WIV komen 
versterken (België kwam labocapaciteit te kort). Inspectie en 

kwaliteitscontrole van deze labs uitvoeren.
• Effect nagaan van blootstelling op de volksgezondheid: 

bloedgiften bij Rode Kruis vóór de crisis vergelijken met bloed
van dezelfde donoren na de crisis.

 INITIATIEVEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE CRISIS 
 • Naar aanleiding van de dioxinecrisis wordt 

voedselveiligheid ingeschreven in het Belgisch beleid. Het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

(FAVV) wordt opgericht en wordt een Europees voorbeeld.
• In 1999 worden er Belgische limieten voor PCB’s vastgelegd en 
in 2002 volgen Europese normen voor dioxines in diervoeder en 

voeding van dierlijke oorsprong.   

Grieppandemie met A(H1N1)  
Een nieuw griepvirus A(H1N1), dat afstamt van een 
griepvirus bij varkens, teistert Mexico Stad. Ten gevolge 
van zijn oorsprong werd het ook wel de “Mexicaanse 
griep” of “varkensgriep” genoemd. Het verspreidt zich 
via Californië naar de rest van de Verenigde Staten, gaat 
nadien intercontinentaal en wordt een echte pandemie. 
Het virus leek redelijk agressief in Mexico, maar blijkt in 
andere landen uiteindelijk milder.

 ACTIES VAN HET WIV
 •  Labtest ontwikkelen om het nieuwe virus te kunnen 

herkennen.
 • Intensiteit van de griep inschatten 
 •  Als NRL (Nationaal Referentie Laboratorium) voor influenza 

de virustypes in de stalen identificeren ter bevestiging van 
de diagnose.

 •  Surveillancenetwerk met ziekenhuizen opzetten om de 
agressiviteit van het virus te kunnen inschatten

 INITIATIEVEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE CRISIS 
 •  Het nationaal influenzaplan dat in 2005 werd opgesteld 

wordt ten volle benut tijdens de A(H1N1)-pandemie.
 •  Het surveillancenetwerk met ziekenhuizen, dat op vraag 

van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in 2009 werd 
opgezet, wordt sindsdien gebruikt om de ernst van de 
situatie in te schatten tijdens de gewone seizoensgriep. 

1999

2009



Wist u dat … 

 de ‘dioxinecrisis’ eigenlijk ‘PCB-crisis’ had moeten heten, aangezien het diervoeder besmet was met 40-50 kg 

PCB’s en slechts 1g dioxines?

 het pandemisch influenzavirus A(H1N1) nog elk jaar als een gewone seizoensgriep in België circuleert , 

maar sterk in hevigheid is afgenomen?

 de E. coli O104:H4 antibioticaresistent is? Dit zorgde voor problemen tijdens de behandeling van de 

patiënten. 

 sigarettenrook ook acrylonitril bevat? In de reconstructie van de blootstelling moesten rokers (die 

standaard al een hoger gehalte afbraakproducten van acrylonitril in hun bloed hebben) en niet-rokers dus 

apart onderzocht worden. Zij werden van mekaar onderscheiden door middel van het gehalte cotinine in hun 

urine. Dat is een goed te detecteren afbraakproduct van nicotine dat via de urine wordt afgevoerd.

Trein- en giframp bij Wetteren  
In de nacht van 3 op 4 mei ontspoort een goederentrein 
nabij Wetteren. De vervoerde tanks exploderen en vatten 
vuur. Hierbij komen giftige dampen van acrylonitril vrij. 
Deze dampen komen via het bluswater in de riolering 
terecht en eisen 1 dodelijk slachtoffer. De omwonenden 
worden geëvacueerd maar blijken nadien toch 
blootgesteld te zijn geweest aan verhoogde concentraties 
acrylonitril. 

 ACTIES VAN HET WIV
 •  De blootstelling aan acrylonitril reconstrueren bij inwoners 

en hulpverleners (analyse van bloed- en urinestalen).
 •  Natuurlijke verdwijning van restproducten van acrylonitril 

uit het lichaam aantonen: tweede staalafname en analyse.

 INITIATIEVEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE CRISIS 
 •  Het WIV bouwt voort aan een betere paraatheid in geval 

van crisissen en een beter crisisbeheer. Als resultaat van een 
voorstudie stelt het WIV in maart 2014 haar crisiscel voor 
aan haar partners.

 •  Daarnaast stelt ze een bedrijfscontinuïteitsplan op voor 
crisisperiodes, om ook dan de uitvoering van noodzakelijke 
activiteiten te kunnen blijven garanderen.

MEER INFO?
Raadpleeg onze website www.wiv-isp.be
of contacteer de Communicatiecel van het WIV
info@wiv-isp.be | 02 642 54 20 L A N G E R  G E Z O N D  L E V E N  V O O R  I E D E R E E N

E. COLI O104:H4 (“komkommer crisis”) 
In Noord-Duitsland melden zich begin mei plots meer dan 

400 mensen ziek met zware buikpijn en bloederige diarree. 
Spaanse komkommers lijken in eerste instantie de bron 

van besmetting maar nadien viseert men ook tomaten en 
sla. Deze groenten  worden massaal vernietigd en Rusland 

boycot de import van alle groenten en fruit uit Europa. 
België blijft uiteindelijk gespaard en heeft geen E. coli 

O104:H4-patiënten. Uiteindelijk blijkt fenegriekzaad uit 
Egypte de effectieve boosdoener.

 ACTIES VAN HET WIV

 •  Methode ontwikkelen om E. coli  O104:H4 snel
te kunnen identificeren in voeding op vraag van het FAVV

en hun verzamelde voedingsstalen analyseren. 
•  Analyseprotocol opstellen voor andere labs die het WIV komen 

versterken. Inspectie en kwaliteitscontrole
van deze labs uitvoeren.

 INITIATIEVEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE CRISIS
 •  De Europese regelgeving werd aangepast.

•  De methodes die ontwikkeld werden in het kader van de E. coli 
O104:H4-crisis worden vandaag nog steeds toegepast. 

2011

2013



	 	Geneesmiddelen, vaccins, cosmetica, ... Nu alles met een muisklik en tegen dumpingprijzen verkrijgbaar is, is de 

problematiek van namaakproducten brandend actueel. Ook het gebruik van illegale drugs noopt de overheid tot 

actie. Het WIV wil de bevolking nogmaals herinneren aan de gevaren van deze ongecontroleerde producten voor 

de gezondheid.

[  Uit de nationale gezondheidsenquête van 2013 blijkt dat 3,6 %  van de bevolking van 
15 tot 64 jaar minstens één keer in zijn leven een illegaal middel zou hebben gebruikt ]

‘Klassieke drugs’: stabiele situatie in België

Nieuwe psychoactieve middelen rukken op in de Europese Unie

WEES OP UW HOEDE VOOR NAMAAK!

Percentage van de bevolking van 15 tot 64 jaar dat in de afgelopen 12 maanden cocaïne, 
amfetamines, opiaten, nieuwe psychoactieve stoffen of andere stoffen (behalve cannabis) 
heeft gebruikt, per geslacht en leeftijd.
Bron: Gezondheidsenquête 2013, België

Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 

stelt sinds 2005 een sterke stijging vast van het aantal, de 

diversiteit en de beschikbaarheid van nieuwe psychoactieve 

middelen. Soms worden deze illegale middelen, ook legal 

highs genoemd, voor het eerst op het Europese grondgebied 

geregistreerd maar soms zijn zij ook al in het verleden vastgesteld. 

In België nemen zij de jongste jaren lichtjes toe: in 2013 zijn 

81 legal highs geregistreerd en in 2014 ongeveer 90. De grote 

meerderheid van de geregistreerde nieuwe psychoactieve middelen 

is in het verleden al geïdentificeerd.

	 Opiaten	en	cocaïne	blijven	ook	in	2013	de	
populairste injectiedrugs in België.	Meer	dan	de	
helft	van	de	gebruikers	is	ermee	begonnen	vóór	de	
leeftijd	van	21	jaar.

	 Na	twee	relatief	rustige	jaren,	2011	(112	kg)	en	
2012	(54	kg),	steeg het aantal in beslag genomen 
amfetamines in 2013 opnieuw sterk	(178	kg)	maar	
niet	tot	het	niveau	van	het	aantal	inbeslagnames	in	
2007	(483	kg).

	 In	België	is	het	cannabisgebruik	onder	studenten	
(secundair	en	hoger	onderwijs)	tussen 2004 en 2013 
veeleer stabiel gebleven.

	 Cannabis	is	de	drug	die	het	frequentst	wordt	vermeld	
door	patiënten	die	voor	het	eerst	worden	behandeld	
in	het	kader	van	een	drugprobleem.

10 VOLKSGEZONDHEIDSTHEMA’S IN DE KIJKER |
VERSLAVING EN ILLEGALE MIDDELEN
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Cocaïne
Amfeta-

mines
Opiaten

Legal
highs

Andere Aantal

Mannen 0,7 0,6 0,3 0,1 0,1 2343

Vrouwen 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 2503

15-24 jaar 0,9 1,3 0,0 0,1 0,1 674

25-34 jaar 1,0 0,9 0,5 0,3 0,0 967

35-44 jaar 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 1055

45-54 jaar 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 1093

55-64 jaar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,05 1057

TOTAAL 2013 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 4846

TOTAAL 2008 0,9 0,9 0,2 -- 0,3 5402 



Het WIV is het Belgische contactpunt (‘focal point’) van het Europees 
Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA)
Ons	Instituut	staat	onder	meer	 in	voor	de	coördinatie	van	het	Belgisch	netwerk	voor	vroegtijdige	waarschuwingen	

in	het	kader	van	drugs.	Zodra	ze	onderschept	zijn,	worden	de	 (nieuwe)	drugs	 in	verschillende	Belgische	 laboratoria	

geanalyseerd.	Wanneer	een	zeldzame	of	potentieel	gevaarlijke	stof	wordt	geïdentificeerd,	wordt	het	WIV	hier	snel	van	

op	 de	 hoogte	 gebracht	 dankzij	 het	 vroegtijdige	 waarschuwingssysteem.	 Daarna	 brengen	 onze experts meteen de 

gezondheidsautoriteiten op de hoogte want een nieuwe molecule is niet illegaal zolang dit niet als dusdanig bij 

wet is vastgelegd. 

Nagemaakte geneesmiddelen en cosmetica zijn almaar meer in de mode
onder gebruikers

In	 2013	 heeft	 de	 douane	 meer	 dan	 1,5	 miljoen	 namaakgeneesmiddelen	 in	 beslag	 genomen.	 Dit	 is	 een	 exponentiële	

stijging	ten	opzichte	van	2012	(waarin	6.421	vervalsingen	zijn	onderschept).	In	Europa	worden	vooral	middelen	tegen	

erectiestoornissen,	om	gewicht	te	verliezen	en	anabolica	in	beslag	genomen,	ook	al	worden	nog	andere	geneesmiddelen	

onderschept	(voor	hypertensie,	hartziekten	en	diabetes).	Het gevaar voor de gezondheid van de patiënten is reëel 

omdat namaakgeneesmiddelen soms helemaal geen actieve stoffen of juist te hoog gedoseerde stoffen bevatten.

Het WIV analyseert nagemaakte geneesmiddelen
In	de	strijd	tegen	namaakgeneesmiddelen	werkt	ons	Instituut	samen	met	het	Federaal	Agentschap	voor	Geneesmiddelen	

en	Gezondheidsproducten	(FAGG).	Het	FAGG	voert	inspecties	en	interventies	in	luchthavens	en	havens	uit	om	namaak-	

geneesmiddelen	in	beslag	te	nemen.	Vervolgens wordt de samenstelling ervan door een laboratorium van het WIV  

onderzocht	om	na	te	gaan	of	de	producten	actieve	bestanddelen	bevatten,	of	deze	overeenstemmen	met	de	bestanddelen	

vermeld	op	de	verpakking	en	of	ze	aanwezig	zijn	in	de	aangegeven	doses.	

Het WIV heeft illegale bestanddelen gedetecteerd in huidblekende cosmetica	

Onze	experts	hebben	een	nieuwe	methode	gebruikt	om	in	beslag	genomen	huidblekende	cosmetica	te	analyseren	met	als	

doel	de	legale	en	illegale	bestanddelen	ervan	te	kunnen	identificeren.	De	studie	van	het	WIV,	in	samenwerking	met	de	Vrije	

Universiteit	Brussel	(VUB),	heeft	aangetoond	dat	bij	een	steekproef	bijna twee derde van de verdachte producten één of 

meer illegale bestanddelen bevat die	ernstige	neveneffecten	kunnen	veroorzaken	en	een	daadwerkelijk	gevaar	voor	de	

consument	vormen.	

Het WIV controleert ook
de kwaliteit van vaccins
Alleen al in 2014 controleerden onze experts 

162 mengsels van humaan plasma en 259 loten 

van bloedproducten. Ze evalueerden ook 1.276 

loten van vaccins bestemd voor een Europees 

land en 1.481 loten bestemd voor een land buiten 

Europa. Alle gecontroleerde loten voldeden aan 

de veiligheids- en kwaliteitseisen en werden dus 

conform verklaard voor verkoop. 

[  Het WIV controleert ongeveer 
30 % van de vaccins die in Europa 
gecommercialiseerd worden, 
het equivalent van een land 
als Frankrijk ]

[  Legal highs worden vervaardigd om de effecten van illegale drugs 
na te bootsen maar met een lichtjes andere scheikundige structuur 
om de drugswetten te omzeilen ]

GGO	ONDER	CONTROLE

Oorspronkelijk	zijn	GGO	in	het	leven	geroepen	om	de	

landbouwproductie	te	verhogen.	Vandaag	worden	zij	ook	in	het	

kader	van	de	menselijke	voedselconsumptie	en	zelfs	voor	de	

farmacologie	gebruikt.	In	België	helpt	het	WIV	de	beleidsmakers	om	

de	aanvragen	voor	het	op	de	markt	brengen	van	GGO-producten	en	

-gewassen	te	beoordelen.	

Het	FAVV	heeft	ons	in	het	bijzonder	aangeduid	als	nationaal	

referentielaboratorium	voor	de	opsporing	van	GGO	in	

voedingsmiddelen.	Ongeacht	of	deze	producten	al	dan	niet	voor	

consumptie	bestemd	zijn,	speelt	het	WIV	een	cruciale	rol	in	de	

beoordeling	van	de	biologische	risico’s	van	GGO	voor	de	gezondheid	

van	mens	en	dier	alsook	voor	het	leefmilieu.
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[ België telde in 2013 nog 23 % rokers ]

Al meer dan 10 jaar zien we een algemene terugloop van het roken, maar het blijft een te trage daling

MET ROKEN GAAT DE LEVENSVERWACHTING
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Sterke daling van het aantal dagelijkse rokers
(van 26 % in 1997 tot 19 % in 2013). Dat is bijzonder 
goed nieuws, want het zijn deze rokers die het 
grootste risico lopen. 

	 In 15 jaar tijd is het 
percentage rokers in 
België met bijna een 
kwart gedaald,	van	30	%	
in	1997	tot	23	%	in	2013	
(19	%	dagelijkse	rokers	en	
4	%	gelegenheidsrokers).	
Deze	daling	wordt	
waargenomen	bij	
de	dagelijkse	rokers,	
terwijl	de	situatie	
relatief	stabiel	is	bij	de	
gelegenheidsrokers.	

	 Tussen 2004 en 
2008, een periode 
waarin de meeste 
antirookmaatregelen 
werden genomen, is 
het aantal zware rokers 
(20 sigaretten of meer 
per dag) aanzienlijk 
gedaald. Het	daalde	van	
10	%	in	2004	tot	6-7	%

	 in	2008.	

	 Meer	in	het	algemeen
	 is	het percentage zware 

rokers de laatste 10 jaar 
onophoudelijk gedaald, 
van 10 % in 2004 tot 6 %

 in 2013.

	 Bemoedigend	is	ook	
dat het percentage 
rokers bij jongeren van 
15 tot 24 jaar tussen 1997 
en 2013 met een derde is 
gedaald (van	32	%	tot	22	%)	
en	dat	het	percentage	
dagelijkse	rokers	in	deze	
leeftijdsgroep	is	gedaald	
van	25	%	naar	17	%.

Percentage van de bevolking (15 jaar en ouder) dat dagelijks rookt, per gewest en per jaar
Bron: Gezondheidsenquêtes 1997, 2001, 2004, 2008, 2013, België
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Wist u dat …	

	 in	België	meer dan acht op 

de tien dagelijkse rokers	

hun	eerste	sigaret	van	de	dag	

opsteken	binnen	een	uur	

na	het	opstaan?

	 de	gemiddelde	leeftijd	bij	het	

roken	van	de	eerste	sigaret	

16 jaar en 2 maanden is?

	 71 %	van	de	dagelijkse	rokers	

ooit	al	minstens 24 uur is 

gestopt met roken	omdat	ze	

wilden	stoppen	met	roken?

	 mensen	die	dagelijks	hebben	

gerookt/roken	gemiddeld 21 

jaar	verslaafd	zijn	aan	roken?

	 sigaretten in pakjes	het	meest	

gebruikte	rookmiddel	zijn	bij	

de	meeste	dagelijkse	rokers	

(63	%),	gevolgd	door	gerolde 

sigaretten met filter	(22	%),	

en	daarna	gerolde sigaretten 

zonder filter	(15	%)?

Surveillance
via de Gezondheidsenquête 

Sinds	 1997	 voert	 ons	 instituut	 elke	 vijf	 jaar	 een	 gezondheidsenquête	 door	 middel	 van	

interview	uit	om	het	beleid	van	de	gezondheidsautoriteiten	te	ondersteunen.	Het biedt een 

uitgebreid overzicht van de levensstijlen en gedragswijzen op het vlak van gezondheid 

in België,	waaronder	het	roken.	

Voor	de	volksgezondheid
is	het	streven	naar	een	tabaksvrije
samenleving	geen	optie,
maar	een	noodzaak

Onderzoek
door middel van studies en innovatieve projecten

Roken en levensverwachting

In	2014	hebben	onze	onderzoekers	de	resultaten	gepubliceerd	van	een	vergelijkende	

studie	tussen	rokers,	niet-rokers	en	ex-rokers.	In	de	studie	is	aangetoond	dat	roken 

het risico op sterfte verhoogt en dus de levensverwachting verlaagt,	 zowel	 in	

goede	als	in	slechte	gezondheid.	Rokers leven gemiddeld bijna 8 jaar minder lang 

dan niet-rokers. Ex-rokers beperken de schade met een verlies van levensduur 

van gemiddeld 2,5 jaar.

Genetische factoren die een rookverslaving bevorderen

Een	 ander	 project	 liet	 ons	 toe	 om,	 op	 basis	 van	 urine,	 twee vaak voorkomende 

(genetische) allelmutaties te identificeren waarvan we weten dat ze 

tabaksverslaving in de hand werken.	 Dit	 project	 wil	 niet-invasieve	 genetische	

analyse-instrumenten	 op	 punt	 stellen	 (dat	 wil	 zeggen	 waarvoor	 geen	 bloedtest	

nodig	is	bijvoorbeeld),	om	eenvoudig	en	snel	deze	mutaties	die	roken	in	de	hand	

werken	te	identificeren.	

 Een inzet op meerdere 

 fronten in de strijd tegen het roken:	

MEER INFO?
Raadpleeg onze website www.wiv-isp.be
of contacteer de Communicatiecel van het WIV
info@wiv-isp.be | 02 642 54 20 L A N G E R 	 G E Z O N D 	 L E V E N 	 V O O R 	 I E D E R E E N



200 

250 

300 

350 

400 

450 

1/01/04 1/01/05 1/01/06 1/01/07 1/01/08 1/01/09 1/01/10 1/01/11 1/01/12 1/01/13 1/01/14 

Prédiction de mortalité 

Estimation haute 

Mortalité observée 

N
o

m
b

re
 d

e
 m

o
rt

s 
(d

o
n

n
é

e
s 

jo
u

rn
a

li
è

re
s)

200 

250 

300 

350 

400 

450 

1/01/04 1/01/05 1/01/06 1/01/07 1/01/08 1/01/09 1/01/10 1/01/11 1/01/12 1/01/13 1/01/14 

Voorspellingen van mortaliteit 

Hoge schattingen 

Waargenomen mortaliteit A
a

n
ta

l 
st

e
rf

g
e

v
a

ll
e

n
 (

d
a

g
e

li
jk

se
 g

e
g

e
v

e
n

s)

200 

250 

300 

350 

400 

450 

1/01/04 1/01/05 1/01/06 1/01/07 1/01/08 1/01/09 1/01/10 1/01/11 1/01/12 1/01/13 1/01/14 

Voorspellingen van mortaliteit 

Hoge schattingen 

Waargenomen mortaliteit A
a

n
ta

l 
st

e
rf

g
e

v
a

ll
e

n
 (

d
a

g
e

li
jk

se
 g

e
g

e
v

e
n

s)

[  De opvolging van de sterfte laat toe om de gevolgen van een gebeurtenis (hittegolf, 
luchtvervuilingspiek, epidemie, …) voor de gezondheid van de bevolking te evalueren ]

Een unieke follow-up van de mortaliteit in België 

DE MORTALITEIT OPVOLGEN EN BESTUDEREN ... 
OM LANGER IN GOEDE GEZONDHEID TE LEVEN

Velen herinneren zich nog de hittegolf van 2003, die in Europa 45.000 extra sterfgevallen veroorzaakte. In de nasleep van 

deze gebeurtenis zette ons Instituut een uniek registratiesysteem op poten in België. Dit systeem laat toe om snel ongewone 

sterfte te detecteren en kwantificeren als gevolg van extreme klimatologische of milieugebonden omstandigheden, 

epidemieën of andere gebeurtenissen die een invloed hebben op de gezondheid van de bevolking in ons land.

Het doel van dit project was om, voor zover mogelijk, het verband te bepalen tussen oversterfte enerzijds en de verschillende 

specifieke risicofactoren anderzijds.

1  Zomer 2006: werd 
gekenmerkt door 
lange perioden van 
hitte die gepaard 
gingen met hoge 
ozonconcentraties in 
de lucht. De combi-
natie van deze twee 
factoren verklaart de 
oversterfte.

 Winter 2008-
2009 : oversterfte 
als gevolg van de 
griepepidemie, 
die relatief hevig 
was dat seizoen. 
Proportioneel trof 
de epidemie vooral 
mensen ouder dan 
65 jaar. 

 Winter 2011-
2012: sterftepiek in 
overeenstemming 
met de griepepidemie 
en een lange periode 
van zeer koude 
temperaturen onder 
0°C.

 Winter 2007-2008: 
oversterfte die 
verklaard kan worden 
door de toegenomen 
verspreiding van 
virussen en bacteriën 
die medische com-
plicaties tot gevolg 
kunnen hebben.  Winter 2012-

2013: sterftepiek in 
overeenstemming met 
de griepepidemie, die 
vooral mensen ouder 
dan 65 jaar trof.

 Zomer 2010: 
sterftepiek veroorzaakt 
door een hittegolf die 
gepaard ging met hoge 
ozonconcentraties in 
de lucht. 

1
2

3

4

5

6

Detectie en evaluatie van pieken van ongewone sterfte in de afgelopen 10 jaar

Mortaliteit in België, voor de totale populatie (tussen 01/01/2004 en 31/12/2014)

Bron: WIV-ISP
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Wist u dat … 

 ozonpieken en hittegolven 

of hondsdagen twee 

risicofactoren zijn voor 

oversterfte? Sinds 2004 heeft 

België een plan “Ozon en 

hittegolven” dat elk jaar 

vanaf 15 mei tot en met 30 

september wordt geactiveerd.  

 smog of een piek van 

luchtverontreiniging 

overeenstemt met een 

concentratie van fijn stof 

die hoger is dan de Europese 

drempelwaarde van 50µg/m3?

 de dagelijkse voorspellingen 

beter zijn om acute 

gebeurtenissen, zoals 

hittegolven, te meten terwijl 

de wekelijkse voorspellingen 

veeleer bedoeld zijn om 

langdurige fenomenen zoals 

griepepidemieën te evalueren?

Krachtige statistische instrumenten

In het kader van de follow-up van de mortaliteit in België bestuderen en evalueren 

onze onderzoekers de volgende parameters:

 de waargenomen mortaliteit (het aantal sterfgevallen dat het Rijksregister

 heeft gemeld);

 de verwachte mortaliteit (de voorspellingen, berekend op basis

 van de mortaliteitsgegevens van de 5 voorgaande jaren);

 de oversterfte (het aantal extra overlijdens ten opzichte van de voorspellingen);

 de boven- en ondergrenzen van de verwachte mortaliteit (grenzen waarbinnen

 de mortaliteit niet als overmatig wordt beschouwd).

Deze parameters worden opgesteld voor de gehele bevolking, rekening 

houdend met subgroepen gedefinieerd op basis van geslacht en leeftijd. 

Als de waargenomen sterfte hoger ligt dan de bovengrens (op een dagelijkse of 

wekelijkse basis), dan wordt een waarschuwing uitgegeven.

Enkele belangrijke gebeurtenissen kunnen het
sterftecijfer beïnvloeden en pieken tot gevolg hebben 

  koudegolven gaan vaak gepaard met een groter gebruik van brandstoffen en 

veroorzaken daardoor pieken van luchtverontreiniging.

  griepepidemieën gaan vaak samen met perioden van koude en pieken van 

luchtverontreiniging door het massale gebruik van brandstoffen.

  hittegolven gaan vaak gepaard met ozonpieken. De oversterfte die gepaard 

gaat met hittegolven is vaak kort en hevig.

Is er een verband tussen
“levenskwaliteit” en “mortaliteit”
Onze onderzoekers gebruiken ook de gegevens uit de verschillende 

gezondheidsenquêtes die ons Instituut heeft uitgevoerd om een beter 

inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen van het verband 

tussen “levenskwaliteit” in ruime zin en “mortaliteit”.

Voor hun onderzoek zijn onze wetenschappers er bijvoorbeeld in 

geslaagd om aan te tonen dat de activiteitsbeperkingen, dat wil 

zeggen bepaalde vormen van invaliditeit zoals mobiliteitsproblemen 

of zintuigelijk verlies, een goede indicator zijn in de voorspelbaarheid 

van de sterfte op korte termijn bij oudere mensen, zowel bij mannen 

als bij vrouwen.
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