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DE ALGEMEEN DIRECTEUR AAN HET
WOORD
Het jaarrapport dat ik u met trots kan voorleggen, beschrijft onze verwezenlijkingen, niet volgens
directies of diensten, maar volgens thematiek. Het is gestructureerd zoals het managementplan en
behandelt achtereenvolgens de strategische domeinen waarin Sciensano actief is, de belangrijkste
transversale principes die zijn actie sturen en de transversale middelen om onze resultaten te bereiken.
Het is dus duidelijk de transversaliteit die de boventoon voert, wat kenmerkend is voor een instituut
dat een groot voorstander is van samenwerking en interdisciplinariteit. Dit is normaal voor een
gezondheidsinstituut dat zijn acties baseert op het paradigma ‘One World, one Health’.

1. Gemotiveerd, maar vermoeid personeel dat
erkenning, maar ook rust verdient
Het leek me voor de hand liggend om de eerste regels van deze inleiding van ons jaarrapport te wijden
aan het personeel van Sciensano. De afgelopen twee jaar, die iedereen onder druk hebben gezet,
rechtvaardigen deze keuze volledig, maar bij nader inzien zou dit een uitdrukking van tijdloze waarden
moeten zijn, en zou het niet mogen afhangen van de context. In 2021 hebben de mensen van
Sciensano eens te meer voldaan aan de hoge verwachtingen en de eisen van de bevolking en de
overheid. Verderop in dit jaarrapport leest u meer over hun talrijke verwezenlijkingen die het DNA van
ons instituut tot uitdrukking brengen: de wetenschap ten dienste van de samenleving. Hoewel niet
iedereen in de frontlinie van COVID-19 stond, zat niemand stil omdat onze surveillance alle mogelijke
risico’s voor de menselijke gezondheid, de gezondheid van dieren en het milieu omvat. Ik ben trots om
met zulke deskundige, enthousiaste en gemotiveerde mensen te mogen omgaan en werken.
Wetenschappers die hun kennis ten dienste stellen van het algemeen belang en die worden
ondersteund door tal van collega’s die, bijna altijd achter de schermen, zorgen voor optimale
werkomstandigheden. Van het onderhoud van de lokalen tot IT-benodigdheden en -diensten, van
psychologische ondersteuning in moeilijke situaties tot de afwikkeling van alle financiële aspecten in
verband met projecten en het privéleven: iedereen werkt mee aan de verwezenlijking van een productie
van hoge kwaliteit. Elke rol is onmisbaar en iedereen die deze vervult verdient onze dankbaarheid.
Deskundigheid en motivatie zijn echter geen garantie tegen professionele en soms existentiële
vermoeidheid. Ik weet dat we niet de enigen zijn die hiermee te maken hebben. Verschillende andere
beroepsgroepen zijn ook zwaar getroffen door de crisis, en het privéleven is in het beste geval getroffen,
maar soms ook echt ontwricht door de ziekte en de maatregelen die zijn genomen om haar in te perken.
Wanneer ik dit schrijf, geven de cijfers die wij publiceren en die als indicatoren voor onze besluitvormers
dienen, ons hoop op betere tijden. Maar er is veel meer nodig dan een versoepeling van de maatregelen
en wat zonnestralen die de laatste maanden te afwezig waren om ons ritme en manier van werken weer
‘normaal’ te maken. Er moeten veel overuren worden opgenomen en vrije dagen werden opgespaard
voor de perioden dat de werkdruk het toelaat om er gebruik van te maken. Vandaag denk ik in het
bijzonder aan al mijn medewerkers die ik bedank en ook uitnodig om de nodige en verdiende rust te
nemen gedurende de komende weken en maanden.

2. Surveillance is belangrijker dan ooit in de
context van het ‘One Health’-Programma
Ik heb het al vermeld: surveillance is onze voornaamste activiteit en bezorgdheid. Een
volksgezondheidsinstituut moet alles onderzoeken wat een bedreiging voor de gezondheid kan vormen.
Met het paradigma ‘one World, one Health’ lijkt het erop dat we eindelijk hebben begrepen hoezeer alles
7
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wat op aarde leeft in wisselwerking met elkaar staat. Het gaat dus niet meer alleen om de gezondheid
van de mens als direct en uniek aandachtsgebied, maar ook om de dieren- en plantenwereld als
echte ‘partners’ in het leven op onze gemeenschappelijke aarde. Dit paradigma moet echter goed
worden begrepen, omdat het geen feit, maar een project weergeeft. Het is waar dat we onze aarde, de
wereld, delen, maar niet op een gelijkwaardige manier. Het mondiale karakter van de gezondheidscrisis
mag de verschillen tussen landen, die niet alleen troeven, maar ook uitdagingen zijn, niet verdoezelen.
Als we bovendien de afgelopen twee jaar de indruk hadden dat we te kampen hadden met hetzelfde
leed, komt dat doordat we blind zijn voor de ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen de
continenten en de landen, maar ook binnen onze eigen bevolking. ‘One World, one Health’ moet dus
een programma worden, we moeten streven naar het hoogst mogelijke niveau van ‘universele’
gezondheid, we moeten dit kostbare goed voor iedereen op een hoger niveau brengen. Maar dit kunnen
we niet bereiken zonder een efficiënt nationaal en internationaal surveillancesysteem. En een van de
sleutels tot efficiënte surveillance is de continuïteit ervan. Het is nuttig om de ontwikkeling van een
crisis op te volgen, maar het is van essentieel belang om te kunnen waarschuwen dat een crisis kan
uitbreken. We moeten de rol van de ‘valse profeet’ aannemen die door ongeluk aan te kondigen
veranderingen teweegbrengt, en beslissingen die zijn profetie uiteindelijk achterhaald maken. Onze
roeping bestaat er dus in om onszelf te ‘vergissen’ door de autoriteiten en de bevolking te waarschuwen
dat er een crisis voor de deur staat. Als onze waarschuwingen geloofwaardig zijn en op het juiste
moment komen, kunnen ze misschien de besluitvormers overtuigen om te handelen.
De afgelopen maanden heeft deze surveillance volgens een grote meerderheid de vorm aangenomen
van de analyse van een virus, de aanwezigheid, de evolutie en de gevolgen ervan. Dit betekent echter
niet dat dit de enige manier is om te bewaken. Wanneer we een enquête naar de voedselconsumptie
uitvoeren, brengen we verslag uit over de trends en de levensgewoontes van onze burgers. Vervolgens
kunnen we de te vrezen chronische gezondheidsproblemen identificeren en aanbevelingen formuleren
om deze te voorkomen of tot een minimum te beperken. Ook dat is surveillance. Wanneer we in onze
gezondheidsenquête een representatieve steekproef van de bevolking vragen naar haar objectieve en
subjectieve gezondheid, komen feiten aan het licht die ons in staat stellen om maatregelen te nemen
op het gebied van gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en preventie. Ook dat is surveillance. En
wanneer we allergiepatiënten waarschuwen dat de stoffen waarvoor ze gevoelig zijn aanwezig zi jn in
de omgeving, stellen we hen in staat voorzorgsmaatregelen te nemen die hun levenskwaliteit
verbeteren. Ook dat is surveillance.
Ik zou een zeer lange lijst kunnen geven van gebieden waarin Sciensano actief is, waar wij toezicht
houden, bewaken en de autoriteiten en het publiek waarschuwen voor risico’s die soms zo ver weg zijn
dat ze onwaarschijnlijk lijken. Laat ons hopen dat deze crisis ons de les heeft geleerd dat surveillance
nooit te vroeg kan komen, dat ze nooit mag worden stopgezet en dat wij ons daartoe dus de middelen
moeten verschaffen.

3. Een rol van wetenschappelijk en
onafhankelijk advies gericht op
gezondheidsaspecten: tijd hebben is geen
luxe
Met deskundig en gemotiveerd personeel dat voortdurend bewaakt, kunnen we erop vertrouwen dat de
adviezen en aanbevelingen van hoge kwaliteit zullen zijn en gebaseerd zijn op de wetenschap, of meer
bepaald op resultaten die verkregen zijn door een wetenschappelijke aanpak toe te passen. Het is
misschien nuttig om te benadrukken dat de zogenaamde exacte wetenschappen niet het monopolie
hebben op de wetenschappelijke aanpak. Ook kwantitatieve of kwalitatieve enquêtes moeten voldoen
aan criteria die betrouwbare resultaten garanderen. Betrouwbaar, maar, zoals Karl Popper benadrukt,
falsifieerbaar. In die zin is het concept ‘evidentie’ dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in het domein
‘evidence-based medicine’, misleidend, omdat wat ‘evident’ is niet echt wetenschap is. Bovendien, en
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dit zou ons bescheiden moet stemmen, is wat we vandaag weten voorlopig, zelfs precair. Kennis
wordt dus ‘gesitueerd’ in een bepaalde periode, rekening houdend met de tijd die beschikbaar is om de
elementen van kennis, het bewijsmateriaal, te verzamelen. Deze laatste worden ook gekenmerkt door
een zekere fragiliteit, een tijdelijkheid die afneemt naarmate er ontdekkingen worden gedaan. Deze
crisis zal ons in dit opzicht een aantal verhelderende lessen hebben geleerd, en alleen degenen die zich
achteraf uitspreken, zullen er zeker van zijn dat ze gelijk hebben en slechts een situatie uit het verleden
beschrijven. De toekomst, zelfs de nabije toekomst, zal vaak verrassingen voor ons in petto hebben.
Het is duidelijk: alle middelen die binnen Sciensano en andere wetenschappelijke instituten worden
aangewend, garanderen niet dat adviezen een onbeperkte looptijd hebben en dat de relevantie en
kwaliteit ervan afhangt van de beschikbare kennis en de tijd die deskundigen krijgen om ze te
verwerken. Wetenschappelijke adviezen en aanbevelingen gaan niet goed samen met urgentie, maar
besluitvormers kunnen zelden geduld opbrengen omdat de druk, vooral van de media, zo groot is.
Hoewel Sciensano actief is op verschillende gebieden en een groot aantal vaardigheden inzet, is zijn
actieterrein hoofdzakelijk dat van de gezondheid. We weten dat gezondheid in de eerste plaats een
concept is, maar uiteraard ook een toestand die het gevolg is van diverse interacties. Zo zijn economie,
werkgelegenheid, inkomen, huisvesting, mobiliteit, opleiding, onderwijs en vrije tijd allemaal factoren die
onze gezondheidstoestand beïnvloeden of zelfs bepalen. De gezondheidscrisis heeft ons laten zien hoe
complex en ingewikkeld de samenhang is tussen louter gezondheidsfactoren (besmettingen,
ziekenhuisopname, vaccinatie enz.) en ‘perifere’ factoren. Er bestaat geen algemeen aanvaarde
formule voor het opstellen van maatregelen die rekening houden met al deze factoren. Het is duidelijk
dat toen de gezondheidssituatie precair was, met een groot aantal bezette bedden op intensive care,
voorrang werd gegeven aan gezondheid in de strikte betekenis van het woord. Toen de bedden in de
loop van de golven leeg werden, werd bijzondere aandacht gegeven aan andere, indirecte aspecten
van de gezondheid. Bepaalde beroepen en de bevolking eisten vervolgens meer ‘vrijheden’ om weer
zo normaal mogelijk te kunnen leven. Maar wat is het relatieve gewicht van bijvoorbeeld cultuur ten
opzichte van dat van gehospitaliseerde patiënten wanneer het aantal gehospitaliseerde patiënten sterk
terugloopt? Tot welk niveau moeten de maatregelen worden gehandhaafd, hoelang moet de bevolking
‘gedwongen’ worden om de gevolgen direct of indirect te dragen? Is er een manier om de
gezondheidswinst dankzij de maatregelen globaal te vergelijken met het gezondheidsverlies als gevolg
van de uitvoering ervan? Het uitdrukkelijk formuleren van deze middelen valt buiten het kader van deze
tekst en vereist zeker een ernstig en waarschijnlijk lang democratisch debat. Wat mij duidelijk is, is dat
Sciensano zijn inbreng moet beperken tot het gebied van de gezondheid, omdat de integratie van
andere domeinen in een algemene reflectie een filosofische en ethische reflectie vereist, en feiten
en objectieve kennis niet voldoende zijn als het gaat om het maken van globale politieke keuzes. Het
verbinden of zelfs verzoenen van gezondheid en economie in de breedste zin van het woord is een in
wezen politieke taak. De inbreng van experten is natuurlijk noodzakelijk, maar het lijkt me dat ze
idealiter tot uiting moet komen in kringen waarin onderzoekers en denkers uit dezelfde discipline
bijeenkomen. Vervolgens kan ieder van hen, waaronder Sciensano, zijn steentje bijdragen aan het
besluitvormingsproces en het is in dit stadium dat het ‘architectenplan’ in het spel komt om te bepalen
wat voor soort constructie er met deze verschillende bijdragen zal worden opgericht.

4. Een strategie en een prioritering van ons
takenpakket voor de toekomst
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat surveillance de prioriteit vormt van Sciensano, de essentie
van zijn bestaan. Het wisselende karakter ervan maakt het echter waarschijnlijk noodzakelijk om de vele
uitingen ervan hiërarchisch in te delen. In dit rapport leest u over hoe we onze alomtegenwoordigheid
op het gebied van surveillance concreet aanpakken. Op het eerste gezicht lijken ons al deze projecten,
activiteiten en taken onontbeerlijk. Het is echter de moeite waard om zich af te vragen of de
maatschappij al dan niet ‘zonder’ zou kunnen of willen. Bij het volgen van een transparante, objectieve
procedure en het aannemen van een fundamenteel wetenschappelijke benadering, lijkt me het kritisch
bekijken van onze activiteiten met het oog op het bepalen van een hiërarchie in ten minste twee
9
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opzichten nuttig. In de eerste plaats omdat het een manier is om een zekere verstarring binnen een
instituut te bestrijden. Het argument dat ‘wij het altijd zo gedaan hebben’ is niet voldoende om een
activiteit te rechtvaardigen die in het kader van een gesloten budget een zekere opportuniteitskost met
zich meebrengt. Een economisch concept dat eenvoudig kan worden uitgedrukt door de vaststelling dat
men dezelfde euro niet tweemaal kan uitgeven. Met andere woorden, het gaat erom te streven naar
een vorm van globale efficiëntie voor het instituut door onze inbreng in de maatschappij te
maximaliseren voor een gegeven budget. Dat brengt me bij de tweede reden waarom deze oefening
noodzakelijk is. Verkeren wij, binnen Sciensano, in de ideale positie om te bepalen welke inbreng de
maatschappij verwacht? Laat ons bescheiden genoeg zijn om toe te geven dat we in dit opzicht niet de
plaats van de maatschappij kunnen innemen. Anderzijds mag deze bescheidenheid geen
scherpzinnigheid uitsluiten, aangezien we genoeg weten over de gezondheidsproblemen om een
prioritering te documenteren. Gezondheidsrisico’s zijn niet altijd onmiddellijk aanwezig, ze worden niet
altijd gekenmerkt door een grote waarschijnlijkheid op korte termijn. Toen de Tweede Wereldoorlog was
uitgebroken, schreef de Franse filosoof Henri Bergson dat hij zich ervan bewust was dat oorlog ‘altijd’
mogelijk was geworden. Dit wil zeggen dat de gebeurtenis de oorlog in het verleden mogelijk maakte
en dat dit voordien niet het geval was. Een filosofische les die volgens mij heel nuttig is om in gedachten
te houden. Helaas is het altijd pas wanneer een crisis zich voordoet dat men er zich ten volle bewust
van wordt dat de crisis mogelijk was. Dit is waar voor alle soorten crisissen. Als de maatschappij ons
door politieke keuzes een bepaalde prioritering van onze activiteiten oplegt, moet ze zich bewust zijn
van de ‘mogelijke’ gevolgen, maar niet wachten tot deze zich voordoen. Het is dus aan ons om de
noodzakelijke elementen te leveren voor een prioritering waarin het voorzorgsprincipe voldoende is
geïntegreerd. Het stellen van prioriteiten is dus niet alleen nuttig voor de werking van Sciensano, maar
ook voor die van de maatschappij, zodat zij duidelijke keuzes kan maken die niet alleen op korte termijn,
maar ook op middellange en lange termijn zijn gericht. Surveillance is vergelijkbaar met een
passagiersschip waarvan de richting niet kan worden veranderd door een plotselinge draai aan het roer.

5. Transparante en beveiligde gegevens
Tot nu toe waren mijn woorden vooral van conceptuele en filosofische aard. Ik schreef over de
bestaansreden van Sciensano, zijn personeel, het mens elijke aspect, zijn opdrachten en
wetenschappelijke en onafhankelijke surveillance. Maar om deze begrippen leven in te blazen, is het
nodig om over middelen te beschikken. Alvorens de materiële middelen te bespreken, zou ik graag
een zijpsprongetje nemen naar de immateriële middelen die zo waardevol zijn geworden dat ze door
iedereen gewild zijn. Zowel voor profit als non-profit sectoren zijn gegevens een noodzakelijke
voorwaarde geworden voor efficiënt menselijk handelen. Er is niet veel tijd nodig om het hiermee eens
te zijn en de gezondheidscrisis is daarvan eens te meer een lichtend voorbeeld. Voor de overgrote
meerderheid van onze medeburgers, maar ook voor de politieke wereld, staat Sciensano bekend om
zijn ‘cijfers’. Deze cijfers vormen echter een weelderige boom waarachter het bos van onze
verwezenlijkingen schuilgaat, wat u duidelijk zal worden wanneer u dit rapport leest. Er is veel te zeggen
over deze veelbesproken gegevens. Duidelijk maken dat wij wel gegevens verzamelen, maar dat wij
niet noodzakelijk eigenaar ervan zijn. Eraan herinneren dat het gebruik en de opslag van individuele
gegevens, in welke vorm dan ook, onderworpen zijn aan een Europese en nationale regelgeving die
gelukkig zeer veeleisend is. Benadrukken dat gegevens contextueel voor de meest uiteenlopende
doeleinden worden gevraagd. Wij hebben tal van inspanningen geleverd die door een meerderheid
van waarnemers en partners werden toegejuicht, om geleidelijk een maximum aan gegevens op onze
site beschikbaar te stellen. Er zijn dagelijkse, wekelijkse en thematische verslagen op de site
gepubliceerd, waardoor zoveel mogelijk mensen de ontwikkeling van de pandemie konden volgen. Op
die manier zijn we verschillende uitdagingen tegelijk aangegaan: de gegevens op een transparante en
educatieve manier technisch toegankelijk maken en tegelijk de wettelijke grenzen voor het gebruik en
de verspreiding van gegevens respecteren. Kunnen we het beter doen? Zeker, en we zijn voorstander
van een transparante aanpak die ons dankzij de relatieve afzwakking van de crisis in staat zal stellen
toekomstige ontwikkelingen te voorzien en uit te denken. Het is echter belangrijk te beseffen dat elke
ontwikkeling op dit gebied niet enkel afhangt van de goede wil en de technische capaciteiten van
10
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Sciensano. Er moet een maatschappelijke en politieke arbitrage op gang worden gebracht om
duidelijkheid te scheppen in het verband tussen de nood aan wetenschappelijke (met name
epidemiologische) kennis, het verlangen naar transparantie van onze medeburgers, hun angst dat
hun leven wordt blootgelegd,, hun vraag naar meer gepaste en geïndividualiseerde maatregelen en
zorg, de pogingen van bepaalde ondernemingen om hun producten te vercommercialiseren en strikte
wettelijke voorschriften die gericht zijn op een nulrisico in termen van veiligheid. Een verband dat
uiteindelijk moet leiden tot een evenwicht tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid.
Hoewel Sciensano is gefeliciteerd en aangemoedigd voor de aanpak van deze crisis door middel van
de gegevens die het heeft verzameld en verspreid, zijn er tal van kritische opmerkingen en een aantal
klachten die illustreren hoe dringend er een fundamenteel debat moet worden gevoerd. Nogmaals,
Sciensano kan zijn inbreng doen en het debat over de gevolgen van de gemaakte keuzes verhelderen,
maar kan op geen enkele manier in de plaats treden van de politieke wereld die de bevolking
vertegenwoordigt.

6. Samenwerken op een manier die de
specifieke kenmerken in het belang van de
maatschappij respecteert
Het staat als een paal boven water dat Sciensano een belangrijke plaats inneemt op het gebied van de
gezondheid van mens, dier en milieu. Die taken die Sciensano wettelijk zijn toevertrouwd en zijn bijdrage
aan het beheer van de gezondheidscrisis in de afgelopen 24 maanden maken dat je niet om ons instituut
heen kunt. Maar dit is geen reden om te vervallen in ijdel navelstaren. We hebben niet het monopolie
op kennis, zelfs niet in de gebieden waarin we het meest deskundig zijn. Het zou niet verstandig of
redelijk zijn om ons terug te plooien op onszelf, overweldigd door ons eigen licht dat ons weldra zou
verblinden. We hebben andere openbare instituten en universiteiten nodig, zowel op nationaal als
op internationaal niveau, en deze behoefte is bovendien wederzijds. Als we de maatschappij willen
dienen, en dat willen we, dan moeten we ons openstellen voor de buitenwereld om meer en beter te
doen door samen te werken. Ons bestaan rechtvaardigt onze daden niet, het zijn onze daden die ons
bestaan rechtvaardigen. U zult lezen dat we gaan samenwerken met Franstalige en Nederlandstalige
universiteiten. Wij zijn zeer actief en soms zelfs toonaangevend op internationaal niveau. We gaan deze
relaties en samenwerkingen met vastberadenheid verdiepen voor de gemeenschap. Deze
vastberadenheid zal des te sterker zijn en de uitingen ervan des te doeltreffender als we het gevoel
hebben dat wij elkaar echt respecteren, dat wij elkaars deskundigheid erkennen, dat onze
samenwerkingen werkelijk vruchtbaar zijn voor iedereen en voor de maatschappij in haar geheel.

7. De verhuizing naar Erasmus: een uitstel dat
impact heeft op onze efficiëntie
Het prioriteren van onze taken om onze inspanningen te richten op kwesties die van essentieel belang
zijn voor de maatschappij maakt deel uit van de maatschappelijke efficiëntie van onze werking.
Idealiter moet deze efficiëntie gepaard gaan met en zelfs versterkt worden door een technische
efficiëntie. Ik denk hierbij niet aan individuele efficiëntie die de mens onder druk zet om steeds meer
te produceren, liefst met minder middelen. Dit maakt geen deel uit van onze waarden, want wij zijn ervan
overtuigd dat iedereen al aanzienlijke inspanningen levert om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
Het is vertrouwen dat moet regeren, de moeder van vrijheid en verantwoordelijkheid. De technische
efficiëntie waar ik naar verwijs, is eerder van structurele en organisatorische aard. De problematiek van
een vestiging op de Erasmussite die voortdurend vertraging oploopt, brengt me ertoe de aandacht te
vestigen op twee uitdrukkingsvormen van technische efficiëntie. De eerste uitdrukkingsvorm is het
‘samenleven’, het ‘samenwerken’ dat door de crisis en de lockdownmaatregelen is aangetast. Het
spreekt voor zich dat voor de overgrote meerderheid van professionele activiteiten telewerken de manier
waarop wij samenwerken structureel zal hebben veranderd. Maar de grenzen van telewerken zijn ook
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duidelijk geworden. Bijvoorbeeld de afwezigheid van de confrontatie met het gezicht van de ander, die
mij uitnodigt, en die me verplicht, zoals de filosoof Emmanuel Levinas schrijft, om verantwoordelijk voor
de ander te worden. Verantwoordelijkheid voor deze andere persoon die me eraan herinnert dat ik
dezelfde kwetsbaarheden en eindigheid met hem deel. Op één enkele, echt gedeelde plek wordt
samenwerking vergemakkelijkt en wordt het gemakkelijker om een institutionele geest te creëren die
bevorderlijk is voor interdisciplinair werk, voor transversaliteit en delen. In dit opzicht is het uitstel van
de verhuizing ongetwijfeld een gemiste kans. De tweede uitdrukkingsvorm van technische efficiëntie die
bij mij vragen en zelfs onrust oproept, zijn de schaalvoordelen die niet kunnen worden bereikt. Stelt u
zich voor: gemeenschappelijke laboratoria waar de activiteiten zijn gegroepeerd naar veiligheidsniveau
en niet zijn opgedeeld naargelang van het onderwerp van het onderzoek, mens, dier of milieu. Stelt u
zich eens voor: mensen van verschillende wetenschappelijke directies en diensten die rond dezelfde
tafel zitten en aanvullende onderzoeksmethodologieën bespreken om hun samenwerking optimaal te
benutten. Ik breng enkel de vervallen staat van onze gebouwen ter sprake die financieel en ecologisch
bodemloze putten zijn. De redenen om deze verhuizing te laten doorgaan en het proces te versnellen
lijken me pertinenter dan die om deze uit te stellen.

8. Een begroting die strookt met de taken en
verwachtingen: onszelf de middelen geven
om onze ambities te realiseren
Om deze niet-uitputtende uiteenzetting van de vraagstukken in verband met de middelen waarover
Sciensano al dan niet beschikt af te sluiten, kan ik niet voorbijgaan aan de budgettaire aspecten. Ik zal
de lezer de details besparen van de moeilijkheden waarmee de overheidsinstellingen ten gevolge van
de crisis te kampen hebben en die gepaard gaan met lineaire besparingen die in de periode 2022-2026
worden toegepast. Ik bespreek de problematiek van de financiering liever niet door klachten op te
sommen, maar met een enthousiast en optimistisch discours. Ik ben ervan overtuigd dat wat Sciensano
heeft bereikt en wat er in de toekomst nog moet worden bereikt, de investering van de autoriteiten in
ons instituut volledig rechtvaardigt. Ik kan het niet over mijn hart krijgen te geloven dat het bewijs van
de dringende noodzaak om de surveillance vandaag structureel te versterken alleen geleverd zal
worden door diegenen die, via wat u leest, trachten te sensibiliseren en te overtuigen. Ik droom ervan
om, zoals de Franse filosoof Jean-Pierre Dupuy het zou zeggen, een ‘echte profeet’ te zijn, iemand die
aankondigt wat er werkelijk gaat gebeuren, omdat hij in zijn profetie de reacties verwerkt die zijn
waarschuwingen of aanbevelingen zullen oproepen. Ik voorspel een nationale, maar ook internationale
surveillance, versterkt met financiële, technische en juridische middelen. Een surveillance die
vertrouwen krijgt en die, op haar beurt, het vertrouwen van de maatschappij opwekt. Een surveillance
die geruststelt, ook al kan ze nooit garanderen dat het ergste nooit realiteit zal worden.

9. Een positieve gedachte, gevoed door talrijke
steunbetuigingen: bedankt
Ik zou deze inleiding willen beëindigen met enkele woorden van dank als aanvulling op de bedanking
aan de mensen die Sciensano doen leven. Ik denk eerst en vooral aan de leden van de Raad van
Bestuur die me gedurende twee jaren hebben gesteund, met strengheid, maar steeds met de wil om
bij te dragen tot de goede werking van Sciensano. Zij hebben kosten noch moeite gespaard onder
leiding van onze voorzitter en vicevoorzitter. Deze steun heb ik ook gekregen van de leden van de
Algemene Raad. Na een enigszins gecompliceerde start zijn de betrekkingen met de leden van de
Wetenschappelijke Raad tot rust gekomen en zijn ze geworden wat ze moeten zijn en blijven:
constructief, gevoed door wederzijds vertrouwen. Ik merk in hen de wens om Sciensano te helpen zich
succesvol te ontwikkelen op het gebied van onderzoek en wetenschappelijke activiteiten. Bedankt voor
12
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jullie oprechte betrokkenheid. De kabinetten van onze twee toezichthoudende ministers hebben ons
ook erg ondersteund. Ze hebben dat vaak op een concrete manier bewezen, maar ook met woorden
die soms troostender waren dan de financiële steun die we krijgen. Tot slot bedank ik een groot deel
van de bevolking dat ons vertrouwt en van wie sommigen de tijd nemen om ons dat te laten weten.
Beste lezer, ik laat u nu ontdekken wat Sciensano in 2021 voor u heeft verwezenlijkt. Wees gerust, wij
zijn waakzaam en bewaken de situatie.
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Januari
SCIENSANO

ANALYSEERT DE

COVID-19-CRISIS

IN HET LICHT VAN

ONE HEALTH

EN DEELT

ZIJN AANBEVELINGEN

In januari neemt Sciensano deel aan de publicatie van een
oriëntatienota met daarin de belangrijkste lessen en
aanbevelingen in verband met het beheer van een
gezondheidscrisis vanuit ‘One Health’-perspectief. Deze
nota is gebaseerd op een onderzoek dat het Belgische One
Health-netwerk eind 2020 organiseerde in het kader van
het beheer van de crisis in België.

Februari
ONZE TEAMS

GEËERD EN BEDANKT DOOR DE WOORDVOERDER VAN HET CRISISCENTRUM

Op de persconferentie van vrijdag 26 februari bedankt Antoine Iseux, de Franstalige woordvoerder
van het crisiscentrum, de medewerkers van Sciensano voor hun opvolging van de epidemie en de
gegevens die ze sinds het begin van de crisis dagelijks verstrekken.
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Maart
SCIENSANO

WERKT HET PROJECT

KNOWLEDGE T RANSLATION

UIT

Knowledge Translation is een participatief proces dat het gebruik
van resultaten van wetenschappelijke activiteiten door politieke
besluitvormers, gezondheidsmedewerkers en het publiek
gemakkelijker wil maken en verbeteren. Sciensano sluit zich bij
deze benadering aan omdat we het belangrijk vinden om
onderzoekskennis te verspreiden en in de verschillende fasen van
het onderzoeksproces met de stakeholders te communiceren. Na
Figuur 1 • Sciensano…
maanden voorbereiding worden eind 2021 de eerste
opleidingsmodules voor onze deskundigen georganiseerd. Het
doel is om hun te leren hoe ze deze benadering al vanaf het begin
van hun projecten kunnen integreren.

Maart

April
GELUKKIGE

VERJAARDAG!

Op 1 april mag Sciensano drie kaarsjes uitblazen!
Ons instituut, dat ontstond bij de fusie van het
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
en het Centrum voor Onderzoek in
Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA), blijft
groeien en zijn activiteiten uitbreiden. Als
vooraanstaande speler in de gezondheidscrisis
zetten we ons werk voor de volksgezondheid
voort met als leitmotiv ‘levenslang gezond’.

Mei
BEZOEK

VAN MINISTER

DAVID CLARINVAL

AAN

SCIENSANO

Op 18 mei brengt federaal minister van
Landbouw Clarinval een bezoek aan onze
collega’s van de wetenschappelijke directie
Infectieziekten dier. Een gelegenheid om de
huidige activiteiten van Sciensano nader toe te
lichten, onze hoogbeveiligde zone BSL 3 te
bezoeken en onze analytische
elektronenmicroscoop te testen.
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Juni
SCIENSANO

TEKENT EEN STRATEGISCH SAMENWERKINGSAKKOORD MET DE

BELGISCHE

UNIVERSITEITEN

Sciensano werkt al jaren nauw samen met de
Belgische universiteiten. Deze overeenkomst
bekrachtigt een gestandaardiseerd model voor
gegevensoverdracht dat de doeltreffendheid
moet verhogen en de inclusie van hun eigen
onderzoeksprojecten versterken. Zo wordt de
bijdrage van elke partij opgewaardeerd en het
gezondheidsonderzoek verbeterd. Bekijk ons
persbericht.

ONZE MEDEWERKERS

ORGANISEREN EEN WORKSHOP

OVER HET BEHEER VAN EEN INFODEMIE

Een infodemie is een overaanbod van (soms
correcte, vaak foute) informatie dat zich
voordoet bij een epidemie. Tijdens deze
workshop zullen Europese experts van de
WHO hun ervaringen en tools deelden om de
deelnemers te helpen beter om te gaan met
mis- of desinformatie. Sciensano organiseert
de workshop in het kader van het Europese
project PHIRI dat het coördineert. Ga naar de
website van het project voor meer informatie.

Juli - Augustus
SCIENSANO

RICHT EEN WELZIJNSCOMITÉ OP

In lijn met zijn leuze ‘levenslang gezond’ stelt Sciensano
de fysieke en geestelijke gezondheid van zijn
medewerkers centraal. In de zomer van 2021 hebben we
voor onze medewerkers die hier behoefte aan hebben een
comité en een intranetsite opgericht die gewijd is aan
psychologisch, fysiek en sociaal welzijn. Bij Sciensano
willen we allemaal bijdragen aan welzijn: als collega, als
baas en als individu. #wecare

16

2021 IN BEELD

September
SCIENSANO

ORGANISEERT ZIJN 6E SYMPOSIUM VOOR DIERZIEKTEN

In samenwerking met het FAVV organiseert de
Wetenschappelijke directie Infectieziekten dier
zijn 6e symposium voor dierziekten, met als
thema ‘Voedselveiligheid en zoönotische
ziekten’. Een gelegenheid om de rol van
Sciensano toe te lichten uit het perspectief van
One Health, en met name in te gaan op de
impact van dierziekten op de volksgezondheid
en de rol van voeding in de overdracht van
zoönotische ziekten.

BRANDPREVENTIE: SCIENSANO

LEIDT ZIJN MEDEWERKERS OP

Sciensano besteedt de grootste zorg aan de
veiligheid van zijn medewerkers en infrastructuur,
en brengt daarom 25 vrijwilligers uit het personeel
samen voor een speciale opleidingsdag. Omdat
de gezondheidsmaatregelen versoepeld zijn,
komen de deelnemers ter plaatse samen. Eerst
leren ze de beginselen van brandpreventie en bestrijding en vervolgens gaan ze praktisch aan
de slag met gespecialiseerde uitrusting.

Oktober
SCIENSANO SLEEPT BSFM-PRIJS IN DE WACHT (BELGIAN SOCIETY
M ICROBIOLOGY)

FOR

FOOD

We feliciteren onze collega en doctorandus
Florence Buytaers met haar BSFM-prijs, die
de beste poster in voedingsmicrobiologie
bekroont. Deze prestigieuze prijs werd haar
overhandigd op de 25e conferentie voor
voedingsmicrobiologie van BSFM in Brussel.
Dit getuigt van de kwaliteit van ons
onderzoek als wetenschappelijk referentieinstituut. Ga naar de webpagina van het
evenement.
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ONZE COLLEGA’S IN DE BLOEMETJES
ELITEN VAN DE ARBEID)

GEZET DOOR

KIEA (KONINKLIJK INSTITUUT

DER

KIEA is een nationale organisatie die
professionals in verschillende domeinen beloont
voor hun knowhow en hun bijdrage in hun
beroepssector. Onze collega’s Bavo Verhaegen,
Marie Polet en Maria Cristina Garcia Graells
mochten de prijs ‘Toekomst van het beroep’ in
ontvangst nemen, en Steven Van Gucht en Frank
Koenen die van ‘Expert van het beroep’.
Nogmaals het bewijs dat Sciensano kan rekenen
op uitzonderlijke medewerkers. Alle informatie op
de website van KIEA.

November
EEN SCIENSANO-MEDEWERKSTER

ONTVANGT DE

PASTEUR T ALENT-AWARD!
Onze collega Nathalie Vandevelde werd ter
gelegenheid van de Talent Awards-ceremonie 2021
in de bloemetjes gezet door Pasteur Network.
Nathalie is de wetenschappelijk verantwoordelijke
van de Belgische nationale referentiecentra voor
zeldzame ziekten, en zij staat een klinische
benadering voor die bij de behandeling van
zeldzame ziekten de patiënt een optimale diagnose
en opvolging wil bieden. We feliciteren haar met
deze mooie erkenning. Alle details over deze
prijsuitreiking op de website van het Pasteur
Network.

SCIENSANO

ORGANISEERT DE EERSTE THEMADAG

ONE HEALTH EJP

Sciensano zorgt voor de wetenschappelijke coördinatie
van het project One Health EJP, dat als doel heeft een
werkzaam Europees netwerk en gezamenlijke projecten te
creëren rond de One Health-gezondheidsbenadering. Het
doel? Zorgen voor een betere preventie van
gezondheidscrisissen en een gecoördineerde respons op
Europees niveau. Ter ondersteuning van dit netwerk zullen
geregeld themadagen worden georganiseerd. Sciensano
heeft de eer om de eerste van die dagen te organiseren en
bijna 120 deelnemers te verwelkomen (met name FAVV,
FOD, FAGG, ULg en UZ Brussel). De eerste in een lange
reeks!
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December
SCIENSANO

LANCEERT EEN NIEUW PLATFORM VOOR GEZONDE DATA

Het webplatform Gezonde Data, jouw mening over het tweede leven van gezondheidsgegevens
werd opgericht in samenwerking met Health Data Hub (Frankrijk) en NHS Confederation
(Verenigd Koninkrijk). Het doel is om de betrokkenheid, reflectie en uitwisseling met en tussen
burgers aan te wakkeren rond het thema hergebruik van gezondheidsgegevens in een ‘tweede
leven’. ‘Tweede leven’ verwijst dan naar de periode nadat de gegevens gebruikt zijn voor de
zorg (bv. voor onderzoek). Bekijk ons nieuws voor meer info.

SCIENSANO
DIE IN 2021

IN DE TOP

3 VAN BELGISCHE

GEZONDHEIDSORGANISATIES

HET BESTE COMMUNICEERDEN OP

T WITTER

Sciensano is een niet alleen een referentie in de
wetenschappelijke wereld. Ook op sociale
netwerken zijn we sterk aanwezig om optimaal
informatie te delen met onze doelgroepen. Geen
toeval dus dat HealthBuzz.be Sciensano van alle
gezondheidsorganisaties op Twitter een 3e plaats
toekent in zijn rangschikking voor 2021. Dat doet
het omdat we “uitblonken in de verspreiding van
berichten in de Belgische wereld van de
gezondheidszorg”. HealthBuzz.be telt alle artikels
en tweets over de gezondheidssector in België.
Het analyseert deze om trends te onderscheiden
en na te gaan wie de populairste zijn op het net.
Volgt u ons al op Twitter?
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SCIENSANO BLIJFT ZIJN STEMPEL
DRUKKEN OP DE COVID-19-CRISIS
1. Inleiding
Met de komst van de vaccins eind 2020 kwam ook de hoop dat we het onvoorspelbare SARS -CoV-2
meer onder controle zouden kunnen krijgen. Met de nieuwe varianten, delta en omicron, alsook de
derde, vierde en zelfs vijfde golf, werd iedereen, van beleidsmakers over wetenschappers tot bevolking,
met de neus op de feiten gedrukt. COVID-19 bleef ook in 2021 een enorme druk leggen op de
samenleving en het gezondheidssysteem.
In die extreem uitdagende context van crisisbeheer bleef Sciensano een essentiële, niet weg te denken
partner in de ondersteuning van het beleid. Onze medewerkers stonden garant voor het aanleveren van
expertise in een zeer brede waaier van domeinen: epidemiologische surveillance, (wetenschappelijke)
dienstverlening, vaccinatie-studies, onderzoek naar performance en kwaliteit van diagnostische testen
of vaccins, seroprevalentie-studies of gezondheidsenquêtes.
Sinds het begin hebben we al meer dan honderd projecten en activiteiten rond COVID-19 opgestart die
worden gefinancierd door overheden en met eigen middelen. Die projecten hadden ook bijzondere
aandacht voor thema’s met een maatschappelijke relevantie, indirecte gevolgen en
langetermijngevolgen van COVID-19 (socio-economisch, creëren van ongelijkheid) of een impact op
het mentaal welzijn. Een (niet-exhaustief) overzicht wordt in de volgende hoofdstukken samengevat.
Deze activiteiten konden onmogelijk worden uitgevoerd zonder de steun van en de nauwe
samenwerking met een uitgebreid netwerk van partners: ziekenhuizen, huisartsen, woonzorgcentra en
laboratoria, de verschillende federale en gefedereerde instanties, of de academische wereld.
We hebben er steeds voor gezorgd om zo transparant mogelijk te communiceren en data ter
beschikking te stellen van overheid, gezondheidswerkers en het brede publiek, via het dashboard,
epidemiologische rapporten en wetenschappelijke adviezen.
We streefden ernaar om zoveel mogelijk multidisciplinair, transversaal en complementair te werken:
projecten zoals het opvolgen van SARS-CoV-2 in afvalwater, de verschillende vaccinatie- en
seroprevalentie-studies of het ‘genomic surveillance project’ waren alleen maar mogelijk dankzij de
nauwe samenwerking tussen verschillende diensten. Ook diensten zoals Communicatie,
Informatieveiligheid of de Juridische dienst werden nauw betrokken.
De crisis had ook het voorbije jaar een zeer grote impact op de werking van Sciensano en op het welzijn
van onze medewerkers. De druk op wetenschappers en op de medewerkers van ondersteunende
diensten (P&O, receptie, ICT, Communicatie) bleef zeer hoog.
En niettegenstaande veruit de meeste aandacht naar COVID-19 ging, was Sciensano vorig jaar ook
actief in andere crisissen zoals die van de PFOS/PFAS-vervuiling en de vogelgriep.
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2. In the picture: COVID-19-vaccinatie
Sciensano heeft zich sterk geëngageerd in de verschillende aspecten van de COVID-19-vaccinatie.
De succesvolle activiteiten illustreren de meerwaarde van een multidisciplinaire, complementaire
en transversale aanpak en de nauwe samenwerking tussen een groot aantal diensten binnen het
Instituut.
Figuur 1 • Overzicht van Sciensano’s vaccinatie-activiteiten in het kader van COVID-19

De activiteiten worden onderverdeeld in 5 grote domeinen:
1. Vaccinatie: opname & dekkingsgraad
 Het project LINK-VACC werd opgestart met 3 objectieven:
• bepaling opname en dekkingsgraad
• bepaling effectiviteit
• opvolging veiligheid van het COVID-19-vaccin.
Het project maakt de link tussen VACCINNET+ en andere databanken (IMA, Statbel, COBHRA) en
kadert in de post-autorisatiesurveillance. De opname en de dekkingsgraad van vaccinatie (per regio,
type vaccin, leeftijdsgroep, doelgroep, enz.) zijn twee belangrijke indicatoren om de uitrol van de
vaccinatiecampagne te evalueren en indien nodig bij te stellen.
 Surveillance van COVID-19-vaccinatie bij de prioritaire groep van bewoners en personeel van
woonzorgcentra waarvan de resultaten gepresenteerd werden in een thematisch rapport. Ook
voor de tweede prioritaire groep van zorgverleners werd de vaccinatiegraad opgevolgd dankzij een
koppeling van VACCINNET+ en Cobhra (Rapport Vaccinatiegraad Zorgverleners).
 Opvolging dekkingsgraad bij personen met comorbiditeiten in huisartsenpraktijken via het
Barometer-2-project.
2. Vaccinatie: effectiviteit & impact
Het opvolgen van effectiviteit en impact, het tweede objectief van het project LINK-VACC, is cruciaal
om na te gaan welk deel van de bevolking effectief beschermd is. Het verloopt via een test -negatief
case-control design, met koppeling van verschillende surveillancesystemen (SARI, mortaliteit,
contactopvolging, hospitalisaties, afvalwater, enz.). In november werd een uitgebreide analyse
gepubliceerd.
3. Immunogeniciteit & seroprevalentie
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Projecten opgestart in 2020 ter ondersteuning van immunologische studies werden in 2021
verdergezet: het COVID-19-serologieplatform (ontwikkeling en validatie serologische testen),
COVID-19-pseudopartikels, cellulaire immuunrespons en het vaccinatieneutralisatiepotentieel.
Seroprevalentiestudies uitgevoerd bij gezondheidswerkers, in woonzorgcentra, in scholen, enz.
(meer informatie over seroprevalentiestudies in hoofdstuk 3).
De PICOV-studie, opgestart in woonzorgcentra tijdens het winterseizoen 2020-2021 en verlengd
in 2021-2022 om de impact van een voorbije COVID-19-infectie op het ontwikkelen van griep of
acute luchtweginfecties op te volgen, of de beschermende immuniteit voor COVID-19.
Eind 2020 werd het BelCoVac-consortium opgericht waarvan de kern bestaat uit 3
complementaire labo’s (Sciensano, ITG, ULB) en dat gecoördineerd wordt door Sciensano. Het is
de bedoeling om de observationele klinische SARS-CoV-2-vaccinstudies in België te
stroomlijnen. Deze studies evalueren de immuunrespons na SARS-CoV-2-vaccinatie bij gezonde
personen binnen de actieve bevolking of in de woonzorgcentra (PICOV-VAC, referentiestudie),
kankerpatiënten (ONCO-VAC), dialyse- en niertransplantatiepatiënten (NEFRO-VAC),
beenmergtransplantpatiënten (IMREST-VAC), longtransplantpatiënten (LUNG-VAC) en zwangere
vrouwen (PREGCO-VAC). Twee studies evalueren het effect van een gereduceerde vaccindosis of
van een langer interval tussen de vaccinaties (REDU-VAC, IMCOVAS) (meer informatie over
immunologische studies in het hoofdstuk over de surveillance van infectieziekten bij de mens).

4. Vaccinatieveiligheid
 Via het project LINK-VACC werd de detectie en beschrijving (ernst, tijd sinds vaccinatie, link met
vaccinatieplaats of lotnummer) van doorbraakinfecties opgezet ter ondersteuning van het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Een eerste
analyse werd gepubliceerd midden 2021.
 De dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten ontwikkelde en valideerde vorig jaar testen voor
de kwaliteitscontrole van mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech en het Janssenvaccin. De
validatie voor testen van het mRNA-vaccin Curevac stopte aangezien de aanvraag voor registratie
bij het EMA ingetrokken werd (meer informatie over de veiligheid van vaccins in het hoofdstuk over
de bevordering van de interne en externe kwaliteit).
 De dienst Bioveiligheid en biotechnologie onderzocht de potentieel nadelige effecten van de
COVID-19-vaccins op mens en omgeving (Environmental Risk Assessment) ter ondersteuning
van het FAGG.
5. Vaccinatiebereidheid
 De bereidheid bij de algemene bevolking om zich te laten vaccineren, werd geëvalueerd in de
verschillende COVID-19-gezondheidsenquêtes. In de achtste enquête (oktober 2021) werd
onder andere de houding tegenover het vaccin nagegaan bij niet-gevaccineerden, de redenen voor
niet-vaccinatie en de gepercipieerde efficiëntie van het vaccin.
 Daarnaast organiseerden we ook de Coronaconsultaties, gesprekken tussen een 100-tal burgers
en experten om aanbevelingen voor het vaccinatiebeleid te formuleren.
 Vanwege hun brede betrokkenheid bij de vaccinatiecampagne was het belangrijk de kennis en
houding van de artsen ten opzichte van vaccinatie te onderzoeken. De bereidheid van de artsen,
geëvalueerd door de Artsenkrant, de Huisartsenpeilpraktijken van Sciensano, de CHARMINGstudie en een ULB-bevraging, werd toegelicht in een rapport bestemd voor de beleidsmakers.

3. Surveillance
Sciensano speelde ook in 2021 een centrale rol in het verzamelen, verwerk en en ter beschikking stellen
van COVID-19-data. Onze wetenschappers waren actief in een zeer brede, toenemende waaier van
surveillance-activiteiten, essentieel voor de opvolging van de epidemie en de ondersteuning van het
beleid.
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3.1. COVID-19-DATA: BEHEER & UITWISSELING
Het COVID-19-DASHBOARD bleef het centrale, publieke gegevensplatform voor beleidsmakers,
gezondheidswerkers, pers en het brede publiek. Het werd algemeen gewaardeerd (ook in het
buitenland) om zijn duidelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en volledigheid. Het platform werd steeds
verder uitgebreid, onder andere met gegevens over de vaccinatie(graad) of varianten. Ruwe datasets
werden ter beschikking gesteld van onderzoekers en de procedure voor het aanvragen van bijkomende
data werd verder uitgewerkt, rekening houdend met de GDPR-richtlijnen (COVID-19 Datarequests).
Sciensano was de centrale beheerder voor het verzamelen, opslaan, verwerk en en ter beschikking
stellen van COVID-19-gegevens. De dienst Healthdata.be speelde een essentiële rol in de coördinatie
van een aantal gegevensbanken rond testing en contactopsporing (manuele en digitale
contactopsporing zoals de app Coronalert). Daarnaast beheerden we ook gegevensbanken in het kader
van de surveillance in de eerstelijnszorg, voor ziekenhuizen of woonzorgcentra, of in het kader van
vaccinatie (meer informatie over Healthdata.be in het hoofdstuk over het gebruik van platformen).
Op Europees niveau heeft Sciensano zich ingeschreven in het project PHIRI (Population Health
Information Research Infrastructure), dat de uitwisseling van COVID-19-data en best practices tussen
landen wil bevorderen.
Eind 2021 lanceerden we BY-COVID (Beyond-COVID), een 3-jarig project dat toegang, koppeling en
uitwisseling van (meta)data over SARS-CoV-2 en andere infectieziekten wil verbeteren in
wetenschappelijke, medische, volksgezondheidsdomeinen en beleidsdomeinen.

3.2. RAPPORTERING
Sinds het begin van de crisis heeft Sciensano ingezet op een zeer uitgebreide epidemiologische
rapportering met de publicatie van honderden dagelijkse en wekelijkse epidemiologisch bulletins, en
wekelijkse rapporten over de situatie in woonzorgcentra, ziekenhuizen en afvalwater. Daarnaast
publiceerden onze wetenschappers ook een reeks thematische rapporten over COVID-19gerelateerde mortaliteit, vaccinatiegraad en impact, surveillance van COVID-19 in scholen, vaccinatie
bij zorgverleners en in woonzorgcentra, of het gebruik van drugs.

3.3. SURVEILLANCE
De surveillance vindt niet alleen op nationaal niveau plaats, de meeste data en analyses zijn ook
beschikbaar voor de verschillende regio’s en eventueel voor de gemeentes. Als deel van de
basissurveillance en voor de epidemiologische risico-evaluatie analyseren we indicatoren zoals
incidentie, hospitalisaties en de evolutie van de COVID-19-sterfte. Het reeds bestaande surveillancesysteem voor mortaliteit, BE-MOMO, bood de gelegenheid om analyses te verrichten in verband met
sterfte, ongeacht de oorzaak of COVID-19-gerelateerd, en de evolutie van de oversterfte op te volgen.
We publiceerden verschillende rapporten: surveillance van COVID-19-gerelateerde mortaliteit in
België tijdens de 1ste en 2de golf, de oversterfte tijdens de 1ste en 2de golf van de COVID-19-epidemie.
In samenwerking met academici van UHasselt en UAntwerpen ontwikkelden onze wetenschappers
kortetermijnmodellen met onder andere voorspellingen over het aantal verwachte hospitalisaties. De
(snelle) opkomst van de varianten delta en omicron toonde het belang aan van een performant
moleculair surveillancesysteem op basis van Whole Genome Sequencing (WGS). Begin 2021 werd
een platform voor genoomanalysen opgericht dat de vinger aan de pols houdt via de combinatie van
een basissurveillance (analyse van 5-10% van de positieve PCR’s) en een actieve surveillance (bij
wie terugkeerde van een rode zone, herinfecties, doorbraakinfecties, …).
In het kader van de Europese Health Emergency Preparedness en Response Authority (HERA),
een initiatief om de preparedness-infrastructuur te verbeteren, haalde Sciensano een budget binnen om
in België een platform voor genomische surveillance uit te werken. Een betere toegang voor alle
actoren tot geharmoniseerde moleculaire en genomische data en het centraal verzamelen van
bijkomende microbiologische en epidemiologische informatie laat toe om uitbraken van infectieziekten
- niet alleen COVID-19 - sneller en efficiënter aan te pakken op nationaal en op Europees niveau. De
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ontwikkeling en uitwerking van dit project was een mooi voorbeeld van de transversale samenwerking
binnen Sciensano tussen de diensten Epidemiologie, Virale ziekten en Healthdata. Andere
opportuniteiten binnen HERA zullen in 2022 verder bekeken worden.
Sciensano volgde de verschillende aspecten van de testing- en contactopvolging nauw op, een hele
uitdaging gezien de vele aanpassingen in de strategie tijdens de epidemie. We rapporteerden het aantal
testen of de positiviteitsratio per testtype, test-indicatie, leeftijdsgroep of regio. Om het succes van het
contactopvolgingssyteem te evalueren in het snel identificeren van risicocontacten, werd het aantal
hoog- en laagrisicocontacten van indexgevallen bijgehouden, het aantal dat gecontacteerd werd en de
mogelijke plaats en bron van infectie. Ten slotte werd ook de Turn Around Time van de verschillende
stappen in het testing- en contacttracingproces opgevolgd en wekelijks gerapporteerd aan
beleidsmakers.
We voerden toezicht uit op alle niveaus van de gezondheidssector en in specifieke professionele
sectoren en bevolkingsgroepen:
Eerstelijn: voortbouwend op het bestaande peilnetwerk van huisartsen (in 2006 opgezet voor de
opvolging van influenza) werd een toepassing ontwikkeld voor syndroomsurveillance in de
huisartsenpraktijk. De COVID-19 Barometer 2.0 laat toe om snel en gemakkelijk gegevens over
vermoedelijke of bevestigde gevallen van COVID-19, viraal syndroom, griep en acute luchtweginfecties
te verzamelen. Daarnaast bleven we ook de werklast bij huisartsen wekelijks opvolgen.
Tweedelijn: via de Klinische Ziekenhuissurveillance en de Hospital Transport & Surge Capacity
volgen we de evolutie op in de ziekenhuizen, met een wekelijkse rapportering en analyse van een
uitgebreide set indicatoren van opgenomen patiënten alsook patiënten op intensieve zorgen: klinische
gegevens, vaccinatiestatus, ligduur of uitkomst.
De Woonzorgcentra werden tijdens de eerste golven zwaar getroffen. Om de situatie bij deze
kwetsbare groep beter op te volgen, werd een uitgebreid surveillancesysteem opgezet met wekelijkse
rapporten over het aantal gevallen, de sterfte, het aantal clusters of uitbraken in de woonzorgcentra.
We publiceerden ook een thematisch rapport met een epidemiologische analyse van de
vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra.
De situatie bij kinderen en in de scholen (aantal gevallen bij leerlingen en personeel, aantal clusters
en uitbraken) werd van nabij opgevolgd, in nauwe samenwerking met de onderwijsnetten en centra voor
leerlingenbegeleiding (CLB/PSE). We publiceerden specifieke rapporten met een analyse van COVID19 in het onderwijs tijdens het eerste trimester van het schooljaar 2020-2021 en SARS-CoV-2 bij
kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar tijdens het schooljaar 2020-2021.
Ten slotte werd ook de impact van de epidemie in de professionele sectoren geëvalueerd op basis
van RSZ-data. Er werden verschillende rapporten gepubliceerd over de COVID-19-incidentie in de
actieve beroepsbevolking, dit gebeurde per sector voor de periodes 9/2020-1/2021 en 6/2021.
Om de doorheen de pandemie opgebouwde groepsimmuniteit binnen de Belgische bevolking op te
volgen en de duur en kwaliteit van de opgebouwde immuniteit na het doormaken van een infectie of na
vaccinatie te monitoren, werkten de diensten Immuunrespons en Epidemiologie nauw samen om een
aantal serosurveillance-studies op te zetten (resultaten op het COVID-19 Dashboard). Serologische
testen werden ontwikkeld, gevalideerd en geoptimaliseerd om SARS-CoV-2-antistoffen te detecteren
in serum, speeksel en moedermelk (meer informatie over de ontwikkeling van testen in het hoofdstuk
over de surveillance van infectieziekten bij de mens).
De studies werden opgezet in de volgende bevolkingsgroepen:
 Bloeddonoren: 32 testperiodes en 28.000 testen in samenwerking met het Rode Kruis/Croix
Rouge;
 Gezondheidswerkers in ziekenhuizen;
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Eerstelijnsgezondheidswerkers: prospectieve cohortstudie bij 2680 eerstelijnswerkers;
Kinderen en schoolpersoneel: grootschalige studie met 5 testperiodes, 5000 speekseltesten bij
schoolkinderen en 2200 testen bij personeel, in samenwerking met de KUL;
 Bewoners en personeel van woonzorgcentra;
 Algemene bevolking: de studie Saliva HIS ging de prevalentie van SARS-CoV-2-antistoffen na in
de bevolking van 18 jaar en ouder via het onderzoek van speekselstalen.
Blijvende monitoring is nodig aangezien de hoeveelheid antilichamen opgewekt na infectie en/of
vaccinatie snel daalt, en vanwege de opkomst van nieuwe varianten. In deze studies zullen antilichamen
tegen omicron vanaf 2022 gemeten worden.
Het project voor de monitoring van SARS-CoV-2 in afvalwater is een andere illustratie van de
transversaliteit binnen Sciensano, met nauwe samenwerking tussen de diensten Epidemiologie,
Infectieziekten, Voedselpathogenen, Virale ziekten en Transversale activiteiten in toegepaste
genomica. Partners binnen België zijn UAntwerpen, UGent, UNamur, E-BIOM en UCLouvain. Ook op
Europees niveau was Sciensano een actieve partner.
 Het project werd in 2021 verder uitgewerkt en bestreek 45% van de Belgische bevolking, verdeeld
over 42 waterzuiveringsstations. Het liet toe om – onafhankelijk van de gevoerde teststrategie –
de evolutie van SARS-CoV-2 in de Belgische bevolking op te volgen. Er bleek een duidelijke
correlatie te bestaan tussen de waarden in het afvalwater (op basis van 3 alarmindicatoren) en de
14-daagse incidentie.
 De afvalwatersurveilance werd een complementaire tool in de beoordeling van de
epidemiologische situatie met een wekelijkse rapportering in het epidemiologisch rapport en op het
dashboard.
 Op korte termijn zal ook de surveillance van varianten opgestart worden.
Meer informatie over de gebruikte technieken voor detectie in hoofdstuk 4.

3.4. JURIDISCHE EN PRIVACYGEBONDEN ASPECTEN
De epidemiologische surveillance, enquêtes en wetenschappelijke onderzoeken genereerden een grote
hoeveelheid gegevens waarvoor specifieke gegevensbanken werden opgericht. Ten gevolge van de
complexiteit van het gegevensbeheer en de uitdagingen in verband met de gegevensbescherming,
speelden onze Data Protection Officers en juristen ook in 2021 een essentiële rol.
Zij waren onder andere betrokken in het opstellen van Data Protection Impact Assessments (manuele
en digitale contactopsporing), communicatiecampagnes voor burgers inzake de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer
en
persoonsgegevens
(manuele
contacttracing, Coronalert,
ziekenhuissurveillance), de opmaak van FAQ, overleg met externe partners in verband met
gegevensverwerking en gegevensuitwisseling, het opmaken van verwerkingsovereenkomsten en
samenwerkingsakkoorden en het uitwerken van procedures voor het delen van gegevens met
andere wetenschappelijke instellingen.
Meer informatie over de juridische en privacygebonden aspecten in het hoofdstuk over de t ransversale
principes.

4. Onderzoek
4.1. INDIRECTE GEVOLGEN & LANGETERMIJNGEVOLGEN VAN DE EPIDEMIE EN DE
MAATREGELEN
Naast de zeer uitgebreide surveillance heeft Sciensano ook sterk ingezet op het onderzoek naar de
indirecte gevolgen van de epidemie en de ingevoerde maatregelen voor de gezondheid en levensstijl
van de bevolking, het mentaal welzijn, de sociale ongelijkheden of de langetermijngevolgen van
COVID-19.
Sinds het begin van de epidemie voerden we al 8 online HIS-COVID-19-gezondheidsenquêtes uit,
waarvan 3 in 2021. We peilden dit jaar onder meer naar de ervaringen van de bevolking toen er nog
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strenge maatregelen van kracht waren: geestelijke gezondheid, vaccinatie, aanwezigheid van ziekten
die COVID-19 verergeren, kwetsbaarheid van ouderen, levenskwaliteit en gezondheidsgerelateerde
gedragsdeterminanten.
Naarmate de epidemie vorderde, werd de enorme impact op het mentale welzijn duidelijk. Sciensano
investeerde sterk in het documenteren van dit probleem: we integreerden vragen naar mentaal welzijn
in bestaande enquêtes (COVID-HIS, Covimpact, BE-Heroes) en startten het project PSYCOV, een
multidimensionale monitoring van mentaal welzijn en het aanbod aan/vraag naar geestelijke
gezondheidszorg. Het project POWER-TO-CARE en de internationale studie BE-HEROES peilden
specifiek naar het welzijn van zorg- en hulpverleners alsook mantelzorgers.
Via de online enquête over het aanbod evenals het gebruik van DRUGS werd nagegaan welke gevolgen
de pandemie heeft voor het gebruik en de markt van drugs, en de mogelijke gevolgen op langere termijn.
De studie COVIMPACT werd opgestart om over een periode van 2 jaar de langetermijneffecten van
COVID-19 op de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid op te volgen (Long Covid).
Ook het 3-jaar durende project HELICON wil de langetermijneffecten en de indirecte
gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België ontrafelen, met een specifieke focus op de socioeconomische patronen.
In samenwerking met HoGent deden we in het project KWAQUA kwalitatief onderzoek naar de
achterliggende motieven van de bevolking bij het opvolgen van quarantaine- en isolatiemaatregelen.
Het project RESISTIRE, samen met 9 Europese partners opgezet, onderzoekt de impact van het
COVID-19-beleid op de gedragsmatige, sociale en economische ongelijkheden in de 27 landen van de
Europese Unie, Servië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. De inzichten zullen bijdragen om
ongelijkheden die voortvloeien uit het COVID-19-beleid te voorkomen en om een betere voorbereiding
op het beheer van toekomstige pandemieën te garanderen.
unCoVer, een functioneel netwerk van 29 onderzoeksinstellingen in 18 landen, waaronder Sciensano,
werd opgezet om gegevens te verzamelen van zorgverlening aan COVID-19-patiënten in heel Europa
en daarbuiten. unCoVer valoriseert deze praktijkgegevens om studies op te zetten naar de kenmerken
van patiënten, risicofactoren, veiligheid en doeltreffendheid van behandelingen, en potentiële
strategieën tegen COVID-19 in praktijksituaties.
Samen met partners in Nederland en Duitsland onderzochten we de impact van de COVID-19-epidemie
in de Euregio Maas-Rijn (EMR): seroprevalentie bij bewoners, documenteren van (perceptie en
respecteren) coronamaatregelen of grensmobiliteit.

4.2. VEILIGHEID VAN MONDMASKERS
Mondmaskers blijven een hoeksteen in de strijd tegen SARS-CoV-2. Sinds het begin van de crisis zijn
talloze types maskers op de markt gebracht. Een aantal van deze maskers bevatten biocides zoals
zilverionen of titaniumdioxide, toegevoegd voor hun antimicrobiële werking of als kleurstof. Om de
potentieel schadelijke effecten na te gaan, meer bepaald het vrijkomen en inhalat ie van nanodeeltjes
bij gebruik, zetten we de AgMask en TiO2Mask-onderzoeksprojecten op. De resultaten zullen
beleidsmakers helpen bij het uitwerken van richtlijnen rond veilig mondmaskergebruik.
Meer informatie over de mondmaskerstudies in het hoofdstuk over de surveillance van chemische en
fysische gezondheidsrisico’s.

4.3. VENTILATIE EN LUCHTKWALITEIT
Het belang van ventilatie en goede luchtkwaliteit in de strijd tegen het SARS -Cov-2-virus en bij
uitbreiding alle respiratoire virussen werd in de loop van de epidemie steeds duidelijker. In
samenwerking met VITO zette Sciensano het project AIRCO op om de ventilatie en de kwaliteit van de
binnenlucht na te gaan in woonzorgcentra, scholen, het openbaar vervoer of de horeca. De
studieresultaten zullen bijdragen tot de ontwikkeling van aangepaste richtlijnen.
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4.4. GENOMISCHE TOOLS VOOR SURVEILLANCE
De dienst TAG (Transversale activiteiten in toegepaste genomica) heeft het voorbije jaar verder ingezet
op het verbeteren van de genomische tools voor de (klinische en algemene) surveillance:
 COVIPRIM en COVIPRIM-VAR: continue monitoring van de performance van de gebruikte
methodes voor de detectie van SARS-CoV-2 in klinische stalen (RT-qPCR) op basis van WGS-data
en in geval van nieuwe varianten.
 COVIDDIVER: ontwikkeling van een methode om de diversiteit van de circulerende SARS-CoV-2
in België op te volgen. De stalen van afvalwater zouden daarbij dienen als proxy -indicator voor de
circulatie van SARS-CoV-2 binnen de Belgische populatie.
 DIGICOVID en DIGICOVID-VAR: ontwikkeling van een digitale PCR-methode voor de detectie en
kwantificatie van het SARS-CoV-2-genoom en de varianten in menselijke monsters en
omgevingsstalen.
Deze projecten leveren ook een essentiële bijdrage aan het surveillanceproject van het afvalwater (zie
Hoofdstuk 3 Surveillance/Afvalwater).
Meer informatie over de activiteiten van de dienst TAG in het hoofdstuk over het gebruik van platformen

5. Dienstverlening en beleidsondersteuning
(Wetenschappelijke) dienstverlening bleef een kerntaak van het Instituut tijdens de crisis: onze
wetenschappers speelden een essentiële rol in het formuleren van wetenschappelijke adviezen en als
lid van de verschillende wetenschappelijke en beleidsondersteunende comités. De druk bleef zeer
hoog met een omnipresent spanningsveld tussen het tijdig aanleveren van onafhankelijk
wetenschappelijk advies en het gebruik van dat advies voor het beleid.

5.1. WETENSCHAPPELIJKE ADVIEZEN EN RICHTLIJNEN
Sciensano publiceerde vorig jaar een grote hoeveelheid (updates van) wetenschappelijke adviezen en
richtlijnen:
 Fact Sheet COVID-19;
 Risico-evaluaties uitgevoerd door de Risk Assessment Group (RAG) in uiteenlopende domeinen:
bepaling van de drempelwaarden voor de coronabarometer, de delta- en omicronvariant, het
gebruik van het CST of de identificatie van risicolanden voor Variants Of Concern (VOC);
 Wekelijkse RAG voor epidemiologische risicoanalyses;
 Wetenschappelijke RAG-adviezen (andere dan risico-evaluaties) over de teststrategie, de
maatregelen voor geïnfecteerde personen en hun contacten, de maatregelen voor kinderen/scholen
(maskerdracht), ventilatie, ziekenhuisuitbraken, het inzetten van honden voor de opsporing van
COVID-19;
 Wetenschappelijk adviezen van Sciensano over de teststrategie of het dragen van een masker
in scholen;
 Publicatie van richtlijnen op de website van Sciensano waarvan de inhoud gevalideerd wordt door
de RMG of de Interministriële Conferentie (IMC) (en die niet door Sciensano gewijzigd kunnen
worden).

5.2. WETENSCHAPPELIJKE COM ITÉS
Sciensano speelde een sleutelrol in de wetenschappelijke comités. De RAG (Risk Assessment Group)
groeide onder de coördinatie van Sciensano uit tot één van de belangrijkste wetenschappelijke
adviesorganen voor COVID-19 in België.

5.3. BELEIDSONDERSTEUNING
Naast onze aanwezigheid in verschillende wetenschappelijke comités, was Sc iensano ook zeer actief
in een aantal beleidsondersteunende en operationele platforms.
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Op federaal niveau namen we deel aan (onder andere) de federale crisiscel, het Corona Commissariaat,
de Préparatoire en Interministeriële Conferenties (IMC), de COFECO, de Risk Management Group
(RMG), de Task Force Vaccinatie, de Task Force Testing, de GEMS, het Interfederaal Comité Testing
en Tracing (IFC), het Hospital Transfer & Surge Capacity Comité of het Comité Primary en Outpatient
Care Surge Capacity.
In 2021 hebben we in totaal 364 parlementaire vragen beantwoord (289 mondelinge en 75
schriftelijke), wat een grote werklast betekende voor onze medewerkers, aangezien de schriftelijke
vragen steeds in de twee landstalen beantwoord moeten worden.

5.4. DIENSTVERLENING
Sciensano beheert de centrale COVID-19-BIOBANK, een waardevolle collectie van stalen voor
COVID-19-studies waar wetenschappers (Sciensano en extern) gebruik van kunnen maken,
bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en validatie van nieuwe diagnostische testen en testen die de
immunologische status bepalen. Er kunnen 5 jaar lang 100.000 stalen bewaard worden.
Dankzij de aanwezige expertise was Sciensano sterk betrokken bij de kwaliteitscontrole van
laboratoria, diagnostische testen of vaccins (meer informatie over de kwaliteitscontrole van vaccins
in Hoofdstuk 2). We superviseerden de erkenning en opvolging van de kwaliteit van de laboratoria in
het kader van de SARS-CoV-2-screening, externe kwaliteitsevaluaties voor moleculaire screening of
anti-SARS-CoV-2-antistoffen en deden audits in meer dan honderd laboratoria, de acht laboratoria van
het federale COVID-platform inbegrepen.
Meer informatie over de kwaliteitscontrole van de laboratoria in het hoofdstuk over de kwaliteit van de
laboratoria

6. COVID-19 & dieren
Sinds het begin van de humane pandemie van SARS-CoV-2 werd het duidelijk dat dit virus niet alleen
de mens kon besmetten maar ook andere diersoorten. Sciensano werd door het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangeduid als Nationaal Referentielaboratorium
(NRL) voor SARS-COV2 bij dieren. Aanvankelijk werden er voornamelijk meldingen van besmette
katten geobserveerd waarvan de eigenaar ook COVID-19 had doorgemaakt. Korte tijd later werd echter
aangetoond dat ook nertsen besmet waren met SARS-CoV-2. Vermits er in België op dat moment nog
een aantal nertsenkwekerijen actief waren en er bovendien een risico tot overdracht op de mens
bestond, werd aan Sciensano gevraagd om de nertsen op deze bedrijven te laten testen. Er werden
geen positieve dieren gedetecteerd tijdens deze surveillance.
Er werd een samenwerking aangegaan met een Brussels dierenopvangcentrum waarbij zieke en
gekwetste wilde zoogdieren getest werden vooraleer ze opnieuw vrijgelaten werden in de natuur. In
2021 werden stalen van 9 wezels en 33 vossen geanalyseerd, zij waren allemaal negatief. Ook grote
zoogdieren kunnen door de mens besmet worden: zo vertoonden eind november 2021 de twee
nijlpaarden uit de Antwerpse Zoo tekenen van verkoudheid. De analyse van de genomen stalen wees
op een besmetting met de deltavariant.
We verwerkten naast dierlijke ook 24.000 humane stalen in samenwerking met een Brussels labo.
Naast onze taak als NRL voor SARS-CoV-2 namen we ook deel aan de Risk Assessment GroupCovid Animals (RAG-CA), een groep met academici, vertegenwoordigers van de FOD
Volksgezondheid en het FAVV. De RAG-CA formuleert en verspreidt aanbevelingen voor het beleid en
de monitoring van SARS-COV2 bij dieren om tijdig mogelijke reservoirs te detecteren en staat in nauw
contact met de regio’s voor de opvolging bij wilde dieren.
De belangrijke outputs waren de risico-evaluatie van de overdracht van SARS-COV2 op de wilde fauna,
mededelingen aan de autoriteiten en dierenartsen over de risico’s gelinkt aan de nieuwe opduikende
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Variants Of Concern voor dieren, de publicatie van een standpunt met betrekking tot de vaccinatie van
dieren tegen SARS-CoV-2, en aanbevelingen om de monitoring bij gedomesticeerde en wilde dieren,
meer specifiek bij hertachtigen, te stimuleren.

7. Communicatie
Heldere, transparante en doelgerichte crisiscommunicatie is een essentiële pijler van crisisbeheer.
De rol van de dienst Communicatie in de communicatie, afgestemd op de verschillende doelgroepen,
werd algemeen erkend. Zo was de krant De Tijd vorig jaar zeer lovend over de heldere communicatie
van Sciensano. De zeer nauwe interactie tussen onze wetenschappers en communicatoren was
een duidelijke meerwaarde en stond garant voor wetenschappelijk gefundeerde crisiscommunicatie:
The Times beoordeelde de wetenschappelijke communicatie van Sciensano als ‘topkwaliteit’.
We bleven sterk betrokken bij het bepalen van de communicatiestrategie ter ondersteuning van het
NCCN en de FOD Volksgezondheid. We organiseerden wekelijkse persconferenties, samen met de
FOD en het Crisiscentrum, om de cijfers of resultaten van onderzoeken toe te lichten, en ondersteunden
de interfederale woordvoerders. Onze experts speelden een zeer prominente rol in het vertalen van
wetenschap naar begrijpelijke boodschappen.
We bleven
aandacht behouden voor
de behoeften van
gebarentolken: onze
communicatiemedewerkers coachten ook in 2021 (nieuwe) sprekers tijdens de persconferenties.
Dankzij de mediamonitoring van het Crisiscentrum kregen we een goed overzicht van wat er precies
leefde bij de bevolking of specifieke doelgroepen zoals gezondheidsprofessionals. Daardoor konden we
extra duiding geven waar nodig, rekening houdend met veranderende behoeften.
De communicatiemedewerkers beantwoordden in samenwerking met de wetenschappers talrijke
vragen van journalisten. We produceerden FAQ’s en gevulgariseerde wetenschappelijke inhoud,
antwoorden en advies voor de andere communicatiekanalen (https://www.info-coronavirus.be/,
contactcenter, webcare sociale media, journalisten, epidemiologische rapportering). We besteedden
ook veel aandacht aan het verhogen van de zichtbaarheid van onze COVID-19-activiteiten. In 2021
stond Sciensano in de top 10 van de coronazoektermen. We kregen brons in de Top 100 van
gezondheidsorganisaties op Twitter omdat volgens HealthBuzz.be “Sciensano [...] excelled at spreading
their message in the Belgian healthcare community on Twitter in 2021”.
En misschien minder zichtbaar omdat het niet tot onze kerntaken of verantwoordelijkheden behoorde,
maar onze medewerkers van de receptie en het secretariaat behandelden vorig jaar honderden
oproepen van burgers in verband met de app Coronalert en het Covid Safe Ticket.
Meer info over de communicatie in het hoofdstuk over de moderne communicatie.

8. Niet-COVID-crisissen
COVID-19 had zonder twijfel de grootste impact op de maatschappij in het algemeen en de werking van
Sciensano in het bijzonder maar daarnaast was het Instituut ook actief in het opvolgen van andere
crisissen: de PFOS/PFAS-vervuiling in Vlaanderen, de overstromingen die enorme menselijke en
materiële schade aanrichtten in Wallonië of de uitbraak van vogelgriep eind 2021.
Meer info over PFOS/PFAS in het hoofdstuk over de surveillance van chemische en fysische risico’s.
Meer info over onze rol inzake vogelgriep in het hoofdstuk over de surveillance van infectieziekten bij
dieren.

30

SCIENSANO BLIJFT ZIJN STEMPEL DRUKKEN OP DE COVID-19-CRISIS

9. Crisismanagement
Op het vlak van intern crisisbeheer werden er in 2021 een aantal veranderingen doorgevoerd op
basis van de ervaringen opgedaan tijdens het eerste crisisjaar:
 Een nieuwe centrale positie crisiscoördinatie & strategie creëren met een directere link naar de
algemeen directeur en de directieraad. Die centrale positie maakte het mogelijk om een beter
overzicht te krijgen van alle crisisactiviteiten in het hele inst ituut en een betere interactie tussen
wetenschappelijke directies en ondersteunende diensten te garanderen.
 Een MAPPING uitvoeren en een centrale databank met alle COVID-19-gerelateerde projecten en
activiteiten aanleggen.
 Een tussentijdse interne COVID-19-BALANS opmaken.
 De wekelijkse vergaderingen van de Sciensano COVID-19-CRISISCEL heropstarten.
 Een werkgroep rond de versoepelingen voor het vertalen van de overheidsmaatregelen naar de
werkvloer.
In 2020 werden een aantal enquêtes en evaluaties uitgevoerd:
 Evaluatie van de impact van de crisis op de activiteiten van Sciensano
 Evaluatie van overuren/verlofdagen 2020
 Feedback over de tevredenheidsenquête – hoofdstuk over de impact van de COVID-19-crisis
 Feedback over de psychosociale ondersteuning gegeven door IDEWE
Op basis daarvan werd een intern COVID-19-VERBETERPLAN opgesteld voor 2021 met focus op 4
domeinen, acties en timing:
 crisiscoördinatie
 human resources
 communicatie
 crisis-evaluatie

10. Perspectieven 2022


De (weinige) zekerheden over SARS-CoV-2 en de aanpak van het virus moesten in 2021
voortdurend worden bijgesteld binnen een steeds uitdagendere maatschappelijke context. De
komst van omicron eind 2021, het perspectief op een mogelijk einde van de pandemie en een
eventuele endemische fase, het opduiken van nieuwe varianten en een blijvende mate van
onzekerheid zullen wetenschappers en beleidsmakers ook in 2022 uitdagen. De voornaamste
zekerheid is ongetwijfeld dat we nog een tijd zullen moeten omgaan met onzekerheid.



Sciensano wil in 2022 op de kaart blijven staan als een essentiële pijler in het beheer van de COVID19-crisis en engageert zich voor het verderzetten van een brede epidemiologische surveillance, de
ondersteuning van beleidsmakers en gezondheidsprofessionelen met onderbouwd, onafhankelijk
wetenschappelijk advies, het opzetten van studies in relevante domeinen en kwaliteitscontroles.



In samenwerking met beleidsmakers of academici moeten er lessen getrokken worden uit de
huidige crisis. Het Corona Commissariaat heeft het eerste initiatief genomen om een
multidisciplinair Pandemic Preparedness Plan uit te werken waarin we een actieve rol willen spelen.
Er zal ook een discussie opgestart worden over de strategische, wetenschappelijke en
beleidsmatige rol van ons instituut in toekomstige crisissen. In het kader van de toekomstige
preparedness zal er nagedacht worden over de strategie voor de epidemiologische surveillance met
meer aandacht voor syndromische of sentinel surveillance, waarbij naast infectieuze aandoeningen
ook de mentale gezondheid of chronische ziekten beter geïntegreerd worden.

31

SCIENSANO BLIJFT ZIJN STEMPEL DRUKKEN OP DE COVID-19-CRISIS



Sciensano heeft een enorme hoeveelheid gegevens verzameld met een groot potentieel voor verder
wetenschappelijk onderzoek. Een coherente datastrategie met daarin richtlijnen voor open data
moet uitgewerkt worden.



Intern zullen we nog meer transversaal samenwerken, geïnspireerd op een aantal
voorbeeldprojecten zoals afvalwatersurveillance of de verschillende multidisciplinaire activiteiten
rond vaccinatie tegen corona.



Integratie van een crisiscomponent in onze One Health-projecten, waarvan de meeste antimicrobiële resistentie, voedselpathogenen, zöonotische ziekten - een epidemisch potentieel
hebben. In het kader van het Europese One Health European Joint Program (OH EJP) staat er in
2022 een crisis-oefening gepland die zal worden gecoördineerd door Sciensano.



Er zullen lessen getrokken worden in verband met het intern beheer van de crisis, een nieuw
geïntegreerd crisisplan worden opgesteld en de Business Continuity Plans zullen worden
bijgewerkt.



Het aanpakken van de enorme, blijvende impact van de crisis op onze medewerkers en hun mentaal
welzijn is en blijft een absolute prioriteit.
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STRATEGISCHE GRONDSLAGEN
_
1. Sciensano’s strategische domeinen
1.1. EEN MULTIDIMENSIONALE SURVEILLANCE GERICHT OP "WAARSCHUWING" EN
"PREVENTIE"
1.1.1. Epidemiologische surveillance
Dankzij zijn jarenlange ervaring met de opvolging van gezondheidsdata heeft Sciensano in 2020 heel
erg snel de epidemiologische surveillance van COVID-19 kunnen opstarten. In 2021 breidden we de
bestaande systemen uit en toonden we aan dat het COVID-19-surveillancesysteem niet alleen
bruikbaar was voor de dagelijkse opvolging van het aantal besmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen
maar dat het ons ook in staat stelde om gegevens te verzamelen die de effecten op de gezondheid en
de maatschappij op lange termijn zullen meten. Dit is te danken aan onze holistische aanpak die
gebaseerd is op het One Health-principe.
Figuur 2 • Overzicht van de COVID-19-surveillance

Bron: Van Goethem, N. Towards genomic-informed pathogen surveillance and control in Belgium.
Sciensano. Brussels: January 2022
Figuur 2 toont een schematisch overzicht van de epidemiologische COVID-19-surveillance. De
gegevens uit dit schema vormen een belangrijke basis voor een continue rapportering en een interactief
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webdashboard voor de coördinatie door de Risk Assessment Group (RAG) en voor de
beleidsondersteuning aan het Corona Commissariaat en de verschillende expertgroepen. Sciensano
verzamelt de gegevens volgens het proportionaliteitsprincipe. Soms is het voldoende, of logistiek enkel
mogelijk om de data op het niveau van groepen te verzamelen. Vaak is het noodzakelijk om data op
individueel niveau te verzamelen en te analyseren, al dan niet na het samenbrengen van de gegevens
van elk van deze personen uit verschillende databronnen door een een-op-eenlink.
Sciensano publiceerde in 2021 bijna dagelijks een statusrapport van de epidemiologische COVID-19situatie 306 rapporten, waarvan 51 weekrapporten. Bijkomend werd er door Sciensano ter voorbereiding
van risico-evaluaties door de RAG vanaf 24 augustus 2020 een specifiek wekelijks rapport opgemaakt.
De rapportering beschrijft doorgaans de status voor België volgens leeftijd en plaats van residentie. In
specifieke studies heeft Sciensano ook andere demografische en socio-economische parameters in
rekening gebracht. Het Sciensano surveillance-instrumentarium meet:
1. de verspreiding van het virus;
2. het voorkomen van symptomen en de ernst van het ziektebeeld door de besmetting;
3. de bereidheid tot het opvolgen en het opvolgen zelf van (niet-)farmaceutische preventieve
maatregelen door de bevolking;
4. klinische en maatschappelijke langetermijngevolgen.
De rapportering bevat een tijdlijn die het verloop van de epidemie samen met belangrijke
beleidsbeslissingen visualiseert.
1.1.1.1. De verspreiding van het virus
Het opvolgen van de verspreiding van het virus begint bij het opvolgen van het aantal uitgevoerde testen
en de positiviteitsratio (PCR-testen door de klinische laboratoria en het Federaal Platform COVID
Testing enerzijds en antigeentesten door apothekers, huisartsen en tijdens evenementen anderzijds)
en indien beschikbaar de reden voor de test (mogelijk COVID-19-geval, hoogrisicocontact,
terugkerende reiziger, selfassessment, betalende test). Sciensano heeft samen met het
referentielaboratorium (KULeuven) een surveillancemethodologie uitgewerkt voor het in kaart brengen
van de verspreiding van de genetische diversiteit van het virus. Onze surveillance-instrumenten laten
toe om de verspreiding in specifieke situaties op te volgen, bijvoorbeeld voor woonzorgcentra of voor
de opvolging van de epidemiologische toestand bij kinderen tussen 3-17 jaar.
De contactopvolging laat toe om risicocontacten te identificeren om zo de verspreiding van het virus
tegen te gaan. Sciensano analyseert de data over het verloop van die contactopvolging. We meten het
percentage succesvolle contacten van bevestigde COVID-19-gevallen maar ook het slaagpercentage
van het identificeren van de contacten. De opvolging van de tijd tussen het ontstaan van symptomen tot
de oproep door het contactcenter is een belangrijke logistieke parameter. Op basis van data uit deze
bevraging door het contactcenter beschrijft Sciensano de mogelijke manieren van transmissie in functie
van mogelijke plaats en bron van infectie. Zo onderzocht Sciensano hoe de transmissie in een
huishouden verloopt.
Het beschrijven en opvolgen van clusters gebeurt op basis van 4 bronnen: de systematische verplichte
melding door woonzorgcentra, rusthuizen, andere residentiële instellingen en zorginstellingen, de
databank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de opsporing en opvolging van
mogelijke clusters in bedrijven, gegevens van het contactcentrum en gegevens van de scholen.
In samenwerking met huisartsennetwerken (Barometer, huisartsenpeilnetwerk) schetst Sciensano een
beeld van de druk van de epidemie op de eerstelijnszorg (zorg waar u zonder doorverwijzing naartoe
kunt gaan). Op basis van het huisartsenpeilnetwerk kan Sciensano ook het percentage van positieve
PCR-testen voor SARS-CoV-2 inschatten bij mensen die om griepklachten bij de huisarts aankloppen.
Daarnaast heeft Sciensano de verspreiding van het virus opgevolgd via een aantal serologische studies
in specifieke populaties (o.a. bloeddonoren, zorgverstrekkers in de ziekenhuizen maar ook uit de
eerstelijnszorg, lager onderwijs, personeel en bewoners van woonzorgcentra) en bij de algemene
bevolking. In de loop van 2021 werd ook de verspreiding van het virus en varianten opgevolgd door de
analyse van afvalwater. Deze methode wordt niet beïnvloed door de vaak wisselende teststrategieën
en is ook onafhankelijk van het testgedrag van de bevolking.
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1.1.1.2. Het voorkomen van symptomen en de ernst van het ziektebeeld door de besmetting
Zowel bij de indicatie van de test als op basis van de contactname met iemand die een positieve test
aflegt, kan men een onderscheid maken tussen symptomatische en asymptomatische COVID-19positieve personen. Als belangrijke onmiddellijke indicatoren van de ernst van de crisis volgt Sciensano
de hospitalisaties en de sterfte op. Hospitalisatiedata worden verzameld via 2 kanalen.
Ten eerste is er een verplichte dagelijkse rapportering door ziekenhuizen voor het comité Hospital &
Transport Surge Capacity (HTSC) van het aantal nieuwe opnames wegens COVID-19-infectie volgens
leeftijd, residentie (woonzorgcentrum) en sinds oktober ook vaccinatiestatus. De gegevens bevatten
ook informatie over het aantal patiënten met een bevestigde infectie onafhankelijk van de reden van
opname. Daarnaast rapporteren de ziekenhuizen ook het aantal patiënten in de
intensievezorgafdelingen (ICU) en melden ze de overlijdens (op individueel niveau). De doelstelling van
het HTSC is de opvolging van de capaciteit en van de logistieke impact van de epidemie op de
hospitaalzorg.
Parrallel aan deze verplichte rapportering heeft Sciensano een vrijwillige surveillance opgezet. Deze
surveillance verzamelt gegevens op individueel patiëntniveau en laat toe een beter beeld te schetsen
van de epidemie in functie van comorbiditeiten, de behandeling in en buiten ICU, de duur van het verblijf
(in en uit ICU), het genomische profiel van het virus, vaccinatie en de uitkomst bij ontslag.
Overlijdens door COVID-19 worden ook volgens leeftijd en geslacht, plaats van overlijden, en residentie
in woonzorgcentra verzameld. Sinds het begin van de pandemie heeft Sciensano een systeem opgezet
dat parallel loopt met de officiële statistieken van doodsoorzaken, omdat die geen realtimeopvolging
toelaten. Daarnaast is de analyse van de oversterfte een belangrijk instrument om de impact van de
ernst van de COVID-19-epidemie in te schatten.
Sciensano heeft LINK-VACC opgezet om gegevens over de vaccinatiestatus te linken aan de tes tdata,
hospitalisatiedata en andere gezondheidsinformatie om zo de bescherming van de vaccinatie tegen
besmetting en ernstige ziekte in kaart te brengen.
Om een beeld te krijgen van de impact van de COVID-19-epidemie op de algemene bevolking, heeft
Sciensano de in 2020 gestarte COVID-19-gezondheidsenquêtes aangevuldmet 4 enquêtes in 2021.
Deze enquêtes peilen naar de algemene gezondheid, levensstijl en veranderingen in levensstijl. Deze
enquêtes geven veel aandacht aan het algemeen welbevinden en het voorkomen van mentale
problemen zoals depressie, angst, zelfmoord en geweld binnen het huishouden.
1.1.1.3. De bereidheid tot het opvolgen en het opvolgen van (niet-)farmaceutische preventieve
maatregelen door de bevolking
De hierboven vermelde COVID-19-gezondheidsenquêtes laten ook toe om de evolutie doorheen de tijd
op te volgen van de intentie van de bevolking om de verschillende maatregelen op te volgen en of ze
die maatregelen uiteindelijk daadwerkelijk respecteren. Daarnaast analyseert Sciensano informatie met
betrekking tot de mobiliteit van de bevolking. Data over vaccinatie en vaccinatiestatus worden op
individueel niveau opgevolgd via de registraties in Vaccinnet+. Eind 2021 werd er ook een project
opgestart rond ventilatie in woonzorgcentra, openbaar vervoer, scholen en horeca.
1.1.1.4. Klinische en maatschappelijke langetermijngevolgen
Het peilen naar ‘long COVID’ gebeurt enerzijds via een bevraging waarbij personen initieel worden
gerekruteerd via de contactcentra. Deze mensen worden gedurende 2 jaar opgevolgd door middel van
periodieke bevragingen. Anderzijds zal de gezondheidsimpact van COVID-19 bij besmette en
gehospitaliseerde personen en de indirecte impact door uitgestelde zorg via grootschalige
registerstudies verder bestudeerd worden. Het LINK-VACC-project dat Sciensano heeft uitgewerkt,
beoogt hetzelfde doel op basis van het hergebruik van de bestaande databanken van de zorg.
Daarnaast heeft Sciensano bijgedragen aan de wetenschappelijke adviezen voor de Risk Assessment
Group Covid19 Animals (RAG-CA) om het potentieel risico van besmetting van dieren voor de mens te
bepalen.
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Naast de COVID-19-surveillances voerden we ook de wettelijk verplichte surveillances en rapportage
rond zorginfecties en antibioticumresistentie in acute ziekenhuizen en woonzorgcentra uit, startten we
nieuwe activiteiten op (o.a. antimicrobieel resistentieprotocol, ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren,
antibioticagebruik) en boden we uitbraakondersteuning (o.a. op neonatale zorgen). Binnen de
veterinaire epidemiologische surveillances inventariseerden we de officiële controleprogramma’s,
herevalueerden we de staalnamemethodologie, volgden we de trends in antimicrobiële resistentie bij E.
Coli (kippen, runderen, varkens) op en analyseerden we de bijenmortaliteit. Ten slotte hielpen we het
Instituut Natuur- en Bosonderzoek van de Vlaamse overheid om de verspreiding van everzwijnen in
Vlaanderen te modelleren om het risico voor contact met varkensboerderijen te beperken.

1.1.2. Surveillance van infectieziekten bij de mens en van pollen en schimmelsporen in
de lucht en omgeving
1.1.2.1. De surveillance in de nationale referentiecentra, laboratoria en expertisecentra
Sciensano verzekerde in 2021 de surveillance van infectieziekten bij de mens in het kader van zijn 16
referentielaboratoria voor klinische microbiologie voor het RIZIV, in het kader van de nationale
referentielaboratoria (NRC) voor
Voedselvergiftigingen, Levensmiddelenmicrobiologie en
Antimicrobiële resistentie in opdracht van het FAVV. Het gaf tevens logistieke en
laboratoriumondersteuning aan de gemeenschappen bij uitbraken van infectieziekten in het kader van
conventies met het AZG (Agentschap Zorg en Gezondheid) en AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité).
Daarnaast voerde het de laboratoriumanalyses uit in het kader van de s urveillances en klinische studies
van de Federale regering met betrekking tot de COVID-19-pandemie.
Paraatheid
Naast deze laboratoriumsurveillance werd in de verschillende diensten het wetenschappelijk onderzoek
voortgezet naar nieuwe detectie- en typeringsmethoden voor de ziekteverwekkers bij de mens uit onze
NRC’s en naar nieuwe behandelingen zoals vaccins en faagtherapie bij onbehandelbare infectieziekten.
Zo werden sedert het begin van de COVID-19-pandemie in het NRC Influenza en de dienst
Immuunrespons verschillende nieuwe laboratoriumtechnieken geïntroduceerd voor SARS -CoV2
(serologie, virusisolatie, seroneutralisatie met levend virus en met pseudopartikels, PCR-detectie en typering, sequenering).
Dankzij de financiering van het ECDC werden in het NRC Influenza de laboratoriumanalyses voor de
SARI-surveillance (Severe Acute Respiratory Infections) van ernstige acute ademhalingsinfecties
uitgebreid van het griepseizoen naar het hele jaar. Hierdoor konden we het heropduiken van RSV op
het einde van de lente aantonen, wat buiten de periode is van de normale circulatie van het virus. Eind
2021 werd het griepvirus voor het eerst sinds april 2020 weer aangetroffen in surveillancestalen.
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Figuur 3 • Aantal gerapporteerde infecties onder SARI-patiënten

Door de dienst Immuunrespons werden de diverse testen om de humane immuunrespons die opgewekt
wordt na een SARS-CoV-2 infectie of vaccinatie te kunnen opvolgen in serum, speeksel en moedermelk
verder geoptimaliseerd voor de diverse varianten. Dit is belangrijk om (1) doorheen de pandemie de
opgebouwde groepsimmuniteit binnen de Belgische bevolking te kunnen opvolgen en (2) de duur en de
kwaliteit van de opgebouwde immuniteit te monitoren.
In een serosurveillancestudie (Rode Kruis/Croix Rouge studie) werd de groepsimmuniteit in België
gemonitord (32 testmomenten, 28.000 uitgevoerde testen) (zie Belgium COVID-19 Dashboard).
Vermits gebleken is dat de hoeveelheid antilichamen opgewekt na infectie en/of vaccinatie snel daalt,
blijft voortdurende monitoring belangrijk. De opkomst van nieuwe varianten toont aan dat we mee
moeten evolueren om de antilichaamrespons tegen deze nieuwe – meer relevante – varianten in kaart
te kunnen brengen.
Figuur 4 • Prevalentie van SARS-CoV-2 antistoffen (Wuhan) in Belgische bloeddonoren

In een grootschalige scholenstudie in samenwerking met de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) (5
testmomenten, 5000 uitgevoerde testen bij schoolkinderen, 2200 bij schoolpersoneel) werd
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serosurveillance bij kinderen en schoolpersoneel uitgevoerd waarbij de aanwezigheid van antistoffen
gemeten werd in speekselstalen. Uit de resultaten van de vijfde testperiode (december 2021) blijkt dat
50% van de lagereschoolkinderen antilichamen heeft tegen SARS-CoV-2. Dit is een grote stijging sinds
de vorige testperiode (september 2021), waarin de seroprevalentie 26% bedroeg. Dit wijst erop dat deze
niet-gevaccineerde populatie massaal geïnfecteerd werd tijdens de vierde Belgische golf.
Ook de (blijvende) aanwezigheid van B-geheugencellen werd in kaart gebracht (cellulaire
immuunrespons) na vaccinatie (BelCoVac-studies) en na infectie (FWO-project, samenwerking
Sciensano - ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde) - UA (Universiteit Antwerpen)). De SARS-CoV2 pseudovirale technologie werd succesvol geïntroduceerd. Dit flexibele systeem maakt het mogelijk
om de aanwezigheid van neutraliserende antilichamen tegen nieuwe varianten (o.a. Omicron) te meten
in een veilige BSL2-omgeving.
In december 2020 werd het BelCoVac-consortium opgericht teneinde de observationele klinische
SARS-CoV-2 vaccinstudies in België te stroomlijnen. De kern van dit consortium wordt gevormd door 3
complementaire labo’s, elk gespecialiseerd in één of meerdere testen: Sciensano_Lab Immuun respons
(I Desombere; serologie, B-cel immuunrespons, ITG_Lab
Virologie (K.A. Ariën;
virusneutralisatietesten); ULB_Lab Medische Immunologie (A. Marchand; T-cel immuunrespons.
Binnen dit consortium worden observationele klinische SARS-CoV-2 vaccinstudies geïnitieerd en
opgevolgd door Sciensano (Unit Observationele klinische studies; 2 studies) of door de academische
consortiumpartners in hun respectievelijke instellingen (UA/UZA, ULB, ULg, KUL, UGent, ITG, VUB; 6
studies). Deze studies evalueren de immuunrespons na SARS-CoV-2 vaccinatie bij:
1. gezonde personen, behorend tot de actieve bevolking of wonend in een woonzorgcentrum
(PICOV-VAC, referentiestudie);
2. kankerpatiënten (ONCO-VAC);
3. dialyse- en niertransplantpatiënten (NEFRO-VAC);
4. beenmergtransplantpatiënten (IMREST-VAC);
5. longtransplantpatiënten (LUNG-VAC);
6. zwangere vrouwen (PREGCO-VAC).
Twee studies evalueren het effect van een gereduceerde vaccindosis of van een langer interval tussen
de vaccinaties (REDU-VAC, IMCOVAS). Tot op heden werden voor de vaccinstudies reeds 9700
serologische testen (9000 op serum, 700 op moedermelk) uitgevoerd op de dienst Immuunrespons.
Het NRC voor Papillomavirus heeft gewerkt aan het ontwikkelen van een nationale
screeningsstrategie voor baarmoederhalskanker en het NRC rabiës verzorgde zowel de diagnostiek
van hondsdolheid als de serologische opvolging na vaccinatie tegen hondsdolheid. In het kader hiervan
werden meer dan 2000 patiënten getest die werden gevaccineerd of een behandeling kregen na
mogelijke blootstelling. Het NRC voor mazelen, bof en rubella heeft de diagnoses bevestigd en stond
klaar om ondersteuning te geven bij een eventuele epidemie en neemt nog steeds deel aan het WHOprogramma (World Health Organization) voor de uitroeiing voor deze 3 ziekten. Het NRC hepatitis heeft
in 2021, 14 gevallen van HAV, 93 van HDV en 248 van HEV bevestigd (respectievelijk hepatitis A virus,
hepatitis D virus en hepatitis E virus). Samen met UCL Louvain werkten we aan de eliminatie van
hepatitis in België, een doelstelling van de WHO die tegen 2030 moet worden behaald. Er loopt een
onderzoeksproject rond HEV (DECHAHEV) en de overdracht naar de mens via de voeding.
Het referentiecentrum voor Salmonella en Shigella onderzocht een sterke toename van resistente
Shigella sonnei infecties, traditioneel sterk geassocieerd met terugkomende reizigers. Samen met Zorg
en Gezondheid en met behulp van genetisch onderzoek werden vier verschillende clusters van
resistente S. sonnei stammen teruggevonden onder homoseksuele mannen, zonder link met reizen.
Hiermee werd aangetoond dat Shigella meer aandacht moet krijgen als een moeilijk te behandelen,
seksueel overdraagbare ziekte.
In 2021 werd het eerste jaarverslag gepubliceerd van het NRC Yersinia, dat sinds 2020 is
ondergebracht in Sciensano. In dit eerste jaar onderzochten we 761 isolaten (44,2% pathogenen), een
prevalentie die opvallend genoeg en in tegenstelling tot andere gastro-intestinale pathogenen niet
verminderde tijdens de COVID-19-pandemie. Met een vergelijkende studie van MALDI-TOF en
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klassieke biochemische identificatie voor Yersinia species werd de gelijkwaardigheid van beide
methoden aangetoond. Dit resultaat zal leiden tot een vereenvoudiging van de workflow, ook in de
perifere laboratoria.
De surveillance van salmonellose in België is afhankelijk van het op vrijwillige basis doorsturen van
stalen naar het referentiecentrum. Kennis van de huidige diagnostische praktijken en de dekking van
het nationale Salmonella-surveillancesysteem zijn belangrijk om de surveillancegegevens en -trends in
de tijd correct te interpreteren. Op basis van een studie die gebruik maakte van een enquête en 2bronnen capture-recapture, werd de dekking van het NRC-surveillancesysteem geschat op
respectievelijk 83% en 85%. Gezien de hoge dekking konden we concluderen dat het nationaal
referentiecentrum met vertrouwen de epidemiologische situatie kan monitoren en uitbraken in het hele
land kan identificeren. Deze bevindingen kunnen een leidraad zijn voor de beslissing om WGS (Whole
Genome Sequencing) te implementeren op het niveau van het nationaal referentiecentrum en om de
schattingen van de werkelijke last van salmonellose in België te verbeteren.
In het NRC Mycobacterium evalueerden we de doeltreffendheid van mogelijke nieuwe
geneesmiddelen voor tuberculose met behulp van een muismodel specifiek voor deze ziekte in het
kader van een Europees onderzoeksproject Innovative Medicines Initiative (IMI) - ERA4TB voor
«European Regimen Accelerator for Tuberculosis». In 2021 hebben we de molecule MPL in vivo getest
op actieve tuberculose en de farmacokinetiek opgevolgd. De resultaten zijn veelbelovend.
In augustus 2021 werd het NRC Brucella geconfronteerd met een Brucella melitensis-infectie bij een
kind. Genotypering met WGS van het Brucella-isolaat liet toe de oorsprong van de infectie te
achterhalen bij importproducten uit landen waar Brucella endemisch is. Dit is ook te danken aan een
goede nationale en internationale samenwerking tussen de gezondheidsinspecties, het FAVV,
epidemiologen, laboratoria, artsen en ziekenhuizen en het Europese netwerk voor de bestrijding van
brucellose.
Als onderdeel van de surveillance van antimicrobiële resistentie (AMR) werden door het NRL AMR
meer dan 3000 antibioticumgevoeligheidsbepalingen uitgevoerd op Salmonella, E. coli en
Campylobacter isolaten afkomstig uit de primaire productie en de voedselketen. Bovendien werd in
opdracht van het FAVV binnen het kader van het Nationaal Actieplan AMR op meer dan 300 isolaten
een WGS toegepast voor een gedetailleerde karakterisering.
Het NRL voedselvergiftigingen dat alle gegevens over voedseltoxi-infecties voor België verzamelt in
samenwerking met het FAVV, de gemeenschappen (AZG, AViQ, COCOM) en de NRC’s/NRL’s,
onderzocht in 2021 stalen van 100 collectieve voedseluitbraken. De meest voorkomende
ziekteverwekkers waren het norovirus en Campylobacter. Het NRC Norovirus voerde humane
diagnoses uit in het kader van het onderzoek van voedseltoxi-infecties. Het NRC C. botulinum, C.
perfringens en C. tetani voerde analyses uit voor botulisme, tetanus, C. perfringens en zijn toxines.
Sciensano biedt ook onderdak aan de BCCM/IHEM-cultuurcollectie (Belgian Coordinated Collections of
Microorganisms) die tot doel heeft het verwerven, bewaren en ter beschikking stellen van schimmel- en
giststammen die betrekking hebben op de gezondheid van mens en dier. In 2021 werden 93 nieuwe
stammen aan de collectie toegevoegd: in hoofdzaak stammen van Aspergillus fumigatus (in het kader
van een screeningproject voor antifungale resistentie – MissingLink project) en van Trichophyton
indotineae, een nieuwe soort dermatofiet die resistent is tegen terbinafine.
1.1.2.2. Surveillance van pollen en schimmelsporen in België in de buiten- en binnenomgeving
Buitenomgeving
Zoals elk jaar heeft de unit Aerobiologie pollen en schimmelsporen in de Belgische buitenlucht
gemonitord. Terwijl in Wallonië een verandering van een telstation werd voorbereid, blijft het netwerk
van stations in Vlaanderen (Genk, De Haan) en in Brussel stabiel. Het nut van deze tellingen werd dit
jaar nogmaals aangetoond, gezien de symptomen gelijkaardig zijn aan die van COVID-19.
Door de aankoop van een toestel voor de automatische monitoring in real time werd een nieuwe
technologie ingevoerd, die in de komende jaren zal worden toegepast en gevalideerd, en die een
nauwkeurigere en snellere doorstroom van informatie naar allergiepatiënten mogelijk zal maken.
Er werd gewerkt aan een systeem voor het voorspellen van aeroallergeenniveaus in samenwerking met
het KMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) in het Belspo RetroPollen-project. De bedoeling is een
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prognose van het allergische risico te kunnen bieden aan de bevolking, zodat kan worden geanticipeerd
op preventiemaatregelen en behandelingen. Daarnaast werden de effecten van klimaatverandering op
het aeroallergeenniveau bestudeerd in samenwerking met de Nederlandse en Luxemburgse
aerobiologische netwerken, die beschikken over de grootste pollendatabanken in Europa. Uit deze
langetermijnanalyse zijn trends naar voren gekomen die wijzen op een toename van de intensiteit en/of
de duur van bepaalde pollenseizoenen en dit parallel met de wereldwijde temperatuurstijging.
Binnenomgeving
Tijdens 2021 voerde Sciensano 11 onderzoeken uit van de binnenomgeving, waaronder 2 in scholen in
Wallonië die slachtoffer waren geworden van de overstromingen. Naar aanleiding van deze
overstromingen stelden we ook een informatieve flyer op die via het Rode Kruis toegankelijk werd
gemaakt voor het grote publiek. De flyer is bedoeld als leidraad om op een zo efficiënt mogelijke manier
te ventileren, te verluchten en zichtbare schimmels binnenshuis te verwijderen. In diezelfde context
waren we ook actief betrokken bij overleg met ISSEP (Institut scientifique Wallon de surveillance, de
sûreté et de recherche & développement en environnement) waarvoor we midden november 2021
tevens een presentatie gaven over het optreden van schimmelproblemen na overstromingen en het
potentiële effect ervan op de gezondheid.
Sciensano analyseerde ook de microbiële lucht-, stof- en oppervlaktestalen van 138 huizen voor de
CRIPI/RCIB (Cellule Régionale d’Intervention en Pollution Intérieure/Regionale Cel voor Interventie bij
Binneluchtvervuiling) van het Brussels Leefmilieu.

1.1.3. Surveillance van dierziekten
In het kader van de surveillance van dierziekten binnen Sciensano wordt de nadruk gelegd op een
snelle detectie en karakterisering van de betrokken pathogenen. Door het leveren van expertadvies
ondersteunen we de verschillende bevoegde overheden in hun beleid omtrent deze dierziekten met
als doel de impact op de dierengezondheid en de economie te minimaliseren.
Sciensano is Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor een 40-tal bacteriële, virale en
prionziekten. In 2021 hebben we in dit kader verschillende activiteiten uitgevoerd gericht op
dienstverlening, expertadvies en onderzoek:
 Het nieuwe bewakingsprogramma voor rundertuberculose vereiste de ontwikkeling en validatie
van immunologische diagnosetechnieken. De verdere verbetering van de serologische diagnostiek
voor rundertuberculose werd voortgezet in het kader van de begeleiding van een
doctoraatsproefschrift. In 2021 werden we ook geconfronteerd met een toename van het aantal
routineanalyses als gevolg van het opduiken van vijf haarden van rundertuberculose op Belgisch
grondgebied.
 Met betrekking tot de surveillance van bacteriële zoönosen hebben de betrokken NRL’s zich
voornamelijk gebogen over het surveillanceprogramma voor Q-koorts bij kleine herkauwers,
leptospirose en chlamydiose met abortus. Door het NRL leptospirose werd in mei 2021 een
bijeenkomst georganiseerd van de European Leptospirosis Society. Een retrospectieve studie werd
gepubliceerd over de evolutie van Q-koorts in Belgische geitenhouderijen. Verder werd ook
onderzoek uitgevoerd in het kader van twee projecten met het oog op de inventarisatie van door
teken overgebrachte zoönotische bacteriële ziekten in België.
 In de surveillance van antibioticaresistentie werd extra aandacht geschonken aan de bacteriën
enterococcen en Methicilline-Resistente Staphylococcus aureus (MRSA). In 2021 werden 98
MRSA en meer dan 1100 enterococcen getest om hun antibioticagevoeligheid te bepalen. De
gedetailleerde resultaten zullen gepubliceerd worden in Belgische en Europese rapporten.
 In het NRL botulisme werden verschillende veterinaire stalen ontvangen voor de
laboratoriumbevestiging van botulisme. In het totaal werden 25 stalen ontvangen vanuit
verschillende uitbraken bij verschillende diersoorten (runderen, pluimvee, paarden en wilde vogels).
In negen van deze stalen kon de aanwezigheid van C. botulinum en/of zijn toxines aangetoond
worden.
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Het NRL voor rabiës draagt bij tot het garanderen van het rabiësvrije statuut van België door
een nauwe samenwerking met de regio’s en het FAVV. Ze is verantwoordelijk voor de diagnostiek
van rabiës bij verdachte dieren (bv. na illegale import) en de algemene surveillance van wilde
dieren. Het NRL is erkend door de EU voor het uitvoeren van serologische testen bij huisdieren
voor import en export. In dit kader ontving het laboratorium in 2021 meer dan 5000 stalen van 46
verschillende landen wereldwijd.
Het NRL blauwtong (BTV) is nauw betrokken bij de analyses die uitgevoerd werden in de
surveillanceprogramma’s van het FAVV omtrent blauwtong, nl. de winterscreening en
‘verhoogde waakzaamheid’. Dankzij de winterscreening werden in 2021 twee haarden van BTV -8
ontdekt in de provincie Luxemburg. In het kader van de ‘verhoogde waakzaamheid’ werden twee
BTV-8-positieve dieren gedetecteerd op één bedrijf gelinkt aan een import uit Frankrijk. Deze
resultaten tonen aan dat de surveillanceprogramma’s werken en dat het aanbevelenswaardig is om
deze voort te zetten voor een efficiënte monitoring van de Belgische BTV-situatie. Naast de
Belgische monitoring hebben we ook bijgedragen tot de identificatie van BTV-stammen gevonden
bij runderen in Ecuador (De la Torre et al., 2021).
Ondanks het feit dat België op 21 december 2020 de ziektevrije status voor Afrikaanse varkenspest
(ASF) voor varkens en everzwijnen heeft herwonnen, blijft de surveillance van Afrikaanse
varkenspest in België heel belangrijk. Dankzij de samenwerking met de Universiteit van Luik werd
de surveillance van ASF bij wilde everzwijnen voortgezet en werd ook in 2021 geen enkele positieve
case bij everzwijnen meer gedetecteerd. Op vraag van het FAVV onderzocht het NRL ASF
eveneens stalen van alle varkens (meer dan 5200 dieren in 2021) uit de autopsiezalen van de
regionale laboratoria. Zo kon België aantonen dat het vrij van ASF blijft en aldus de export van
varkens verzekeren.
Het onderzoek in ons laboratorium heeft het mogelijk gemaakt om de pathogeniteit van de virusstam
geïsoleerd in België te karakteriseren. In samenwerking met het Friedrich-Loeffler Instituut in
Duitsland kon aangetoond worden dat er een verschil is in gevoeligheid van de dieren tegenover
het virus in functie van hun leeftijd (Pikalo et al.,2019; Pikalo et al.,2021).
Het NRL overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) kreeg in 2021 opnieuw enkele
stalen van dieren met zenuwsymptomen. Deze werden allemaal negatief bevonden voor TSE. In
het NRL PRNP-genotypering, waar de gevoeligheid van schapen voor scrapie wordt bepaald, werd
de genotypering met behulp van sequenering op punt gesteld en gevalideerd. Na een positieve
BELAC-audit in oktober zal deze techniek binnenkort onder accreditatie kunnen worden uitgevoerd.
Er werd ook gewerkt aan de PRNP-genotypering van geiten via sequenering.
Bij het NRL bijenziekten werden kevers onderzocht om een infestatie met de kleine
bijenkastkever (Aethina tumida) uit te sluiten. Dankzij de expertise die we hebben opgebouwd,
onder andere op basis van ringtesten van het EURL bijengezondheid, konden wij met zekerheid
aantonen dat het niet om de gevreesde kever ging. Verder werd de aangifteplichtige bijenziekte
Amerikaans vuilbroed in meerdere stalen gedetecteerd.
Verschillende NRL’s hebben nieuw referentiemateriaal aangemaakt om de eerstelijnslaboratoria
te ondersteunen in de diagnostiek in het kader van de surveillance van dierziekten. Deze en
andere NRL-taken die we uitvoeren, worden toegelicht in hoofdstuk 3.6.5. Coördinatie van de
diergeneeskundige activiteiten.

Verder richten we ons eveneens op exotische besmettelijke grensoverschrijdende virale ziekten
die niet in België aanwezig zijn maar grote economische gevolgen kunnen hebben bij een
(her)introductie. De betrokken NRL’s focussen daarom sterk op de preparedness (paraatheid) en
voeren hun werk uit binnen een nationale en internationale context.
 Als NRL’s voor capripokken en het mond-en-klauwzeervirus (FMD) staan we in voor de snelle
diagnose van deze ziekten bij vermoedelijke gevallen in België. Aangezien we tevens Europees
Referentie Laboratorium (EURL) zijn voor deze ziekten, dragen we daarenboven in belangrijke
mate bij aan de preparedness van andere Europese en derde landen voor deze
grensoverschrijdende ziekten. Ook in 2021 werden daarom internationale ringtesten voor
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capripokken en FMD met meer dan 30 deelnemende landen succesvol georganiseerd en werden
opleidingen rond diagnostiek en vaccinatie voor het Lumpy Skin Disease Virus (LSDV) gegeven.
Omdat de LSDV-epidemie momenteel blijft uitbreiden in Aziatische landen, werd in 2021 door onze
wetenschappers, in het kader van studies voor de Europese Commissie en van het internationale
H2020-project Defend, belangrijk onderzoek verricht rond de transmissieroutes van en vaccinatie
tegen capripokken. Hierbij werd duidelijk het belang aangetoond van een grondige evaluatie van
de veiligheid en werkzaamheid van vaccins alvorens ze op het terrein te gebruiken (Haegeman et
al., 2021 a,b). Daarnaast werd in samenwerking met collega’s van ons moleculair platform een
kostenefficiëntiemethode gepubliceerd om de volledige genoomsequentie van capripokken te
bepalen (Mathijs et al., 2022) en werden recombinante LSDV-veldstammen uit Vietnam bepaald
(Mathijs et al., 2021). Omdat deze recombinante stammen op basis van eerste vaststellingen in
sommige aspecten lijken af te wijken van de veldstammen die voor de recente uitbraak in ZuidoostEuropa hebben gezorgd, zullen we als EURL in 2022 een leidende rol spelen in studies betreffende
diagnostiek, transmissie en vaccinatie van en voor deze recombinante stammen (zie ook hoofdstuk
2.5. Nationale en internationale samenwerkingen).

Sciensano heeft ook in 2021 een belangrijke bijdrage geleverd ter ondersteuning van crisissituaties
na uitbraken van dierziekten:
 In het kader van de COVID-19-crisis heeft Sciensano een belangrijke rol gespeeld bij de
surveillance van SARS-CoV2 bij wilde dieren, nuts- en gezelschapsdieren (zie ook hoofdstuk
‘Sciensano blijft zijn stempel drukken op de COVID-19-crisis’).
 Sinds het opduiken van sterk ziekmakende vogelgriep (hoogpathogene H5Nx-influenzastammen)
in 2014, uitzonderlijk virulent voor zowel pluimvee als in het wild levende dieren, heeft de Europese
autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de vogelgriepuitbraak van de winter van 2020-2021
bestempeld als één van de meest verwoestende en langdurige epidemieën van hoogpathogene
aviaire influenza (HPAI) die ooit in Europa zijn voorgekomen. Het NRL aviaire influenza werd in
2021 geconfronteerd met een bijzonder veranderlijke en uitdagende situatie. Terwijl eind 2020
slechts twee uitbraken van HPH5Nx werden gemeld, detecteerde het NRL 11 geïnfecteerde
bedrijven in 2021, zonder rustige periode tijdens de zomerperiode, wat nochtans altijd kenmerkend
was voor uitbraken van het influenzavirus dat hoofdzakelijk in de winterperiode circuleert. Dit verlies
aan seizoensgebondenheid zou een aanwijzing kunnen zijn voor de persistentie en circulatie van
het virus bij in het wild levende dieren. De najaarsmigratie van wilde vogels van 2021 heeft de
epidemie nieuw leven ingeblazen door een stroom van nieuwe HPH5Nx -virussen mee te brengen.
De eerste positieve wilde vogel werd op 11 november ontdekt, snel gevolgd door het eerste
positieve pluimveebedrijf op 8 december. Ook dit jaar bleek de bewaking van wilde dieren een nuttig
waarschuwingssysteem te zijn. Dertig wilde vogels zoals ganzen, eenden, roofvogels en
kustvogels werden in 2021 HPH5Nx-positief bevonden. Deze werden vooral gedetecteerd in het
noorden van het land, dat bijzonder dichtbevolkt is met watervogels , maar waar ook de overgrote
meerderheid van onze pluimveebedrijven gevestigd is.
In voortdurende interactie met de andere belangrijke actoren die bij deze crisis betrokken zijn, zoals
het FAVV, de regionale laboratoria en de gewesten, heeft het NRL een toename met 35% van zijn
analysestroom verwerkt en dit ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van de COVID-19crisis. Het NRL heeft ook het klinisch toezicht gehandhaafd op het Newcastle disease-virus, het
virus dat verantwoordelijk is voor een andere belangrijke meldingsplichtige ziekte bij pluimvee.
Na de isolatie van talrijke circulerende H5Nx-stammen heeft het NRL hun genomische en
fylogenetische kenmerken, hun pathogeniteit en overdraagbaarheid bepaald. Dankzij dit onderzoek
heeft het NRL zijn expertise kunnen consolideren en is het een bron van essentiële informatie
voor de wetenschappelijke gemeenschap geworden.
Tot op heden wordt het risico van besmetting van de mens op populatieniveau door de Europese
en wereldgezondheidsagentschappen als gering beschouwd. Het beroepsrisico is echter verhoogd
tot ‘matig’ en vereist dus verhoogde waakzaamheid. In dit kader heeft Sciensano in 2021 reeds de
eerste stappen gezet om het huidige, op symptomen gebaseerde bewakingssysteem te verbeteren
naar een proactief surveillancesysteem voor alle personen die in nauw contact komen met
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gekweekte, in gevangenschap gehouden en in het wild levende vogels. Parallel met dit initiatief
wordt ook gezocht naar de mogelijkheid om het zoönotische potentieel van de in België
circulerende stammen te evalueren aan de hand van in-vitroalternatieven, zonder experimenten op
fretten uit te voeren.
Om de expertise van de verschillende NRL’s up-to-date te houden, is onderzoek van groot belang. In
2021 hebben we, vaak in samenwerking met de universiteiten, zowel fundamenteel als meer toegepast
onderzoek uitgevoerd zoals:
 de studie naar kruisreacties bij IBR-analyses;
 de opvolging van het genetisch materiaal van Porciene Respiratoire en Reproductieve Syndroom
virusstammen (Vandenbussche et al, 2021);
 de studie naar de vectorcapaciteit van inheemse vectoren van het Schmallenbergvirus en LSDV
(Van den Eynde et al., 2021);
 de selectieve monitoring van linezolideresistentie bij MRSA en Enterococcen.
Het onderzoek in het diergeneeskundige deel kon leiden tot het behalen van twee doctoraatstitels in
2021. Onze wetenschappers van de Wetenschappelijke directie Dierziekten waren betrokken bij 40
onderzoeksprojecten en hebben 41 publicaties gerealiseerd in peerreviewed tijdschriften.
Ook de volgende jaren zullen wij blijven inzetten op de verdere ontwikkeling van nieuwe technieken
zoals derdegeneratiesequenering in het kader van de diagnostiek van dierziekten (zie ook hoofdstuk
1.3. De integratie van nieuwe technologieën). Surveillance van de dierziekten, in lijn met de nationale
wetgeving en de nieuwe European Animal Health Law, zullen binnen onze activiteiten een cruciale rol
blijven spelen en dit binnen het kader van de One Health approach van Sciensano.

1.1.4. Surveillance van chemische en fysische risico’s voor de gezondheid
Om de veiligheid van chemische stoffen en fysische agentia voor de gezondheid van mens en dier te
garanderen, evalueren wij de risico’s veroorzaakt door chemische stoffen en niet-besmettelijke
biologische en fysische agentia die aanwezig zijn in onze omgeving, voeding, consumptiegoederen,
geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Hiervoor bestuderen wij hun aanwezigheid, toxiciteit en
concentraties. Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met consumptie- en/of
gezondheidsgegevens om de potentiële risico’s en hun gevolgen op gezondheidsvlak te bepalen.
Onze diensten werken in het belang van de volksgezondheid en bezorgen informatie en advies aan de
gezondheidsautoriteiten en de bevolking. We werken hierbij samen met universiteiten alsook
onderzoeks- en gezondheidsinstituten in binnen- en buitenland.
We ondersteunen het beleid met expertadvies en maken deel uit van expertengroepen zoals de Hoge
Gezondheidsgraad, het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA), het Europees Directoraat
voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen etc. We staan ook paraat voor crisissen. Dit jaar hebben we onze
expertise ingezet tijdens de gezondheidscrisissen zoals de milieucontaminatie met poly- en
perfluoralkylstoffen (PFAS) en bleven we ons inzetten voor de COVID-19-crisis rond de veiligheid van
mondmaskers, de stabiliteit en kwaliteit bij stockgeneesmiddelen en swabs gebruikt bij PCRtesten. We werken ook mee aan de Joint Action TERROR met verschillende binnenlandse actoren en
onderzoeks- en overheidsinstellingen uit 18 landen.
1.1.4.1. Ondersteuning in crisissen
Poly- en perfluoralkylstoffencrisis (PFAS-crisis)
In juni 2021 kwam de milieucontaminatie van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) rond de site 3M in
Zwijndrecht aan het licht. PFAS zijn door de mens vervaardigde chemische stoffen die worden gebruikt
voor uiteenlopende toepassingen door hun water- en vetafstotende eigenschappen. Sommige PFAS,
zoals perfluoroctaansulfonzuur (PFOS), zijn zeer stabiel, breken nauwelijks af in de natuur en kunnen
op deze manier ook terechtkomen in de voedselketen. Vanwege hun persistente, bioaccumulerende
en toxische karakter kan blootstelling aan deze chemische stoffen leiden tot schadelijke gevolgen
voor de gezondheid.
In het kader van deze crisis werden analyses uitgevoerd op vlees, eieren, melk, groenten en fruit ter
ondersteuning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
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Daarnaast wordt er binnen het project FLUOREX onderzoek gedaan naar de blootstelling via voeding
van de Belgische bevolking aan PFAS en wordt er ook geprobeerd om de bronnen van PFAScontaminatie in de voedselketen te identificeren. Zodoende kunnen we de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aanbevelingen geven inzake mogelijke
acties om bronnen van PFAS te reduceren of te elimineren.
Figuur 5 • Schematische voorstelling van de PFAS-keten van industrie tot blootstelling. Binnen
deze keten bekeken we specifiek de blootstelling van PFAS via voeding.

Titaniumdioxide en zilver nanopartikels in mondmaskers
Door de COVID-19-crisis draagt een groot gedeelte van de bevolking mondmaskers om zo
besmettingskansen te verminderen. Een aantal van die commerciële mondmaskers bevatten biociden
op basis van zilver. Daarnaast verwerken textielbedrijven ook nanopartikels in mondmaskers. Zo
worden titaniumdioxide (TiO2) (nano)deeltjes toegevoegd als witte kleurstof, als matteringsmiddel en
als uv-filter. Nu kan de inademing van zilver mogelijk ongezond zijn, zeker wanneer deze
nanopartikels bevatten, en wordt TiO2 ingedeeld bij de stoffen die mogelijk kankerverwekkend kunnen
zijn voor de mens. Om de veiligheid van de maskers na te gaan, wordt in het AgMask - en het TiO2Maskproject onderzoek gedaan om na te gaan of er (nano)partikels vrijkomen uit de maskers en zo
ingeademd kunnen worden. Uit de eerste resultaten blijkt dat er TiO 2 nanodeeltjes en biociden op basis
van zilver aanwezig zijn in mondmaskers. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in welke mate we
deze deeltjes inademen en wat de gezondheidsrisico’s zijn. Aan de hand van onze resultaten kan de
overheid de richtlijnen rond het praktische gebruik van mondmaskers evalueren en optimaliseren en
specificaties uitvaardigen voor betere mondmaskers.
Stabiliteit stockgeneesmiddelen en veiligheid swabs
De kwaliteit- en stabiliteitsstudies die gestart werden in 2020, werden verdergezet en uitgevoerd in het
kader van de lotvrijgave van stockgeneesmiddelen. Deze stock van geneesmiddelen werd
aangelegd om eventuele tekorten van geneesmiddelen voor de zorg van COVID-19-patiënten op te
vangen. Op geregelde tijdstippen worden deze loten geanalyseerd; de laatste analyses zijn gepland in
2022.
Daarnaast werden veiligheidsstudies uitgevoerd op swabs, gebruikt bij de PCR-testen voor COVID-19.
De stalen werden onderworpen aan studies om na te gaan wat vrij kan komen uit de swabs. Ook
werden enkele stalen onderworpen aan cytotoxiciteitsstudies. Op basis van deze testen konden geen
veiligheidsrisico’s verbonden aan de swabs geïdentificeerd worden.
1.1.4.2. Projecten in de kijker
Naast ondersteuning in de crisis werden dit jaar tal van onderzoeksprojecten rond toxines, pesticiden,
voedingscontaminanten, milieu en gezondheid succesvol afgerond. Een uitgebreidere beschrijving en
de resultaten zijn beschikbaar op de projectpagina’s.
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TOX Detect, BE READY - TOX - nieuwe methoden voor de detectie van bacteriële toxines en de
karakterisering van door voedsel overgedragen toxigene bacteriën werden ontwikkeld voor onder
andere Staphylococcus aureus, Bacillus cereus en Clostridium perfringens. We droegen bij aan de
ontwikkeling van proteomics-benaderingen op basis van vloeistofchromatografie gekoppeld aan
massaspectometrie voor de analyse van de toxines. Dit zijn nieuwe ‘non-NGS’-benaderingen voor
een betere detectie en kwantificering van bacteriële toxines of factoren die betrokken zijn bij de virulentie
van toxigene bacteriën.
PESTEAFUSE – om te antwoorden op de vraag hoeveel pesticiden we samen met onze thee drinken,
onderzochten we de transferfactoren van pesticiden op theebladeren. Zo konden we aantonen dat het
type thee een belangrijke factor is: groene thee wordt geassocieerd met een lagere transfergraad dan
zwarte thee en kruidenthee heeft dan weer de hoogste transfergraad. Infusietemperatuur en -tijd hadden
geen invloed op de transfergraad. Modellen werden opgemaakt om de transfergraad van een pesticide
te voorspellen. De polariteit van het pesticide staat hierin centraal en is de belangrijk ste parameter
voor de pesticidetransfer, samen met de oplosbaarheid.
PARCLINTA - Gechloreerde paraffines (CP’s) worden meestal gebruikt in afdichtingsmiddelen, lijmen,
rubber, verf en textiel. Door hun groot productievolume en wijdverspreide toepassing zijn CP’s
onvermijdelijk overal aanwezig en vormen zij een potentiële bron van verontreiniging in levensmiddelen.
Migratie-experimenten werden uitgevoerd op staafmixers en huishoudelijke ovens om na te gaan
hoeveel CP’s vanuit deze huishoudartikelen naar voeding kunnen migreren. Zo draagt het gebruik van
een staafmixer bij tot 11% van de CP-contaminatie.
Granen en graanproducten zijn de voedingsmiddelen die het meest bijdragen aan de blootstelling. Op
basis van de huidige toxicologische gegevens zijn deze blootstellingsniveaus niet zorgwekkend voor
de volksgezondheid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de blootstelling van zuigelingen niet is
onderzocht.
TROPAL - Tropaanalkaloïden (TA’s) komen van nature voor in bepaalde plantenfamilies die via de
oogst of verdere verwerking als botanische contaminaties in de voedselketen kunnen terechtkomen
en zo een gezondheidsrisico kunnen vormen. Ze werden voornamelijk teruggevonden in
voedingssupplementen, specerijen/kruiden en graanproducten. Na het uitvoeren van
blootstellingsstudies werd er enkel in het worstcasescenario een overschrijding voor kinderen
vastgesteld. Er werd verder geen overschrijding voor individuele TA’s vastgesteld.
Naast het onderzoeken van TA-contaminatie van commerciële levensmiddelen werd ook de
contaminatie tijdens het oogsten bestudeerd via onlinevragenlijsten. Er werd een beter inzicht verkregen
in het effect van landbouwpraktijken op de aanwezigheid en gehalten van TA’s in voeding en hoe dit
de gezondheid van de mens kan beïnvloeden.
NAMED - In België steeg het aantal mensen met een psychologisch probleem met 6% tussen 2008
(26%) en 2013 (32%). Opvallend is dat deze symptomen vaker voorkomen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest dan in de rest van het land. Om dit verder te onderzoeken voerden we een
epidemiologisch onderzoek uit en spraken we met de bewoners over hun percepties en voorkeuren
voor hun leefomgeving in verband met geestelijke gezondheid. Met de conclusies informeren we
beleidsmakers en stellen we concrete, wetenschappelijk onderbouwde acties voor die belangrijk zijn
voor volksgezondheid, stedenbouw en natuurbeheer.
CBD-Risk - Producten op basis van de cannabis sativa-plant worden steeds populairder en hun
consumptie neemt toe. Aan producten die claimen geen Tetrahydrocannabinol (THC), enkel cannabidiol
(CBD) als actieve component te bevatten, worden zeer uiteenlopende gezondheidsclaims verbonden.
De bevolking verwacht hier kwalitatieve producten, zeker zonder schadelijke gevolgen. Een goede,
gestructureerde kwaliteitscontrole, een zicht op de samenstelling en hieruit voortvloeiend een
coherente wetgeving zijn dus onontbeerlijk voor de bescherming van de consumenten. Om het risico
van deze producten te evalueren, ontwikkelden we uitgebreide methoden om een totaalbeeld van de
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samenstelling te bekomen, namelijk de cannabinoïde samenstelling, illegale substanties, organische
contaminanten etc.
HuBiHIS - In meerdere studies werd aangetoond dat het gezondheidsgedrag en de omgeving een
impact heeft op de gezondheid van het hart, de bloedvaten en de luchtwegen. Of deze
omgevingsindicatoren een invloed hebben op de geestelijke gezondheid staat echter nog steeds ter
discussie. Met behulp van interne biomerkers voor blootstelling (meetbare biologische indicator voor
blootstelling) en vroege gezondheidseffecten verkregen we meer inzicht in deze onderwerpen. Zo
werd vastgesteld dat luchtverontreiniging al van jongs af aan een effect kan hebben op de biologische
veroudering.
EFSA-Nano, NanoFood@ en NanoAg@ - Deze reeks samenhangende onderzoeksprojecten over de
karakterisering van nanodeeltjes in de voedseladditieven titaniumdioxide (E171), zilver (E174) en
goud (E175) werden succesvol afgerond. Steunend op de resultaten werden in EFSA-werkgroepen
meegewerkt aan nieuwe EFSA-richtlijnen. Een eerste richtlijn betrof de technische vereisten voor
gereguleerde toepassingen van levensmiddelen en diervoeders. Een tweede EFSA-richtlijn had
betrekking op de risicobeoordeling van nanomaterialen. De resultaten van deze projecten hebben
verder op een belangrijke manier bijgedragen aan de opinie van EFSA waarbij titaniumdioxide niet meer
als een veilig voedseladditief werd beschouwd, met als gevolg dat producten met het additief E171
vanaf 7 augustus 2022 niet meer op de markt mogen worden gebracht (Verordening (EU) 2022/63). Dit
is meteen een mooi voorbeeld van ‘translationeel onderzoek’ waarbij onderzoeksresultaten worden
vertaald in wetenschappelijke expertise en leiden tot concrete beleidsacties.
1.1.4.3. Activiteiten binnen het kader van de referentielaboratoria en ondersteuning van de
autoriteiten
Naast ons onderzoek in het kader van wetenschappelijke projecten vertegenwoordigen we diverse
officiële controle- en referentielaboratoria waaronder het officiële controlelaboratorium voor de analyse
van geneesmiddelen, het officieel controlelaboratorium voor cosmetica en de referentielaboratoria
voor de analyse van pesticiden, voedingscontaminanten, spoorelementen, nanomaterialen, toxines en
voedingscontactmaterialen. We ondersteunen ook het beleid met expertadvies.
 Verlenging van het Nationale Referentielaboratorium (NRL) voor voedselcontactmaterialen,
metalen, pesticiden, contaminanten en nanomaterialen in de voeding maar helaas ook het verlies
van het NRL toxines en het NRL pesticiden in dierlijke matrices voor het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen.
 Elk jaar wordt een proficiencytest georganiseerd voor mycotoxines. Dit jaar werd dit zelfs
uitgebreid naar een bacteriologische toxine (Staphylococcus aureus enterotoxine B) in het kader
van het Europees project EUROBIOTOX. De deelnemers kwamen uit verschillende landen van
Europa en zelfs uit Canada.
 Bijdrage aan de homogeniteits- en de stabiliteitsstudies uitgevoerd in de context van de
ontwikkeling van nieuwe Europese referentiematerialen die bestaan uit titaniumdioxide en
bariumsulfaat nanodeeltjes voor het Joint Research Centre (Geel) van de Europese Commissie.
 Bijdrage aan de kwaliteitsgarantie en de veiligheid van de geneesmiddelen,
gezondheidsproducten, vaccins en bloedproducten op de Belgische en de (pan-)Europese markt
als officieel laboratorium voor geneesmiddelencontrole.
 Analyse in het kader van de strategische stockgeneesmiddelen van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken.
 De analyse van verontreinigende metalen in het bloed met als doel het verkrijgen van
referentiegegevens over de blootstelling van de bevolking in het Waalse Gewest in het kader van
de Biomonitoring Humain Wallon.
 Analyses in verband met de officiële surveillance van voedselcontactmaterialen, additieven,
metalen, pesticiden, milieucontaminanten, e-vloeistoffen, cosmetica, cannabidiolproducten,
illegale geneesmiddelen en drugs.
 Expertadvies in het kader van de registratie van pesticiden voor de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, toxische stoffen voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en 5Gstraling voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.
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1.1.4.4. Kerncijfers
Peerreviewed artikels
Mondelinge presentaties
Rapporten en adviezen
Gevulgariseerde publicaties en persberichten
Nieuw ingediende projectvoorstellen
Nieuwe projecten*

2021
61
22
17
8
16
6

*extern gefinancierd (>40.000 euro)

Aantal uitgevoerde analyses

8749

1.1.4.5. Perspectieven
In de komende jaren zullen we het beleid blijven ondersteunen door surveillance, expertadvies en
referentietaken op vlak van chemische en fysische gezondheidsrisico’s.
Als wetenschappelijke instelling zullen we verderwerken aan het ontwikkelen van innovatieve
methoden en technieken om:
 de gevaren en risico’s van chemische stoffen voor de bevolking in kaart te brengen;
 chemische stoffen in het milieu, onze voeding, geneesmiddelen, consumenten- en
gezondheidsproducten te meten.
We gaan onze kennis rond gezondheidsrisico’s van chemische stoffen, nanodeeltjes en niet ioniserende straling vergroten. We zullen hiervoor zowel op nationaal als internationaal niveau
samenwerken met universiteiten en onderzoeksinstellingen. We zijn dan ook betrokken bij nieuwe
nationale en internationale projecten rond nieuwe psychoactieve drugs, de risico’s van 5G, de risico’s
van nanocellulose, nano- en microplastics, pesticiden, biodiversiteit en gezondheidsimpact,
stikstofvervuiling, additieven, milieucontaminanten, voedselcontactmaterialen, toxines en illegale
planten.

1.1.5. Surveillance van biologische risico’s voor de gezondheid
Sciensano voert wettelijke opdrachten uit in de vorm van dienstverlening gekoppeld aan toegepast
onderzoek. Dit dient ter ondersteuning van de monitoring van biologische risico’s op de volgende
gebieden:
 evaluatie van de kwaliteit van producten en diensten in het belang van de gezondheid:
1. biologische geneesmiddelen voor mens en dier (vaccins en bloedproducten) voordat ze op
de markt worden gebracht;
2. medische laboratoria (klinische biologie, pathologische anatomie en centra voor menselijke
genetica) en diergeneeskundige laboratoria.
 bioveiligheid: evaluatie van de risico’s verbonden aan het gebruik van genetisch gemodificeerde
organismen (ggo’s) en/of pathogenen;
 de coördinatie van het Nationaal Referentielaboratorium ggo’s en ondersteuning van de controle
op het gebruik van ggo’s.
Onze experts voeren zowel routinematig als in crisissituaties activiteiten en multidisciplinaire projecten
uit door:
 transversale wetenschappelijke en technische ondersteuning te bieden via een verbetering van de
efficiëntie van de dienstverlening met behulp van platformen voor biotechnologie en bioinformatica;
 te anticiperen op de uitdagingen in de toegepaste genomica door te steunen op innoverend
onderzoek en de ontwikkeling van methoden die moleculaire biologie en bio-informatica
combineren (Next Generation Sequencing - DNA-sequencing met hoge doorvoer);
 gegevens over
gezondheid(szorg) te verzamelen, op te slaan en op een
beveiligde/gestandaardiseerde manier uit te wisselen via het platform Healthdata.be voor
gezondheidsinstanties, zorgverstrekkers en onderzoekers;
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een gecentraliseerde logistieke ondersteuning te bieden op het vlak van staalbeheer.

In 2021 ging het in totaal over 30 activiteiten (regelgevende taken, risico-evaluatie en kwaliteitscontrole,
transversale ondersteuning) en 71 projecten (toegepast onderzoek, methodeontwikkeling) waaronder
16 COVID-19-projecten ter ondersteuning van de gezondheidsinstanties (ontwikkelingen in de
toegepaste genomica en ondersteuning van Healthdata.be).
1.1.5.1. Bioveiligheid en biotechnologie
Bij wijze van voorbeeld volgen hier enkele resultaten die in 2021 behaald werden in het kader van de
wettelijke taak1 die Sciensano heeft om de risico’s voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu
te evalueren wat het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) en/of pathogenen
betreft. De evaluatie van de biologische risico’s gebeurt geval per geval, volgens een methodologie en
criteria die internationaal aanvaard zijn. De expertise van ons team dekt een brede waaier van
wetenschappelijke domeinen die verband houden met de biowetenschappen: microbiologie,
moleculaire biologie, ecologie, agronomie en voedselveiligheid. In die context werkt Sciensano ook
nauw samen met Belgische en buitenlandse wetenschappers. De taken van Sciensano zijn
gegroepeerd volgens vier grote assen: ondersteuning van de overheid, vertegenwoordiging van België
in nationale en internationale instanties, communicatie en onderzoek.
Ondersteuning van de bevoegde overheden
In het kader van de secretariaatsfunctie voor de Adviesraad voor Bioveiligheid zijn er 70 adviezen,
aanbevelingen en rapporten die onze experts geschreven hebben of waar ze aan bijgedragen hebben.
Die hadden betrekking op het gebruik van ggo’s (veldtests of klinische studies) en op het commerciële
gebruik van ggo’s voor agro-voedsel- of medische doeleinden. Daarnaast hebben onze experts
320 gemotiveerde adviezen voor de regionale overheden geformuleerd met betrekking tot het
ingeperkte gebruik van ggo’s en pathogenen (activiteiten in laboratoria, serres, dierenverblijven,
grootschalige productie-eenheden en ziekenhuiskamers). Onder de behandelde dossiers blijft er veel
aandacht gaan naar medicinale ggo’s, aangezien die sinds enkele jaren in aantal blijven toenemen. In
2021 werden ook 29 aanvragen voor klinische studies en 8 aanvragen voor het op de markt brengen
geëvalueerd (rechtstreeks door de experts van Sciensano of via de Raad voor Bioveiligheid). Tot slot
werden de richtlijnen voor bioveiligheid voor de laboratoria die met het SARS-CoV-2-virus werken
regelmatig bijgewerkt en toegepast door de Belgische laboratoria in het kader van diagnostische of
onderzoeksactiviteiten.
Vertegenwoordiging en communicatie
Sciensano biedt wetenschappelijke ondersteuning aan overheden en officiële instanties die zich
bezighouden met kwesties rond bioveiligheid op Europees niveau (regelgevende commissies, EFSA)
en internationaal niveau (OCDE, Verenigde Naties), waardoor de wetenschappelijke consistentie van
het Belgische standpunt wordt gewaarborgd. In 2021 is gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van
de Europese wetgeving inzake klinische studies en nieuwe technieken voor gen-editing, en dat
gebeurde ook op internationaal niveau (Protocol van Cartagena) met betrekking tot gendruk (Gene
drive) en synthetische biologie. Onze experts hebben ook deelgenomen aan activiteiten van diverse
beroepsverenigingen (American Biological Safety Association, European Biosafety Association en
Belgian Biosafety Professionals). Onze wetenschappers beantwoorden vragen van het grote publiek en
actoren op het terrein via verschillende communicaties en de opleiding Bioveiligheid. Sinds 1996
bestaat er een website over bioveiligheid (Belgian Biosafety Server), die regelmatig bijgewerkt wordt.
Op die website staat wetenschappelijke en technische informatie en informatie over regelgeving in drie

1

In het samenwerkingsakkoord inzake bioveiligheid van 25 april 1997 worden de taken van Sciensano op het vlak van
wetenschappelijke ondersteuning van de federale en regionale overheden grotendeels beschreven, evenals zijn
secretariaatsfunctie voor de Adviesraad voor Bioveiligheid.
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talen (Engels, Nederlands, Frans). Als nationale ‘focal point’ staat Sciensano ook in voor de
gegevensuitwisseling in het kader van het Protocol van Cartagena over bioveiligheid, onder de naam
Biosafety Clearing-House.
Voorbeelden van onderzoeksprojecten die in 2021 uitgevoerd werden
Sciensano is actief betrokken bij het toegepaste onderzoek via doorgedreven literatuuranalyses naar
opkomende risico’s en via deelname aan Belgische en Europese projecten. Dat leidt tot tal van
samenwerkingen, enerzijds transversaal, en anderzijds met institutionele partners of universiteiten.
Hieronder vindt u 3 voorbeelden van onderzoeksprojecten waarbij gebruik gemaakt werd van onze
expertise (zie bijlage voor andere projecten en activiteiten):
 SPECENZYM “Study of the purity of food enzymes for the development of general purity criteria for
food enzymes” (2015-2021). Project dat gefinancierd werd door de FOD Volksgezondheid en dat
als doel had om opsporingsmethoden te ontwikkelen voor de belangrijkste chemische en
microbiologische verontreinigingen afkomstig van de productiebron en/of het productieproces in
voedingsenzymen.
 TERROR “EU Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and
chemical terror attacks” (2021-2024). Dit Europese project heeft als doel de paraatheid en de reactie
op mogelijke terroristische aanslagen met biologische of chemische middelen te versterken,
in een sectoroverschrijdende context (veiligheid, civiele bescherming en gezondheid).
 METAMORPHOSE – “Development of shotgun METAgenoMics apprOaches in suppoRt of Public
Health fOr the next Sequencing Era” (2021-2024). Dit project, dat gefinancierd wordt door
Sciensano, heeft als doel metagenomische benaderingen te ontwikkelen en een ‘proof of concept’
te leveren door middel van gevallenstudies. Er werken tal van experts van Sciensano mee aan dit
project, meer bepaald aan de risico-evaluatie van de aanwezigheid van genetisch gewijzigde
micro-organismen (ggm’s) en genen voor antibioticaresistentie in fermentatieproducten.
1.1.5.2. Conclusie en vooruitzichten
De uitzonderlijke situatie waarin we ons sinds maart 2020 bevinden heeft de ontwikkeling van bepaalde
projecten vertraagd omdat voorrang gegeven werd aan de prioriteiten die ons door de crisis opgelegd
werden. Ons doel is te komen tot een evenwichtigere dynamiek van werk en projectbeheer door de
nadruk te leggen op paraatheid (‘preparedness’). De pandemie heeft ook aangetoond dat de
intersectoriële en holistische aanpak op het vlak van volksgezondheid versterkt moet worden. Dat
strookt met het ‘One Health, One World’-principe dat onze onderzoekers hanteren. Het doel is onze
resultaten nog beter te valoriseren, maar ook om meer middelen vrij te maken voor een coherente
strategie voor het beheer van gegevens (over gezondheid en gezondheidszorg) ten behoeve van de
gezondheidsinstanties en de burgers. In deze geest, en met het begrip multidimensionaal toezicht in
het achterhoofd, worden verscheidene vernieuwende initiatieven overwogen, en meer in het bijzonder
hier voor het toezicht op biologische risico's voor de gezondheid.
In de loop van het jaar 2021 werden tal van resultaten behaald. De teams die betrokken waren bij (al
dan niet transversale) projecten op het vlak van biologisch risico, hebben een aanzienlijke bijdrage
geleverd met: 44 ‘peer reviewed’ publicaties, 81 wetenschappelijke rapporten, 50 mondelinge
communicaties, 70 aanbevelingen en 320 gemotiveerde adviezen aan de federale en regionale
overheden.
Op het vlak van biotechnologie heeft Sciensano de Raad voor Biologische veiligheid en de federale en
regionale overheden proactief ondersteund door nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen te volgen,
zoals de ‘Do-It-Yourself bio’, de nieuwe technieken voor gen-editing, de synthetische biologie of
de bioveiligheid (meer bepaald op het vlak van bioterrorisme). Onze experts hebben ook een online
tool ontwikkeld om gegevens over bio-incidenten in laboratoria te verzamelen en te analyseren. In 2021
werden ook twee procedures opgestart waar het instituut rechtstreeks bij betrokken is, namelijk:
1. de herziening van het samenwerkingsakkoord inzake bioveiligheid en
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2. het politieke initiatief van de Europese Commissie met betrekking tot planten die afgeleid zijn
van bepaalde nieuwe technieken in de genomica.
Een thema dat veel aandacht krijgt is de innovatie in de toegepaste genomica. Dankzij de
technologieën voor DNA- en RNA-sequencing met hoge doorvoer, kunnen we nu meer dan ooit
inzicht krijgen in de interacties tussen micro-organismen, gastheren en het milieu. Via die benadering
kunnen we onderzoeksprojecten opstarten die ‘evidence based’ resultaten opleveren die bruikbaar
zijn voor het gezondheidsbeleid. De uitdaging is om synergieën tussen de technologische en de
strategische as van ‘One Health’ te bevorderen. Het doel daarvan is om de positie van Sciensano op
het vlak van het toezicht op biologische risico’s te versterken via:
1. evaluaties (veiligheid, kwaliteit) in de voedselketen, vaccins (klassieke, op basis van RNA of
bestaande uit ggo’s) en andere diensten of producten die belang hebben voor de gezondheid;
2. oriëntatie voor de opsporing/identificatie van al dan niet bekende pathogene organismen, in
een crisissituatie, bij monitoring (bv. afvalwater) of in de context van CBRN-risico’s
(Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire substanties);
3. de karakterisering (verbonden met het exposoom) van het microbioom in samenhang met de
gezondheid;
4. externe beoordeling van de kwaliteit van de NGS-sequencing die gebruikt wordt voor de
diagnose in de onco-hemotologie in samenwerking met het Kankercentrum. Er zijn in 2021
meerdere onderzoeksprojecten opgestart. Die ontwikkelingen zullen het mogelijk maken om
de samenwerkingen uit te breiden, zowel op het Belgische als op het Europese niveau.
Bij wijze van vooruitzichten worden prioritaire thema's voor de komende jaren vastgelegd. Onze
experts zullen betrokken blijven bij de uitvoering van transversale projecten die strategisch belangrijk
zijn voor Sciensano. Hier volgen enkele voorbeelden op basis van projecten die in 2021 gestart zijn:
 Wat vaccins betreft hebben we als gevolg van de COVID-19-crisis onze expertise kunnen
uitbreiden op volgende vlakken: (1) kwaliteitscontrole van de vaccins tegen COVID-19 (mRNA,
bestaande uit ggo’s), (2) opstelling van wetenschappelijke adviezen tijdens de beoordeling van
dossiers betreffende klinische studies of het in de handel brengen, (3) in de monitoring na het op
de markt brengen en de inspecties voor de ‘goede productiepraktijken (ʺGood Manufacturing
Practiceʺ) bij farmabedrijven. Dit in nauwe samenwerking met het FAGG.
 De gezondheidscrisis heeft ook aangetoond dat we onze expertise op het gebied van grootschalige
transversale projecten meer moeten bundelen. Een voorbeeld daarvan is de uitvoering van een
project dat einde 2021 opgestart werd: de EU Health Emergency Preparedness and Response
Authority (HERA)-Incubator, die gefinancierd wordt door het ECDC en zal steunen op een nauwe
samenwerking tussen de epidemiologen, experts in infectieziekten, IT-ontwikkelaars en bioinformatici van Sciensano en van het geheel van de Belgische NRC’s;
 Een herziening van het regelgevend kader inzake bioveiligheid in de specifieke context van
medicinale ggo’s zou binnenkort op de agenda moeten staan;
 In het kader van het nieuwe Europese reglement EU 2017/746 bereidt Sciensano zich voor op de
kandidaatstelling als referentielaboratorium voor IVD (EURL: European Reference Laboratory in
vitro Diagnostic). Dat zal instaan voor de kwaliteitscontrole van medische hulpmiddelen voor invitrodiagnose met een hoog risico (klasse D);
 Met behulp van een financiering door het RIZIV zullen wij ernaar streven de vaardigheden van onze
experts te bundelen met het oog op een voortdurende
verbetering
van
gezondheids(zorg)gegevens (verzameling, registratie en veilige uitwisseling) die afkomstig zijn
van verschillende bronnen, zowel nationaal als via ambitieuze Europese projecten (in de context
van de EU Health Data Space). Er zal een bijzondere inspanning worden geleverd om de 2.0architectuur (Healthdata.be-platform) ter beschikking te stellen van alle Belgische
zorgverstrekkers, onderzoekers en gezondheidsinstanties.
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1.2. DE DETERMINANTEN VAN DE GEZONDHEID EN DE GEZONDHEIDSTOESTAND
De ziektelast in België kan voor 84% toegewezen worden aan niet -overdraagbare ziekten (NCD’s),
waarvan 19% aan kanker, 17% aan cardiovasculaire ziekten en diabetes, 9% aan mentale
gezondheidsproblemen en middelenmisbruik, en 9% aan spier- en skeletaandoeningen. Bij deze groep
van aandoeningen wordt meer dan de helft van de ziektelast toegewezen aan levensstijl, metabolische
of omgevingsrisicofactoren. Aan het andere einde van het spectrum zijn er de erfelijke ziekten, zoals
o.a. mucoviscidose en zeldzame ziekten. In Sciensano worden zowel deze veel voorkomende ziekten
als erfelijke en/of zeldzame ziekten gemonitord en bestudeerd.

1.2.1. Synthese van bestaande nationale gezondheidsinformatie
De nationale gezondheidsinformatie wordt gebundeld in het Health Status Report
(www.healthyBelgium.be) dat in 2021 werd uitgebreid met COVID-19, geestelijke gezondheid en
gezondheidsongelijkheden. De Belgian Burden of Disease studie wordt uitgebreid met aandacht voor
risicofactoren (WAIST), omgevingsfactoren (samenwerkingsovereenkomst Vlaanderen), zoönoses
(GBAD) en de economische impact van ziektes (HSR2022-2023).
Daarnaast gaat Sciensano proactief te werk om de ethische, legale en technische knelpunten voor de
ontwikkeling van een nationaal gezondheidsdataplatform te identificeren via workshops,
burgerbevragingen en ʺbusiness case en desk researchʺ (AHEAD). Dit levert essentiële kennis op voor
de ontwikkeling van een Belgische Health Data Authority.

1.2.2. Enquêtes over gezondheid en levensstijl
Om tot een synthese van gezondheidsinformatie te komen, is er ook nood aan een regelmatige
datacollectie die de algemene gezondheid en levensstijl bij de algemene bevolking in kaart brengt . De
federale en gefedereerde overheden ondertekenden het protocolakkoord voor de Gezondheidsenquête
2023 die door Sciensano zal worden uitgevoerd (2022-2024).
Daarnaast werd er voor Vlaanderen ook een Preventiebarometerenquête ontwikkeld om in 2022 uit te
voeren. Een verkorte versie van de gezondheidsenquête (onder de noemer Lokale
Gezondheidsenquête) werd in 7 Vlaamse gemeentes uitgevoerd.

1.2.3. Kanker
In 2021 startte een nieuwe conventie met het RIZIV voor de periode 2021-2024. Het Kankercentrum
zette in het eerste jaar enerzijds zijn lopende activiteiten verder en startte anderzijds (de voorbereiding
van) een aantal nieuwe initiatieven op. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het uitbouwen van
een nauwe alignering met de initiatieven die op Europees niveau opgestart worden in het kankerdomein:
enerzijds het ʺEurope’s Beating Cancerʺ plan en de ʺMission on Cancerʺ die direct gericht zijn op kanker
maar anderzijds ook de activiteiten rond de ʺEuropean Health data Spaceʺ, het EU4Health-programma
en de COVID-19-projecten waarin kankerzorg aandacht krijgt. De activiteiten van het Kankercentrum
blijven georganiseerd rond zeven inhoudelijke domeinen: primaire preventie, screening, diagnose,
behandeling, psychosociale zorg, rehabilitatie en palliatieve zorg. Daarnaast zijn er een aantal
transversale domeinen: participatie van patiënt en publiek, training en educatie, sociale ongelijkheden,
research en monitoring, en evaluatie.
In 2021 werd het voorstel voor de introductie van de HPV-test (humaan papillomavirus) bij
baarmoederhalskankerscreening verder uitgewerkt en voorgesteld aan het beleid.
Er werd samen met het RIZIV een eerste evaluatie van de uitrol van de NGS-pilootstudie (Next
Generation Sequencing) gemaakt en een algemene evaluatie van het gebruik van het NGS Roadbook
gepubliceerd. De Europese aanbesteding voor de ontwikkeling van een geïntegreerd platform voor
Comprehensive Genomic Profiling binnen het Horizon 2020-project oncNGS werd uitgewerkt en
gelanceerd. De dienst Kankercentrum publiceerde een rapport met de detailanalyse van de uitkomsten
van het burgerforum en DNA-debat rond het gebruik van genoominformatie voor gezondheidszorg en
organiseerde een symposium rond genoom en ethische, legale en sociale implicaties (ELSI).
Er werd een PREM (Patient Reported Experience Measures) voor pancreaskankerzorg uitgewerkt. De
Belgian Paediatric Palliative Care-richtlijnen en -aanbevelingen werden gepresenteerd tijdens een
51

SCIENSANO VOLBRACHT ZIJN MISSIES DOOR TE BOUWEN AAN ZIJN STRATEGISCHE
GRONDSLAGEN

online-event. Het SPADIS-project werd gelanceerd en is opgezet om binnen Sciensano capaciteit op te
bouwen op het gebied van surveillance van maatschappelijke participatie van mensen met chronische
aandoeningen. Ten slotte werd binnen de Europese Joint Action iPAAC de Roadmap on Implementation
and Sustainability of Cancer Control Actions voorgesteld.

1.2.4. Voeding en gezondheid
Voeding en gezondheid wordt op holistische wijze vanuit 4 pijlers bestudeerd: de voedselconsumptie,
de voedselomgeving, de impact op de gezondheidsgerelateerde kosten en voedselveiligheid (zie
hoofdstuk 1.1.4). De voorbereidingen voor de veldwerkfase van de Voedselconsumptiepeiling 2022
werden uitgevoerd, inclusief de integratie van niet-invasieve objectieve metingen zoals accelerometrie,
vitamine D-bepaling en staalname van het microbioom.
Binnen het Informaskader werd er een gedetailleerde evaluatie van de engagementen en praktijken van
voedingsbedrijven met betrekking tot de voedselomgeving gepubliceerd (BIA-Obesity Belgium). Via een
Europees onderzoeksproject (BestRemap) gingen we aan de slag om een geharmoniseerd
monitoringsysteem van bewerkte voedingsmiddelen uit te werken en een protocol te ontwikkelen om de
marketing van ongezonde voeding bij kinderen te monitoren.
Daarnaast werd er ook een studie afgewerkt die de maatschappelijke kosten van overgewicht en
obesitas schat op 3,3 miljard euro voor de gezondheidszorg en 1,2 miljard euro door ziekteverzuim
(HIA-Obesity). Er wordt een levensloopmicrosimulatiemodel ontwikkeld dat dieet aan de ontwikkeling
van niet-overdraagbare ziektes (zoals bijvoorbeeld obesitas en diabetes) linkt (microNCD).

1.2.5. Diabetes in gespecialiseerde centra
De zorgkwaliteit binnen de diabetesconventies wordt gemonitord door Sciensano (IKED- en IKEKADprojecten). De longitudinale gegevensanalyses toonden in 2021 aan dat de combinatie van
gecentraliseerde, multidisciplinaire zorg met educatie rond diabetes en toegang tot kwaliteitsvolle
medische opvolging tussen 2010 en 2018 resulteerde in een verbeterde metabole controle en controle
van bloedlipiden bij mensen met type 1-diabetes. De impact van de COVID-19-lockdown (maart 2020)
op de werking van diabetesvoetklinieken werd bestudeerd. Hoewel de diabetesvoetkl inieken grote
inspanningen hebben geleverd om tijdens de lockdown bereikbaar te blijven voor dringende zorg, nam
het aantal consultaties voor voetproblemen sterk af. Na de lockdown werden meer eerste voetwonden
gezien en waren de wonden groter.
Bovendien werd een studie naar het psychosociaal welzijn bij kinderen en jongeren met type 1-diabetes
opgestart (PROM’s; Patient Reported Objective Measures).

1.2.6. Mentale gezondheid en illegale drugs
De mentale, fysieke en sociale gezondheid van de algemene bevolking enerzijds en een specifieke
kwetsbare groep (mensen die drugs gebruiken) anderzijds werden opgevolgd door respectievelijk 5 en
2 online COVID-HIS-enquêtes (incl. rapporten). De mentale gezondheidsindicatoren werden
samengevat en gevisualiseerd in de Mentale Gezondheidsbarometer. De regelmatig uitgevoerde
COVID-HIS-enquêtes zullen in 2022 omgevormd worden tot een datacollectie in een cohorte waarin
mentale gezondheid een centrale focus zal krijgen.
Binnen Europese projectsamenwerkingen (Justice) werd er gestart met het in kaart brengen van het
druggebruik in een gevangenispopulatie (PRS20) en de trends in Nieuwe Psychoactieve Substanties
(Scanner).

1.2.7. Ziektespecifieke registers
Naast de jaarlijkse gegevensverzameling droeg het mucoviscidoseregister (BCFR) in 2021 ook bij aan
een internationale samenwerking om risicofactoren van COVID-19 bij mucopatiënten te beoordelen in
2021 voor drie publicaties en een bijkomende CIHR-subsidie.
Het register voor neuromusculaire ziekten (BNMDR) werkte aan de aanpassing van zijn dataset aan
internationale normen om robuuste longitudinale gegevens te kunnen verzamelen die het natuurlijke
ziekteverloop vastleggen, de doeltreffendheid van interventies meten en informatie verschaffen over
zorgnormen. Gegevens die via het register voor spinale musculaire atrofie (BNMDR-SMA) zijn
52

SCIENSANO VOLBRACHT ZIJN MISSIES DOOR TE BOUWEN AAN ZIJN STRATEGISCHE
GRONDSLAGEN

verzameld, zullen worden gebruikt bij de terugbetaling van drie innovatieve ziektemodificerende
therapieën.
De voorbereidingen voor het opzetten van het register voor zeldzame bloedingsstoornissen (BRBDR)
zijn begonnen en de eerste gegevensverzameling is gepland voor september 2022. Dit register zal
inzicht kunnen geven in het totale aantal mensen met bloedingsstoornissen, hun diagnose, het gebruik
van stollingsfactoren, bloedingen, behandelingsresultaten en bijwerkingen van de behandeling. Het
BRBDR zal ook bijdragen aan het Centraal Register Zeldzame Ziekten (CRRD) en aan internationale
hemofilie- en bloedingsstoornissenprojecten.

1.2.8. Zeldzame ziekten - het Centraal Register Zeldzame Ziekten (CRRD)
De gegevensverzameling in het CRRD bundelt momenteel informatie van patiënten die een consultatie
hebben in een van de acht erkende CME’s (Centrum Menselijke Erfelijkheid) in België. In 2021 werd
ondersteuning gegeven aan een aantal centra om het aantal registraties vanuit de CME’s te verhogen.
Bovendien vonden voorbereidende gesprekken plaats met een aantal coördinatoren van zeldzame
ziekten om de dataverzameling uit te breiden naar ziekenhuizen en een ruimere groep patiënten te
includeren dan die met een consultatie in een CME.

1.2.9. Zeldzame ziekten - Orphanet
Eind 2021 was 96% van de Belgische expertisecentra die deelnemen aan een Europees
referentienetwerk (ERN) geregistreerd in de Orphanetdatabank. In 2021 werden 1443 nieuwe,
gecorrigeerde en geactualiseerde Engelstalige samenvattingen van zeldzame ziekten in Orphanet
vertaald naar het Nederlands en werden 296 nieuwe en 1007 gecorrigeerde en/of geactualiseerde
voorkeurstermen, synoniemen en trefwoorden voor respectievelijk 128 en 283 ziekten gepubliceerd.
In samenwerking met het Terminologiecentrum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werd de migratie van meer dan 5000 Nederlandstalige
Orphanettermen naar de Belgische release van SNOMED voorbereid. Daarnaast werd ook van s tart
gegaan met de validatie van de Nederlandstalige Orphanetnomenclatuur door experten, in
samenwerking met het College voor Genetica.
De actualisering van de Belgische expertise inzake DNA-diagnostiek werd voortgezet, in nauwe
samenwerking met de Belgische Databank voor Genetische Testen (BGTD).

1.3. DE INTEGRATIE VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN
Nieuwe technologieën invoeren is geen doel op zich, en is ook niet alleen maar een middel. Het gebruik
van nieuwe technologieën moet aan een kosten-batenanalyse worden onderworpen, niet alleen op
financieel maar ook op kwalitatief, organisatorisch en menselijk vlak. Het is daarom essentieel om
resoluut naar de toekomst te kijken, maar dan wel met de nodige bedachtzaamheid. Bepaalde
'keerpunten' mogen we echter niet missen, anders ontstaat er een vertraging die onomkeerbare schade
zou kunnen berokkenen. Op het gebied van de bio-informatica is genoomsequencing zeker een van
de technieken die we ons eigen moeten maken. Daarom is het essentieel dat een instelling zoals
Sciensano een investeringsplan kan opstellen dat overeenstemt met haar taken en de activiteiten die
daaruit voortvloeien.
In 2021 heeft Sciensano zich geconcentreerd op experimentele ontwikkelingen in domeinen waarin
het instituut specifieke bekwaamheden heeft verworven en nieuwe technologieën met succes heeft
geïntegreerd, met als prioriteit de integratie van kennis van het menselijk genoom en
ziekteverwekkers in het onderzoek, het volksgezondheidsbeleid en de medische praktijk.
De volgende ontwikkelingen en integraties zijn van bijzonder belang:


In de eenheid voor elektronenmicroscopie werd een nieuwe technologie toegepast voor de insitukarakterisering van titaandioxidedeeltjes en biociden op basis van zilver in mondmaskers.
Deze aanpak combineert staalvoorbereiding, waarbij ultradunne coupes gesneden worden van in
hars ingebed textiel, met detectie en karakterisering van nanodeeltjes in deze coupes met
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geavanceerde elektronenmicroscopie. De techniek van staalvoorbereiding die klassiek gebruikt
wordt bij de insluiting van cellen in biowetenschappelijk onderzoek, werd aangepast voor de
textielstalen van mondmaskers. De analyse met elektronenmicroscopie is typisch voor het
materialenonderzoek en bestaat uit een combinatie van HAADF-STEM-beeldvorming (visualisatie
van de nanopartikels) met EDX-analyse (chemische samenstelling) en beeldverwerking (meting van
de vorm en de grootte).


Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie (FT-IR) maakt een sterk onderscheidende
fingerprinting van nauw verwante bacteriestammen mogelijk. Tijdens het STREPTO-project heeft
de afdeling Bacteriële ziekten FT-IR-gebaseerde kapseltypering van Streptococcus
pneumoniae ontwikkeld en gevalideerd als een snel en kosteneffectief alternatief voor de klassieke
Quellung-reactie, waarbij een nauwkeurigheid van 98% werd bereikt bij de identificatie van
pneumokokkenstammen van het vaccintype. Die geavanceerde methode van typering, die
momenteel een peerreview ondergaat, kan gemakkelijk in klinische laboratoria toegepast worden
om de diagnose van pneumokokkeninfectie te verbeteren.



In 2021 werd de technologie met het SARS-CoV-2-pseudovirus met succes ingevoerd in het
laboratorium voor immuunrespons. Dat flexibele systeem maakt het mogelijk om met behulp van
pseudoviruspartikels van SARS-CoV-2 de aanwezigheid van neutraliserende antilichamen tegen
nieuwe varianten (met inbegrip van Omicron) te meten in een omgeving met een bioveiligheid van
niveau L2. Aangezien het systeem gebaseerd is op plasmiden, kunnen snel pseudovirale deeltjes
van nieuw opkomende varianten gecreëerd worden. Met behulp van diezelfde plasmiden kunnen
ook spike-eiwitten van de varianten van SARS-CoV-2 aangemaakt en gezuiverd worden. Die
worden als doelwitten gebruikt in verschillende serologische tests (meting van antilichamen tegen
nieuwe varianten).



In het kader van het nationaal actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP-AMR) werd er op
meer dan 300 isolaten een sequencing van het volledige genoom (WGS) uitgevoerd met het oog
op een gedetailleerde karakterisering van de isolaten. De aldus verkregen genotypische
gegevens zullen vergeleken worden met de fenotypische eigenschappen om verder na te gaan in
welke mate antimicrobiële resistentie gemonitord kan worden met WGS. Daarnaast werd WGS
gebruikt voor analyses in het kader van het voorkomen van voedseltoxi-infecties.



Met de huidige Europese systemen voor de monitoring van antimicrobiële resistentie (AMR) is
het niet mogelijk om de transmissiefactoren te identificeren van de AMR-genen oftewel de
genetische elementen die plasmiden genoemd worden. Wij hebben long-read sequencing met het
MinION™-apparaat van Oxford Nanopore Technologies ingevoerd in onze routine-instellingen.
Daarmee kunnen we de volledige sequenties van de AMR-plasmiden ontrafelen, waardoor we de
verspreiding en evolutie van resistentie binnen en tussen verschillende bacteriesoorten en sectoren
in detail kunnen volgen.



Naast de implementatie van de serumneutralisatietests en de MinION™-sequencing voor SARSCoV-2 van Oxford Nanopore Technologies, hebben de diensten Virale ziekten en Immuunrespons
samengewerkt voor de validering van de opsporing van antilichamen tegen SARS-CoV-2 in
mondvocht afgenomen met ORACOL-wissers (momenteel gebruikt voor het SALIVA-HISproject) en om een diermodel voor infectie met SARS-CoV-2 bij muizen te ontwikkelen aan de
hand van verschillende varianten.



In de loop van de laatste jaren hebben de experts van de Wetenschappelijke directie Infectieziekten
dier vooral nieuwe toepassingen ontwikkeld voor de gerichte determinatie van volledige
genomen van prioritaire dierenziekten zoals vogelgriep (vogelgriepvirus), het Porcine
Reproductive and Respiratory Syndrome en nodulaire dermatose (virusziekte bij runderen).
Daarnaast hebben onze wetenschappers samengewerkt met diverse internationale teams om
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onverwachte en (opnieuw) opkomende dierziekten op te sporen via determinatie van het volledige
genetische materiaal van een staal met behulp van metagenoomsequencing. Tot voor kort
maakten we vooral gebruik van platformen voor tweedegeneratiesequencing, die een hoge
capaciteit maar een relatief lange doorlooptijd hebben.


In 2021 hebben we een platform voor derdegeneratiesequencing opgezet (MiniON, Oxford
Nanopore technologies). Dankzij die nieuwe techniek, waarmee sneller volledige genomen
gelezen kunnen worden, hebben onze wetenschappers eerst toepassingen ontwikkeld voor de
gerichte determinatie van volledige genomen van prioritaire virale dierziekten zoals
vogelgriep en SARS-CoV-2 bij dieren. Daardoor konden onze experts in noodsituaties snel
overgaan tot een gedetailleerde genetische karakterisering van die virussen om het
diergezondheidsbeleid te ondersteunen. Dat was onder meer het geval voor verschillende
haarden van sterk pathogene stammen van het vogelgriepvirus en voor bepaalde infecties
met SARS-CoV-2 bij katten, nijlpaarden en een leeuw.
In het kader van internationale samenwerkingen onderzoeken we momenteel hoe die platformen
voor derdegeneratiesequencing gebruikt kunnen worden om onverwachte of (opnieuw) opkomende
dierziekten op te sporen via metagenoomsequencing.



De op het genoom gebaseerde microbiële taxonomie biedt een nieuwe benadering om de
soorten te onderscheiden en de classificatie te verbeteren. Het complex van de medisch relevante
soorten van Trichophyton rubrum heeft een verscheidenheid aan fenotypische presentaties maar
vertoont relatief weinig genetische verschillen. Met de klassieke streepjescodes is het niet mogelijk
om de verbanden tussen die nauw verwante taxa volledig te ontrafelen. We hebben de eerste
fylogenomische analyse van het complex van soorten van T. rubrum uitgevoerd en onze
analyses hebben een fylogenomische boom met hoge resolutie met zes verschillende takken
opgeleverd. De resolutie van de taxonomie van de pathogene schimmels kan erg belangrijk zijn
voor hun (klinische) identificatie en hun epidemiologische kenmerken.
 De dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten heeft specifieke tests gevalideerd waarmee de
kwaliteit van de volgende vaccins tegen COVID-19 gecontroleerd kan worden:
• COVID-19-vaccin van Janssen: bepaling van het aantal infectieuze deeltjes met een kwantitatieve
PCR na een stap met celkweek
• COVID-19-vaccin met mRNA:
1. bepaling van de integriteit van het mRNA in de nanodeeltjes met behulp van capillaire gel elektroforese;
2. kwantificering van het volledige gehalte aan mRNA en het percentage mRNA ingekapseld in
nanodeeltjes met een fluorescerende marker (RiboGreen).

•

•
•

•



Voor de dienst Transversale activiteiten in toegepaste genomica noteren we de volgende nieuwe
implementaties:
Ontwikkeling van een bio-informatietool voor de monitoring van de prestaties van de methoden
die gebruikt worden om SARS-CoV-2 op te sporen in klinische stalen (RT-qPCR) aan de
hand van de beschikbare gegevens van volledige genoomsequencing;
Ontwikkeling van methoden voor digitale PCR gebaseerd op een genomische monitoring van de
stammen van SARS-CoV-2 om dat virus op te sporen en te kwantificeren in afvalwater;
Ontwikkeling van realtime PCR om genetisch gewijzigde micro-organismen op te kunnen sporen
die gebruikt worden om vitamines en voedingssupplementen en -enzymen te produceren en die
aanwezig zijn in de vorm van verontreiniging. Het scala aan methoden is uniek in de wereld;
Ontwikkeling van een metagenomische benadering met behulp van de Illumina- en MinIONtechnieken (volledige sequencing van het genetische materiaal van een staal) om een
ziekteveroorzakende bacterie te identificeren of genetisch gewijzigde micro-organismen op
te sporen in voedingsmiddelen.
Link-VACC: nagenoeg ogenblikkelijke datalink op het niveau van de patiënt en de analyse
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Het project LINK-VACC maakt het mogelijk om meerdere gegevensregisters met elkaar te
verbinden met behulp van het rijksregisternummer. Daardoor is er op patiëntniveau bijna in
realtime informatie beschikbaar, zoals over de infectie met COVID-19, ziekenhuisopname, het
genotype van SARS-Co-2, de vaccinatiestatus, het sociaal-economisch milieu en de uitgaven voor
gezondheidszorg. Daardoor krijgen we een beter inzicht in de COVID-19-crisis in België,
bijvoorbeeld met betrekking tot de werkzaamheid van de vaccins, de vaccinatie bij de algemene
bevolking en de rol van de varianten.


COVID-19-barometer: monitoring via het elektronisch medisch dossier van de huisartsen
Het onderzoek in de 1e-lijnszorg is in 2021 aanzienlijk geëvolueerd omdat de huisartsen in hoge
mate deelnemen aan de COVID-19-barometer. Het project is een samenwerking tussen Sciensano
en Intego en haalt gegevens uit het elektronisch medisch dossier (EMD) bij de huisarts om de
situatie op het vlak van COVID-19 in de eerstelijnszorg te monitoren. Het project is een groot
succes omdat een groot aantal artsen over heel België eraan deelnemen en dagelijks gegevens
doorsturen via hun EMD. We hebben gedurende heel 2021 wekelijkse rapporten opgemaakt
over de situatie in de eerstelijnszorg en zullen dat ook in 2022 blijven doen. Momenteel werken
we aan een wetenschappelijke verankering van het instrument, onder meer door het te
vergelijken met de bestaande syndromische monitoring, zoals die in de huisartspraktijk.



Integratie van niet-invasieve biomonitoring via bevolkingsenquêtes
De standaard biomonitoring met enquêtes die afgenomen worden door gespecialiseerd personeel
(met inbegrip van verpleegkundigen, bloedstalen) is complex op logistiek vlak en duur. In
samenwerking met laboratoria (Sciensano, Universiteit Gent) werden alternatieve, niet-invasieve
methoden toegepast in de praktijk aan de hand van gevalideerde bevolkingsenquêtes. In de
studies HESCOVID en SALIVA-HIS werden Oracol®-wissers met speeksel verzameld via de post
om immunoglobulines tegen SARS-CoV-2 op te sporen bij de bevolking. Ook in de EUPreventstudie van de EMR (Euroregio Maas-Rijn, in samenwerking met Nederland en Duitsland) werd de
serologie van SARS-CoV-2 bij de bevolking onderzocht maar dan via een vingerprik met behulp
van een buisje van 1 ml dat met de post werd verstuurd.
In de voedselconsumptiepeiling van 2022 zullen de diëtisten de volgende stalen via de post
terugsturen naar de laboratoria:
1. gedroogde bloeddruppels (vingerprik) om de vitamine D-status, de vitamine B1-status en het
alcoholgebruik objectief te meten;
2. speeksel- en stoelgangstalen voor toekomstige studies naar het microbioom.



Schatting van de differentiële kosten (gezondheidszorg, ziekteverzuim) als gevolg van een
aandoening of ziekte
In 2021 werden de differentiële kosten van de gezondheidszorg en de kosten van ziekteverzuim
voor het eerst geschat aan de hand van de gegevens van de Belgische nationale
gezondheidsenquête (BHIS) van 2013 die gekoppeld werden aan de individuele gegevens van de
ziekteverzekering (2013-2017). Een belangrijke factor in die statistische schattingen is dat de
toestand van een persoon ook gekoppeld werd aan de reële gezondheidskosten van die persoon
in de gegevens over de ziekteverzekering. Dat werd toegepast voor overgewicht en obesitas en
de gecombineerde maatschappelijke kosten in België daarvan worden op 4,5 miljard euro per
jaar geschat.

1.4. EEN DYNAMISCH EN MENSELIJK PERSONEELSBELEID
Meer dan 850 medewerkers in zeer diverse werkregimes vormden onze organisatie in 2021 en gaven
elke dag het beste van zichzelf, met als centrale missie het bijdragen aan een langer en gezonder leven
voor zowel mens als dier. De directie Personeel & Organisatie (P&O) bleef deze deskundige en
gemotiveerde medewerkers, die de motor vormen voor een wendbare en slagkrachtige organisatie,
ondersteunen en versterken via een modern, dynamisch en ambitieus hr-beleid en dit in alle
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omstandigheden. In dit kader en om het hoofd te blijven bieden aan de impact van de COVID-19-crisis,
is P&O in 2021 bijzondere uitdagingen aangegaan.

1.4.1. Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden
P&O bleef in 2021 aandacht hebben voor gelijke arbeidsvoorwaarden en een uniform personeelsbeleid.
De arbeidsvoorwaarden voor het personeel worden progressief en zo goed mogelijk op gelijk niveau
gebracht voor de verschillende statuten onderling. Hierbij wordt ook, waar het kan, rekening gehouden
met de noden van de diensten en de medewerkers en met wettelijke bepalingen.
1.4.1.1. Update van het telewerkbeleid
Een van de arbeidsvoorwaarden waarrond werd gewerkt in 2021 was het telewerkbeleid. De
toegenomen ervaring met uitgebreid telewerk in de organisatie tijdens de COVID-19-crisis en de
vaststellingen uit de telewerkenquête die P&O heeft uitgevoerd in 2020, vormden een belangrijke basis
om in 2021 al het telewerkbeleid na de crisis vorm te geven. Het telewerkbeleid werd herzien in
samenwerking met de vakbonden om dit beter te laten aansluiten bij de noden en mogelijkheden van
Sciensano en al zijn medewerkers.
Het arbeidsreglement, dat een maximum van 2 telewerkdagen per week toeliet, werd aangepast naar
een beleid waarbij op jaarbasis 60% van de arbeidstijd in telewerk uitgevoerd mag worden. Telewerk
werd in 2021 dus gemaximaliseerd voor alle functies die dit toelaten.
1.4.1.2. Duurzaam woon-werkverkeer
Een ander beleid dat door P&O in 2021 onder de loep werd genomen, is het mobiliteitsbeleid van de
medewerkers van Sciensano. Door de veranderende werkomstandigheden als gevolg van de COVID19-crisis was er ook nood aan een herdefiniëring van dit beleid. Dit project werd reeds gestart in 2020
en werd verder uitgewerkt in 2021.
Om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie en de mogelijkheden voor de toekomst werd er
allereerst een mobiliteitsrapport opgemaakt. Verder werd ook het mobiliteitscomité opgericht. Hierin
komen vertegenwoordigers van de betrokken diensten samen om te kijken hoe het mobiliteitsbeleid
beter kan aansluiten bij de noden van de werknemers. Daarnaast werd er ook een intranetpagina in
verband met mobiliteit gecreëerd. Hier vinden de medewerkers van Sciensano meer informatie over
verschillende vormen van mobiliteit, milieuvriendelijke mobiliteit en over de interne procedures
verbonden aan de verplaatsingen van de medewerkers.
1.4.1.3. Bijsturing van het verlof- en recuperatiestelsel
Naast de aanpassing van het telewerkbeleid en het mobiliteitsbeleid werden in 2021 de flexibele
maatregelen omtrent het opnemen van verlof en overuren, zoals geïmplementeerd in 2020, verder
toegepast en uitgebreid. Deze maatregelen hebben tot doel om enerzijds de personeelsleden meer
flexibiliteit aan te bieden bij het plannen van overuren en verlof, en anderzijds om te beantwoorden aan
de dienstnoden m.b.t. de verhoogde output door COVID-19. Het betreft o.a.:
 De implementatie van het tijdsparen voor alle personeelsleden, naar analogie met de
reglementering die sedert enkele jaren van toepassing is op het staatspersoneel
 De verlenging van de opnametermijn voor overuren en recuperatie-uren
 De mogelijkheid om meer dan 10 dagen niet-opgenomen verlof over te zetten naar het volgende
jaar, indien te verantwoorden voor dienstredenen en mits de directie instemt
 De mogelijkheid om recuperatie-uren op te sparen en aaneensluitend op te nemen mits de
hiërarchisch meerdere instemt zodat de continuïteit van de diensten verzekerd kan blijven.
1.4.1.4. Maaltijdcheques en bijkomende premies
Buiten de voorgaande arbeidsvoorwaarden kende Sciensano in 2021 ook enkele nieuwe extralegale
voordelen toe. Eind 2020 werd beslist om over te stappen naar een systeem van maaltijdcheques. In
2021 heeft P&O deze overstap geïmplementeerd voor al het personeel. Hiervoor werd al het nodige
gedaan in verband met de payroll, het tijdsregistratiesysteem, de facturatie en de samenwerking met
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de externe leverancier. Vanaf 1 januari 2021 ontvingen de personeelsleden van Sciensano
maaltijdcheques met een waarde van 6 euro per cheque.
Daarnaast werden verschillende bijkomende premies toegekend en beheerd in 2021, zoals de
terugbetaling van het remgeld voor psychotherapie ten gevolge van de COVID-19-crisis.

1.4.2. Gender Equality Plan
In augustus 2021 startte P&O met het opmaken van een Gender Equality Plan in het kader van de
Gender Equality Strategy van de Europese Commissie (EC). Om vanaf 2022 deel te nemen aan
wetenschappelijke projecten met een financiering van de EC in het kader van Horizon 2020 en Horizon
Europe, heeft P&O daarom een Gender Equality Plan (GEP) opgesteld. Op basis van een kwantitatieve
en kwalitatieve analyse werd de huidige situatie in verband met gendergelijkheid binnen het instituut in
kaart gebracht. Daarnaast werd ook een actieplan voor de periode 2021-2024 opgesteld.
In dit actieplan werden acties opgenomen om de genderdiversiteit binnen het instituut in de toekomst
(nog) te verbeteren. Verder wil Sciensano van deze kans ook gebruikmaken om in te zetten op andere
vormen van diversiteit. In het actieplan werd daarom ook deze bredere kijk op diversiteit opgenomen.

1.4.3. Zorg dragen voor het welzijn van onze medewerkers
Ook in 2021 had de COVID-19-crisis een grote impact op het welzijn van onze medewerkers. P&O heeft
diverse acties ondernomen en projecten opgezet om onze medewerkers zo goed mogelijk te
ondersteunen tijdens deze periode.
Zo werd het coachingaanbod verder uitgebreid. Dit aanbod heeft ook in 2021 begeleiding en
ondersteuning geboden aan heel wat leidinggevenden, teams en individuele medewerkers. Daarnaast
bleken intervisiegroepen voor leidinggevenden een groot succes, waarbij ervaringen uitgewisseld
worden onder begeleiding van een intervisiecoach.
Eveneens nam het aantal aanvragen voor interne begeleiding door P&O fors toe in 2021, wat geleid
heeft tot meer dan 200 interventies in de vorm van gesprekken, begeleiding, ondersteuning en coaching
vanuit P&O op het terrein.
In 2021 werden er ook verschillende opleidingen georganiseerd om het welzijn van de medewerkers te
ondersteunen, bijvoorbeeld de opleiding in het kader van ‘samenwerken op afstand’, de opleiding in
verband met ‘menselijk kapitaal’ en de wellbeing webinars, online webinars rond specifieke thema’s, die
inspireren over hoe zorg dragen voor het eigen welzijn en dat van collega’s.
Eind 2020 heeft P&O een psychosociale risicoanalyse en tevredenheidsenquête georganiseerd onder
de medewerkers van Sciensano en in 2021 op basis van de resultaten daarvan een globaal actieplan
opgesteld om het welzijn en de tevredenheid binnen het instituut (nog) te verbeteren.
Enkele acties die in 2021 werden opgezet volgend uit deze bevraging en het actieplan zijn:
 De aanwerving van een welzijnscoach in april 2021;
 De oprichting van een welzijnscomité;
 De creatie van een intranetpagina rond welzijn en welzijnstopics voor de medewerkers .
1.4.3.1. Re-integratie, progressieve werkhervatting en loopbaangesprekken
Om onze langdurig afwezige medewerkers proactief te ondersteunen op vlak van werkgerelateerde
problematieken of eventuele gezondheidsproblemen, versterkte P&O in 2021 de re-integratietrajecten
en progressieve werkhervatting.
Daarnaast bood P&O loopbaangesprekken aan in het kader van functioneringsproblemen bij
personeelsleden of bij spanningen binnen het team om de samenwerking binnen de diensten helpen te
verbeteren of actief naar alternatieve oplossingen binnen de organisatie te zoeken.
1.4.3.2. Vinger aan de pols bij nieuwe of vertrekkende medewerkers
Gezien telewerk in 2021 nog steeds voor velen de norm was en velen in een team terechtkwamen met
verhoogde werkdruk, was in 2021 in een nieuwe organisatie starten niet altijd makkelijk. Om die reden
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wilde P&O extra betrokken blijven zodat nieuwe medewerkers een goede start konden maken, iets wat
bijdraagt aan de tevredenheid, de motivatie en het behouden van medewerkers. In 2021 werd het
contact vanuit P&O met nieuwe medewerkers versterkt door onder meer hun tevredenheid over hun
eerste werkweken/-maanden bij Sciensano te meten en met hen te bespreken. Ook mentors, die nieuwe
medewerkers begeleiden, kregen extra aandacht in 2021 met een behoefteanalyse om hun noden te
kennen. Samen met de feedback van startende medewerkers heeft P&O opleidingsmodules uitgewerkt
en aangeboden aan medewerkers/mentors die starters begeleiden.
Vertrekkende medewerkers leverden een belangrijk inzicht over de werking en uitdagingen van onze
organisatie. Ook aan hen werd in 2021 meer aandacht gegeven. Er werd systematisch contact met hen
opgenomen voor een exitgesprek en -vragenlijst, waarbij feedback kon worden gegeven binnen de
organisatie.

1.4.4. Ontwikkeling van de medewerkers
Met het samenwerken op afstand stijgt ook de nood aan een sterk leiderschap dat blijft zorgen voor een
goed evenwicht tussen de belangen van het individu en de organisatie. In dit kader heeft P&O de interne
leiderschapstrajecten aangepast zodat onze leidinggevenden ondersteund en begeleid worden in hun
dagelijkse zorg voor het eigen welzijn en dat van alle collega’s. In 2021 doorliepen nieuwe
leidinggevenden een integratietraject om hen vertrouwd te maken met hun nieuwe rol en beschikbare
tools en procedures. Daarnaast werden aan alle leidinggevenden diverse thematieken aangereikt in de
vorm van workshops (team motiveren, emotionele intelligentie, samenwerken op afstand).
Naast de ondersteuning van de leidinggevenden droeg P&O ook bij aan de groei en het behouden
van het personeel. Ondanks de afstand gecreëerd door de crisis werd met succes sterk ingezet op
personeelstevredenheid en ontwikkelingsperspectieven aan de hand van maatregelen als
loopbaanbegeleiding, interne doorgroeimogelijkheden en interne mobiliteit. Sciensano scoorde met het
(lage) percentage van 6,4% positief en het personeelsbehoud binnen Sciensano was dus relatief hoog,
wat goed is voor het kennisbehoud en voor de continuïteit van de dienstverlening.
Ook werkte P&O in 2021 in het kader van de Sciensano Academy een meerjarig, vernieuwend Globaal
Ontwikkelingsplan (GOP) uit. Het plan biedt een grote waaier aan ontwikkelingsperspectieven met als
doel de ontwikkeling en bevordering van de kennis en de competenties. Er werd bijvoorbeeld gewerkt
aan de volgende projecten:
 Nieuw Learning Managementsysteem: voorbereiden van de implementatie van een nieuw
platform voor opleidingsbeheer;
 Train The Trainer: het versterken van kennisdelen door de identificatie en opleiding van interne
opleiders alsook de invoering van een netwerkgroep van opleiders binnen Sciensano. In 2021 werd
een eerste pilootgroep opgeleid;
 Generiek competentiemodel: in 2021 werd een analyse gemaakt van het generieke federale
competentiemodel met het oog op het concreet vertalen van dit model binnen Sciensano.

1.4.5. Digitalisering en optimalisatie van bestaande processen en procedures
Om nog beter aan te sluiten bij de noden van de medewerkers en de diensten binnen Sciensano, bleef
P&O ook aandacht hebben voor de administratieve vereenvoudiging en digitalisering van
procedures. Zo werd in 2021 gestart met het optimaliseren van het aanwervingsproces door de
bestaande geautomatiseerde flows bij te sturen. Op deze manier zal het aanwervingsproces in de
toekomst nog vlotter verlopen.
In 2021 heeft P&O ook ingezet op de verdere ontwikkeling van de rekenregels in het payrollsysteem en
heeft ze bijkomende gegevens opgenomen (zoals de financieringsbronnen) die zullen leiden tot een
betere dienstverlening en rapportage.

59

SCIENSANO VOLBRACHT ZIJN MISSIES DOOR TE BOUWEN AAN ZIJN STRATEGISCHE
GRONDSLAGEN

Verder werden stageaanvragen geïntegreerd in de algemene rekruteringstool die Sciensano gebruikt,
zodat kandidaten overzichtelijk worden bijgehouden en geïnteresseerde diensten eenvoudig hun
interesse kunnen aangeven. Een verdere interne vereenvoudiging wordt nog voorzien waarbij diensten
die een stageaanvraag wensen in te dienen, dit kunnen doen via een flow die aanleunt bij de
aanwervingsflow.
Daarnaast werd in 2021 een nieuwe versie van het tijdsregistratiesysteem ingevoerd om een optimaal
beheer van de aan- en afwezigheden van de medewerkers mogelijk te maken. In het bijzonder maakt
de nieuwe aanpassing een betere opvolging van de overuren en verlofoverdrachten mogelijk. Om deze
aanpassingen in goede banen te leiden, werden er infosessies, handleidingen en video-instructies
aangeboden aan de medewerkers.
Daarnaast werd in samenwerking met de diensten ICT en Finance een project tot het optimaliseren van
de monitoring en forecast van de personeelskosten opgezet waarbij o.b.v. de formules van de
loonberekening en de gekende personeelsdata een schatting wordt gemaakt van de te voorziene
personeelsuitgaven voor de komende periode. Dit laat een optimaler en transparanter budgetbeheer
toe met meer samenwerking tussen de verschillende ondersteunende diensten, wat de dienstverlening
voor de organisatie en het personeel ten goede komt.

1.4.6. Arbeidsmarktuitdagingen
In 2021 zorgde de COVID-19-crisis nog steeds voor extra werkdruk bij P&O. Naast de extra
aanwervingen zorgde de epidemie ook voor unieke kansen voor wetenschappers in de vorm van
bijkomende onderzoeken. Dit leidde ertoe dat er voor een aantal diensten flink wat meer mensen
gezocht en gevonden werden.
Wat het aantal nieuwe indiensttredingen betreft, is de wetenschappelijke directie Epidemiologie en
Volksgezondheid de koploper met 44 nieuwe medewerkers.
Naast de wetenschappelijke diensten is in 2021 qua rekruteringsinspanning eveneens aandacht
uitgegaan naar het opstarten van een 7-tal doctoraatsstudenten en het ondersteunen van onze externe
partners, zoals het FAGG.
De precieze verhouding tussen aanwervingen in het kader van bijkomende projecten en aanwervingen
in het kader van vervangingen van medewerkers is nog niet onderzocht. Bij een dergelijke berekening
in de voorgaande jaren was er steeds een net iets groter percentage voor de aanwervingen in het kader
van bijkomende projecten.
Wanneer we dan kijken naar de vacatures, zien we dat er in 2021 in totaal 184 vacatures te vinden
waren op onze website. Het is geen verrassing dat een groot deel van deze vacatures, 112 om precies
te zijn, wetenschappelijke posities betreft, op grote afstand gevolgd door de laborantenposities. Van de
in 2021 geopende posities is ondertussen 73% ingevuld. Een heel beperkt aantal is finaal stopgezet. Er
zijn echter ook vacatures met een lange openingstijd vanwege de specifiekere wetenschappelijke
profielen van bepaalde diensten en door de arbeidsconcurrentie voor bepaalde meer generieke functies,
bijvoorbeeld binnen ICT en de aankoopdienst.

1.4.7. Continuïteit van de dienstverlening
Los van de nieuwe taken en opdrachten, optimalisatie van de dienstverlening en de taken in het kader
van de crisis, heeft P&O ook de continuïteit van haar dienstverlening gewaarborgd in 2021, bv. op vlak
van payrollbeheer, personeelsplannen, begrotingen, absenteïsme, personeelskosten etc.
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2. Sciensano’s transversale principes
2.1. ONE WORLD, ONE HEALTH & PLANETARY HEALTH
2.1.1. Het concept One Health
De benadering van Sciensano beoogt een optimale gezondheid voor mens, dier en milieu door de
interacties tussen deze elementen en de invloed daarvan op de gezondheid te bestuderen. Ook in 2021
bleef One Health een centrale rol spelen in het gezondheidsonderzoek. Dankzij de aanstelling van een
nieuwe coördinator, die deel uitmaakt van de dienst Strategie en Externe Positionering, was een nog
betere coördinatie en prioritering van One Health mogelijk.
Sciensano benadert het gezondheidsonderzoek op een holistische manier en past vanaf nu de nieuwe
definitie toe die op 1 december 2021 door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde
Naties (FAO), de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), het Milieuprogramma van de Verenigde
Naties (UNEP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd voorgesteld.
One Health is an integrated, unifying approach that aims to sustainably balance and optimize the health
of people, animals and ecosystems. It recognizes the health of humans, domestic and wild animals,
plants, and the wider environment (including ecosystems) are closely linked and inter-dependent. The
approach mobilizes multiple sectors, disciplines and communities at varying levels of society to work
together to foster well-being and tackle threats to health and ecosystems, while addressing the collective
need for clean water, energy and air, safe and nutritious food, tak ing action on climate change, and
contributing to sustainable development.

2.1.2. Het One Health programma bij Sciensano
Het One Health programma wordt gecoördineerd door de eenheid Strategie en Externe Positionering
en omvat een aantal domeinen bepaald door de directieraad: antimicrobiële resistentie, ziektes
overgedragen door vectoren, aandoeningen van de luchtwegen, voedseltoxi-infecties en
risicobeoordeling van gemengde blootstelling. Binnen deze thema’s heeft het One health programma
de interne samenwerking versterkt, de oprichting van externe platforms met belangrijke partners
mogelijk gemaakt en de financiering voor OH-projecten zeker gesteld. Het One Health programma van
Sciensano bestond in 2021 uit een aantal belangrijke activiteiten voor drie van de vijf domeinen, voor
de andere domeinen werd naar capaciteit en financiering gezocht.
2.1.2.1. Door vectoren overgebrachte ziekten
Door vectoren overgebrachte ziekten worden veroorzaakt door ziekteverwekkers die door geleedpotige
vectoren worden verspreid. Sommige van deze ziekteverwekkers infecteren zowel mensen als dieren,
en de beste manier om ze te bestrijden is een One Health aanpak. In dit domein werd in 2021 een intern
project gefinancierd.
2.1.2.2. Antimicrobiële resistentie
Antimicrobiële resistentie (AMR) is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het is
een typisch voorbeeld van een One Health probleem, waarbij resistente micro-organismen kunnen
worden overgedragen tussen mensen, dieren en het milieu. Op 17 november 2021 werd het Belgisch
nationaal actieplan ‘One Health’ voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (NAP AMR)
gevalideerd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en de ministers bevoegd voor
Landbouw, Dierwelzijn en Leefmilieu.
2.1.2.3. Griep en aandoeningen van de luchtwegen
Deze projectgroep werd uitgebreid van griep naar aandoeningen van de luchtwegen. Tot op heden
vormen seizoensgebonden uitbraken van influenza en ziektes van de luchtwegen een belasting voor de
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gezondheidsdiensten. De zoönotische besmettingen bij ademhalingsinfecties zijn zorgwekkend omdat
zij ook een bedreiging vormen voor de gezondheid van de mens.

2.1.3. OH EJP
2021 was het vierde jaar van het Horizon 2020 Europese project One Health EJP waarbij meer dan 40
publieke instituten uit een twintigtal landen die actief zijn in de domeinen van voedselgebonden
zoönoses en antibioticumresistentie, samenwerken. In een dertigtal transnationale gecofinancierde
onderzoeks- en integratieve projecten die werden opgezet sinds 2018, buigen onderzoekers uit heel
Europa zich over
onderwerpen zoals surveillancesystemen, de harmonisatie van
laboratoriumtechnieken voor diagnose en karakterisering, de actualisering van risicobeoordeling en
risicomanagement alsook het testen van preventieve maatregelen op het terrein. Op die manier wordt
de band tussen de zusterinstellingen van Sciensano verstevigd en kunnen ze zich beter wapenen tegen
opkomende uitbraken. Aangezien steeds meer samenwerkingsprojecten aflopen (eind 2021, 17 van de
30), worden meer resultaten beschikbaar en wordt het een uitdaging om deze kenbaar te maken aan
andere onderzoekers, risicobeoordelaars en risicomanagers zodat zij ze kunnen gebruiken voor hun
eigen taken. Dit communiceren en uitdragen wordt steeds belangrijker voor het One Health EJP en is
essentieel om impact te hebben, zowel op de wetenschappelijke wereld als op de maatschappij (invloed
op de gezondheid van mens, dier en omgeving) en op de beleidsmakers (instructies voor
surveillanceprogramma’s of wetgeving).
Dat er interesse is voor een Europees One Health consortium dat een brede basis heeft van
onderzoeksinstellingen die actief zijn in de volksgezondheid, diergeneeskunde en voedselveiligheid,
illustreert de interesse die internationale organisaties tonen voor One Health EJP en hun wens om
ermee samen te werken. Naast het Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) van de
WHO en het Frans-Duitse initiatief voor de preventie van uitbraken van zoönoses, PREZODE, werd
One Health EJP door OIE/WHO-Europa uitgenodigd om het Regional One Health Coordination
Mechanism te ondersteunen door toe te treden tot hun partnerplatform. Het is daarom goed nieuws dat
de achterstand die werd opgelopen door de pandemie enigszins kan worden bijgestuurd door een
verlenging van het One Health EJP tot midden 2023, zodat deze nationale en internationale
samenwerkingen optimaal kunnen worden benut.

2.1.4. Andere projecten bij Sciensano die de OH-benadering illustreerden
2.1.4.1. Antimicrobiële resistentie tegen 2 pathogenen (Klebsiella pneumoniae en Aspergillus
fumigatus) in België
Dit PhD-project bracht de prevalentie van antimicrobiële resistentie bij mens, dier en milieu in kaart en
onderzocht ook de interactie tussen deze 3 niches voor antimicrobiële resistentie bij ziekteverwekkers.
2.1.4.2. Toezicht op afvalwater en COVID-19
In België heeft de nationale surveillance van SARS-CoV-2 in afvalwater sinds medio september 2020
aangetoond dat zij nuttige informatie kan verstrekken over de evolutie van de epidemie in de tijd, en
meer bepaald trends in de circulatie van het virus kan volgen. In de praktijk heeft Sciensano op basis
van de analyse van afvalwater van 42 waterzuiveringsinstallaties een globaal beeld van de
viruscirculatie bij 45% van de Belgische bevolking. Op basis van deze resultaten werd een
monitoringsinstrument gebruikt om de deskundigen van de risicobeoordelingsgroep elke week te laten
weten welke gebieden het grootste risico lopen.

2.2. ONE INSTITUTION (CORPORATE SPIRIT)
Samenwerking voor hetzelfde doel moet door de hele instelling worden gedragen. Een
gemeenschappelijke geest (corporate spirit) is een strategische factor die niet alleen bepalend is voor
de doeltreffendheid van ons optreden, maar ook voor de doelmatigheid ervan en de kosteneffectiviteit.
Als de instelling als één instelling ten dienste staat van het gemeenschappelijke doel, is het thematische
doel (One Health) een uitgelezen kans om vorm te geven aan een instelling waarbinnen een
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gemeenschappelijke geest (corporate spirit) waait. Het project Erasmus en de verhuizing naar de
gelijknamige campus zal een enorme stimulans geven aan een gemeenschappelijke geest. Hieronder
volgen enkele van de initiatieven die in 2021 hebben plaatsgevonden om deze gemeenschappelijke
geest te versterken.

2.2.1. Strategie en Externe Positionering
Om een belangrijke speler te blijven en te worden in het nieuwe landschap van de gezondheidszorg,
moeten we onze krachten bundelen, innovatief zijn en strategische beslissingen nemen voor onze
positie, maar vooral voor het maatschappelijke belang van onze organisatie voor de burger.
In 2021 werd de dienst Strategie en Externe Positionering (SEP) opgericht, die onder meer de
strategische doelen ondersteunt zoals Knowledge Translation en het One Health programma. Voor One
Health wordt via transversale organisatiebrede projecten de interne samenwerking versterkt, efficiënter
gebruikgemaakt van middelen en expertise en de activiteiten van Sciensano op het gebied van One
Health beter extern geprofileerd. In de verschillende projecten van het One Health programma legt
Sciensano ook contacten met de verschillende externe partners die aansluitende activiteiten hebben
met de thema's die in het One Health programma aan bod komen. Op die manier kan Sciensano zich
nog meer profileren als een referentiepunt op federaal Belgisch en Europees niveau. Knowledge
Translation wil de kloof tussen onderzoek en beleid dichten en de impact van onderzoeksresultaten
verbeteren, en dit door de kennis en expertise binnen de organisatie te bundelen en ten dienste te
stellen van het beleid. De dienst heeft ook een rol te vervullen om verbinding en samenwerking binnen
Sciensano te stimuleren door activiteiten te organiseren voor alle medewerkers van de organisatie. De
unit Wetenschappelijke coördinatie organiseerde in dit kader in 2021 met name een aantal seminars
(over datastrategie, open data en open science) en een themadag over het One Health EJP programma.
SEP is ook verantwoordelijk voor de externe positionering van Sciensano als One Institution en het
projectbeheer op het niveau van de organisatie. De activiteiten die hieronder vallen, zijn het
management van de transversale contracten en de overeenkomsten met externe partijen betreffende
de dienstverlening van Sciensano en het beheer van het overzicht van de lopende projecten en risico’s.
Deze activiteiten helpen keuzes te maken maar ook samenwerkingen te stimuleren door de
afhankelijkheden binnen de projecten te beheren.

2.2.2. Een datastrategie voor Sciensano
In augustus 2021 werd gestart met een datastrategie voor Sciensano die zal verduidelijken hoe
Sciensano de eerlijke dataprincipes (in het Engels FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
gaat realiseren, welke stappen Sciensano zal nemen om de data waarover Sciensano beschikt
beschikbaar en beheersbaar te maken en hoe Sciensano in de toekomst nieuwe datastromen en
informatie zal genereren en gebruiken om de missie en het gemeenschappelijk doel van de organisatie
te vervullen. Dit gaat hand in hand met meer samenwerking tussen de verschillende diensten bij het
delen van data en het creëren van meerwaarde met de data die Sciensano in huis heeft.

2.3. TRANSPARANTE PROCEDURES
In het kader van de COVID-19-crisis hebben we gemerkt dat de wet van 11 april 1994 betreffende de
openbaarheid van bestuur (hierna genoemd: Wet openbaarheid van bestuur) uitvoerig werd ingezet als
instrument om allerlei gezondheidsgegevens gerelateerd aan COVID-19 van Sciensano te bekomen.
Gelet op het ruime toepassingsgebied van de Wet openbaarheid van bestuur, kan eenieder op basis
van deze wet namelijk een verzoek richten tot Sciensano om informatie te bekomen waarover het
instituut beschikt en heeft eenieder het recht om daarbij aanvullende informatie en uitleg te krijgen.
De behandeling van deze verzoeken heeft Sciensano echter meermaals in een moeilijke positie
gebracht. Sciensano moest hierbij immers een afweging maken tussen het belang van openbaarheid
en de risico’s die gepaard gingen met het delen van de gevraagde gezondheidsgegevens zonder
voldoende wetenschappelijke toelichting. Overigens kon Sciensano vanuit praktische overwegingen
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onmogelijk aan de vele verzoeken gevolg geven zonder de continuïteit van zijn werkzaamheden in het
gedrang te brengen. Het verschaffen van de noodzakelijk wettenschappelijke toelichting en omkadering
bij de gevraagde informatie is namelijk geen eenvoudige opdracht en integendeel tijdrovend en complex.
Sciensano was bijgevolg genoodzaakt om een beroep te doen op de uitzonderingsgronden waarin de
Wet openbaarheid van bestuur voorziet en op basis waarvan een administratieve overheid zoals
Sciensano verzoeken kan weigeren. Helaas zijn die gronden zeer restrictief omschreven en niet
aangepast aan de natuur van gezondheidsgegevens of de opdrachten van Sciensano als onafhankelijke
instelling voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid. Gelet op het
doel dat met de Wet openbaarheid van bestuur werd nagestreefd, blijkt uit de memorie van toelichting
bij deze wet dat het ook nooit de bedoeling van de wetgever was om instellingen van wetenschappelijke
aard zoals Sciensano aan de Wet openbaarheid van bestuur te onderwerpen.
In dit opzicht heeft de gezondheidscrisis aangetoond dat het vigerend wetgevend kader inzake
openbaarheid van bestuur niet aansluit bij de bijzondere missie van Sciensano en de specifieke rol die
het speelt bij het crisisbeheer.
Ter aanvulling van alle data die openbaar beschikbaar zijn, in overeenstemming met het opendataprincipe, werden COVID-19-data wel uitvoerig met andere onderzoeksinstellingen gedeeld voor
verder onderzoek. Tevens werd veel informatie op transparante wijze bekendgemaakt via het COVID19 wekelijks epidemiologisch bulletin en andere COVID-19-gerelateerde publicaties. Ook werd er via
de website van Sciensano veel aandacht besteed aan het duidelijk communiceren omtrent de COVID19-crisis en de rol die Sciensano hierin speelt.
Daarnaast werd met artikel 4, § 4/1 een nieuwe bepaling opgenomen in de wet van 25 februari 2018 tot
oprichting van Sciensano (I), waarmee de rol van het instituut in het beheer van
volksgezondheidscrisissen zoals de COVID-19-crisis werd verduidelijkt en werd erkend als wettelijke
opdracht van Sciensano.
Tot slot werd er in 2021 getracht om ook transparantie inzake interne procedures te bevorderen. Zo
werd de te volgen procedure voor de selectie en aanstelling voor de functie van wetenschappelijk
directeur en stafdirecteur bij Sciensano vastgelegd door de raad van bestuur. Deze
proceduredocumenten zijn beschikbaar voor kandidaten na de publicatie van openstaande vacatures
voor deze functies.

2.4. HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS (OPEN DATA)
2.4.1. Open data en open science
Open wetenschap, met inbegrip van open data, is een belangrijke motor voor verandering in de
wetenschap. Deze nieuwe manier van onderzoek doen, vroeg steeds meer om het delen en openstellen
van gegevens en de juiste omgang met onderzoeksgegevens. Volgens de Europese Commissie moet
open wetenschap de norm worden voor onderzoek gefinancierd met overheidsgeld. Het Belgisch
Staatsblad heeft op 5 september 2018 een open access bepaling in de Belgische wetgeving gepubliceerd.
Sciensano volgt een beleid van open data en open wetenschap, zij het binnen de GDPR. Zoals in
voorgaande jaren werd de wetenschappelijke output beschikbaar gemaakt via de website van Sciensano.
Open data werd ook behandeld in het kader van de datastrategie die Sciensano in 2021 startte.

2.4.2. Healthdata.be
In het kader van dit inventarisatieproject werd sedert 2016 door het KCE en Sciensano een lijst
aangelegd met databanken met gezondheidsgegevens. De inventaris kan op de website Healthstat.be
worden geraadpleegd en geeft een beschrijving van elke databank, haar voornaamste doelstellingen,
de betrokken medische specialiteiten, het soort informatie die zij bevat (bijvoorbeeld facturat iegegevens
of klinische gegevens) en de manier waarop alle informatie is verzameld. Deze data worden ter
beschikking gesteld voor onderzoek.
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2.4.3. Open data voor COVID
De COVID-crisis heeft het belang van open en FAIR-data voor de zichtbaarheid en het publieke imago
van volksgezondheidsinstituten scherp aan het licht gebracht. Externe onderzoekers en datajournalisten
hebben Sciensano ontdekt en een grote belangstelling ontwikkeld voor de valorisatie van de COVID19-gegevens die door Sciensano worden gegenereerd, verzameld of beheerd. Hoewel deze verzoeken
tot extra administratieve lasten hebben geleid, heeft het hergebruik van gegevens tot een win-winsituatie
voor het instituut geleid: externe onderzoekers hebben inzichten gevalideerd of nieuwe inzichten
ontwikkeld, datajournalisten hebben geholpen wetenschappelijke boodschappen te verspreiden en
internationale organisaties hebben landenvergelijkingen ontwikkeld. Met andere woorden, het
hergebruik van gegevens heeft geleid tot een wijdere en efficiëntere verspreiding van de output van
Sciensano, en heeft het mogelijk gemaakt inzichten te genereren waarvoor Sciensano de tijd of de
middelen niet altijd had. Naast een FAIR-dataplatform biedt Sciensano ook gebruiksvriendelijke
visualisatietools om de gegenereerde outputs op een interactieve manier te verkennen. Het COVIDdashboard heeft het grote belang en de waarde van dergelijke investeringen aangetoond.

2.4.4. Legale aspecten omtrent open data
Zie 2.3. Transparante procedures.

2.5. NATIONALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN
Het belang van die samenwerkingen werd benadrukt door de crisis maar is daar niet inherent aan.
Samenwerken zal namelijk altijd noodzakelijk blijven voor Sciensano.
Natuurlijk is het na deze COVID-19-crisis cruciaal om een Europees netwerk van wetenschappelijke
gezondheidsinformatie op te zetten omdat dit soort gegevens essentieel is voor een gemeenschappelijk
beleid. Het is duidelijk geworden dat de factoren die onze gezondheid beïnvloeden gemeenschappelijk
zijn voor alle mensen en dat ze geen rekening houden met landsgrenzen. Zich op zichzelf terugplooien,
is dus niet of niet meer aan de orde en zelfs op het gebied van het beleid om in de
gezondheidsbehoeften te voorzien, heeft de wijze waarop al dan niet solidariteit binnen elke staat wordt
geconcipieerd gevolgen voor de betrekkingen tussen de lidstaten.
Het is dus essentieel dat er deskundigen van Sciensano aanwezig zijn in de onderzoeksgroepen en op
het niveau van instanties waar de internationale regels worden besproken die geleidelijk aan opgelegd
worden aan het gezondheidsonderzoek in de ruime zin van het woord. Tot slot draagt onze rol als
nationaal referentielaboratorium bij aan onze internationale invloed doordat we routinelaboratoria en
internationale organen zoals de WGO of de EU aan elkaar kunnen koppelen.
Voor het jaar 2021 willen we graag de volgende samenwerkingen onder de aandacht brengen. De lijst
is verre van volledig maar weerspiegelt de dynamiek van Sciensano om voortdurend nieuwe
wetenschappelijke partnerschappen aan te gaan met verschillende types van nationale en
internationale partners:


Op 14 juni 2021 werd een overeenkomst voor strategische samenwerking ondertekend door
Sciensano en de Belgische universiteiten, vertegenwoordigd door de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (VLIR) en de Franstalige rectorenraad (CRef). De ondertekenaars, die al lang samenwerken,
hebben hun verbintenis om nauw samen te werken bekrachtigd om bij te dragen tot een
gezondere samenleving door middel van baanbrekend onderzoek.



Midden 2021 liepen er 52 PhD’s bij Sciensano, in samenwerking met de verschillende
universiteiten in ons land.



We zijn gestart met een nieuwe observationele klinische studie naar niet-invasieve
pneumokokkeninfecties in België (klinische studie NCT04447521) om de vaccinatiestrategieën
tegen die belangrijke ziektekiem te evalueren. De wetenschappelijke coördinator van dat project
heeft nieuwe samenwerkingen opgezet met het UZ Leuven en 25 Belgische klinische
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laboratoria die maandelijks isolaten van S. pneumoniae naar Sciensano sturen voor een
gedetailleerde typering. Voor de ontwikkeling en validering van een methode van kapseltypering
gebaseerd op Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie voor S. pneumoniae werken we nauw
samen met de nationale referentiecentra voor pneumokokkeninfecties in Denemarken (SSI)
en Nederland (UMC Amsterdam).


Sciensano leidt het project FULL_FORCE (One Health European Joint Programme) met als doel
long-read sequencing op grote schaal in te voeren in de instellingen voor diergeneeskunde en
volksgezondheid van de EU. We leiden de inspanningen om 17 EU-partners te voorzien van
een technologische toolkit en een praktische opleiding over de MinION™-sequencing van
Oxford Nanopore Technologies en om die knowhow toe te passen op verscheidene
gevallenstudies van opkomende antimicrobiële resistentie in heel Europa.



Europees referentielaboratorium (EURL) voor de dierziekten schapen- en geitenpokken en monden-klauwzeer
Als Europees referentielaboratorium (EURL) voor schapen- en geitenpokken en mond-enklauwzeer (FMD) is Sciensano een belangrijk contactpunt voor de nationale referentielaboratoria
(NRL’s) van de Europese lidstaten, die we helpen bij de uitvoering en de kwaliteitscontrole van
de diagnostische tests voor die grensoverschrijdende infectieziekten. Daarnaast biedt Sciensano
in de hoedanigheid van EURL, samenwerkingscentrum van de OIE en referentiecentrum van de
FAO ook op verschillende manieren ondersteuning aan internationale organisaties zoals de
Europese Commissie, de EFSA, de EU-FMD, de OIE en de FAO.
Dat gebeurt onder de vorm van adviezen van experts tijdens de frequente vergaderingen met die
internationale organisaties. Bij de uitvoering van de nieuwe Animal Health Act in 2021 hebben
onze wetenschappers deelgenomen aan verschillende door de EFSA georganiseerde werkgroepen
om de procedure voor staalafname en monitoring voor verscheidene belangrijke ziekten te
evalueren. Daarnaast hebben we adviezen verleend over de selectie van de vaccins die
opgenomen worden in de internationale vaccinbank en voeren we in-vitrokwaliteitscontroles uit op
de geselecteerde vaccins tegen schapen- en geitenpokken. We hebben ook geïnvesteerd in de
ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met derde landen waardoor die hulp kunnen krijgen
bij de analyse van hun stalen en plaatselijke wetenschappers een praktische opleidi ng kunnen
krijgen zodat ze vervolgens kunnen bijdragen tot een betere paraatheid van hun land tegen die
ziekten. In 2021 zijn er samenwerkingen gestart met Albanië, Bulgarije en Zuid-Afrika voor de
analyse van stalen op het lumpy skin disease-virus (LSDV) en met Nigeria, Ethiopië en Burundi
hebben we onderzocht hoe we kunnen bijdragen tot de staalanalyse en de opleiding van personeel
voor mond-en-klauwzeer en LSDV. Dat gebeurt onder andere in het kader van het project Global
Minds in samenwerking met de KUL en door het opzetten van door de IOE gesteunde
stedenbandenprojecten.



Een nieuwe samenwerking tussen Sciensano, het FAGG en het EDQM met het oog op de oprichting
van een expertisecentrum (bestaande uit verscheidene diensten van Sciensano, het QMED-project)
dat de risico’s van bepaalde medische hulpmiddelen zal evalueren en wetenschappelijke
informatie zal leveren aan de respectieve overheden: in 2021 werd een nieuw interdisciplinair
onderzoeksproject goedgekeurd dat door Sciensano gecoördineerd wordt. In dat project zullen
eerst de medische hulpmiddelen onderzocht worden die allergische huidreacties kunnen
veroorzaken. In een later stadium zullen producten die verontreinigd kunnen zijn met pyrogenen
onderzocht worden. Het project wordt ondersteund door Sciensano, en er werd een intensieve
samenwerking opgezet met het FAGG, de VUB en het EDQM.



Samenwerking BfR-Sciensano op het vlak van toegepaste genomica voor voedselveiligheid
Versterking van de nauwe samenwerking op het vlak van toegepaste genomica voor
voedselveiligheid tussen Sciensano en het studiecentrum voor sequencing en genoomanalyse
(4SZ) en het Duitse federale instituut voor risico-evaluatie (BfR). Op 11 mei 2021 hebben professor
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Christian Léonard en de voorzitter van het BfR, professor Andreas Hensel, een
samenwerkingsprotocol ondertekend tijdens een virtuele ceremonie.
Die samenwerking is gericht op samenwerking en uitwisseling, vooral op het vlak van het
gebruik van next generation sequencing (NGS) en bio-informatica voor de diagnose,
monitoring, controle en karakterisering van potentieel gevaarlijke organismen, en op de
bevordering van de efficiënte integratie daarvan in de kliniek en het gezondheidsbeleid. Dat
zal zowel op het ‘wetlab’- als op het ‘drylab’-niveau gebeuren dankzij de ontwikkeling en
implementatie van oplossingen en instrumenten voor gegevensverwerving en -analyse ter
aanvulling van de laboratoriumdiensten van Sciensano en het BfR en met het oog op de integratie
van de kennis over genomica in het gezondheidsbeleid. Dat z al zowel van toepassing zijn voor de
sequencingtechnieken die beide instellingen al routinematig gebruiken als voor de verkenning en
het onderzoek van de toegevoegde waarde van de nieuwe sequencingtechnieken, waarna die
eventueel in de onderzoeksportefeuille van beide instituten opgenomen kunnen worden. Het
domein van de metagenomica zal een belangrijk project zijn in het kader van die samenwerking.


In 2021 zijn Sciensano, ENABEL en het FAGG begonnen met de ontwikkeling van
samenwerkingsprogramma’s in het kader van de steun van België voor de ontwikkeling van
nationale gezondheidsinstanties in Afrikaanse landen (Senegal en Rwanda). Aangezien er
prioriteit gegeven wordt aan hun vermogen om de kwaliteit van vaccins voor menselijk gebruik en
van geneesmiddelen te controleren, zullen de diensten Kwaliteit van vaccins en bloedproducten en
Geneesmiddelen en gezondheidsproducten actief bijdragen aan de activiteiten van Team Belgium.



Seq4AMR - JPIAMR-netwerk voor de integratie van microbiële sequencing en platformen voor
antimicrobiële resistentie (https://www.jpiamr.eu/projects/seq4amr/):
Het Seq4AMR-consortium heeft als doel de samenwerking en uitvoering tussen
belanghebbenden op het gebied van next generation sequencing (NGS) van antimicrobiële
resistentie (AMR) in kaart te brengen en te bevorderen. Dat zal gebeuren door de afzonderlijke
gebieden van (nieuwe) NGS-technologieën, algoritmen, kwaliteitsnormen, onderwijs/opleiding en
sequentiedatabanken met elkaar te verbinden via de oprichting van een internationaal en
interdisciplinair OneHealth-netwerk van overheids- en particuliere experts, dat het initiatief zal
nemen om de lacunes en de mogelijke oplossingen in de kennis op te sporen en onderwijs - en
opleidingsmateriaal zal ontwikkelen over de kwaliteit en over op AMR toegepaste NGS.



HERA-project (België) - Instantie voor paraatheid en interventie bij noodsituaties op het
gebied van gezondheid (België)
Het algemene doel van het initiatief is om de nationale mogelijkheden op het vlak van WGS
(sequencing van het volledige genoom) en/of van RT-PCR met betrekking tot de
volksgezondheid te versterken en/of te verbeteren. De resultaten moeten gericht zijn op,
aangepast zijn aan en bijdragen tot de volgende verwachte resultaten:
Op korte termijn: bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame, effectieve en grootschalige
WGS- en/of RT-PCR-infrastructuur voor het nationaal microbiologisch onderzoek voor de
volksgezondheid;
Op korte/middellange termijn: bijdragen tot de vroegtijdige opsporing en verbeterde monitoring van
opkomende en bekende varianten van het SARS-CoV-2 op nationaal niveau en in de EU/EER;
Op middellange/lange termijn: bijdragen tot de versterking van de op genomica gebaseerde
onderzoekscapaciteiten naar uitbraken van infectieziekten op het niveau van de regio, het land
en/of de EU/EER;
Op middellange/lange termijn: bijdragen tot de verbetering van de genomische routine-monitoring
van infectieziekten op het niveau van de regio, het land en/of de EU/EER, in overeenstemming
met het ‘Strategisch kader van het ECDC voor de integratie van moleculaire en genomische
typering in de Europese surveillance en in onderzoeken naar uitbraken in meerdere landen’;
Op lange termijn: bijdragen tot een betere paraatheid om grensoverschrijdende uitbraken tijdig en
doeltreffend te kunnen aanpakken.

•

•
•

•

•
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Informatiesystemen van de EU over gezondheid (zie hoofdstuk 3.6.2 EUgezondheidsinformatiesysteem)
Sciensano coördineert de onderzoeksinfrastructuur voor gezondheidsgegevens van de populaties
met betrekking tot COVID-19 (PHIRI), een Europees project met 41 partners in 30 landen. Het is
uniek in Europa omdat we de gezamenlijke analyse van de gezondheidsgegevens in de praktijk
testen.
Als partner van de gezamenlijke actie voor een Europese omgeving voor
gezondheidsgegevens (TEHDAS) zal Sciensano helpen vorm te geven aan de Europese
omgeving voor gezondheidsgegevens. Dat beïnvloedt de manier waarop we ook in België onze
systemen voor gezondheidsgegevens kunnen ontwikkelen. Het biedt de gelegenheid om met de
nieuwste technieken te werken en onze methoden voor gegevensbeheer te verbeteren.



Belgisch EBCP – Mirror Group
De Europese commissie wil kanker bestrijden door middel van twee belangrijke initiatieven: het
Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP) en de Mission on Cancer. Met steun van de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft het Belgisch Kankercentrum van Sciensano de Belgian
EBCP Mirror Group opgericht. Die heeft als doel de inspanningen van de belangrijkste
belanghebbende partijen op elkaar af te stemmen en erop toe te zien dat de mogelijkheden van
de diverse EU-financieringen voor kanker zo goed mogelijk benut worden. Het uiteindelijke doel is
dat dit ten goede komt aan de gezondheidszorg en dat de gezondheid en het welzijn van
kankerpatiënten en overlevers van kanker verbeteren. We hebben de volgende thematische
werkgroepen gevormd:
1. Preventie;
2. Vroege opsporing en screening;
3. Diagnose en behandeling;
4. Zorg en organisatie van de zorg (met inbegrip van palliatieve en psycho-oncologische zorg);
5. Revalidatie en sociaal-professionele integratie;
6. Transversale uitdaging: ongelijkheid;
7. Transversale uitdaging: levenskwaliteit.
Vandaag bestaat de Be EBCP MG uit meer dan 200 gezondheidswerkers, onderzoekers,
organisaties
in
de
gezondheidszorg,
besluitvormers,
patiëntenen
sectorvertegenwoordigers. De EBCP MG heeft een mandaat van zes jaar. De Be EBCP MG
wil fungeren als een structuur waar federale / regionale gezondheidsdiensten kunnen
samenkomen met universiteiten, beroepsverenigingen, patiënten- en burgerorganisaties alsook
de sector en gezamenlijke initiatieven kunnen ontwikkelen.



Helicon-project
Sciensano onderzoekt in samenwerking met de universiteiten UCLouvain, VUB en de
Universiteit Gent de impact op lange termijn en de indirecte impact van COVID-19 op de
gezondheid in België. In dit project zullen de surveillancegegevens van de ziekenhuizen over
COVID-19, de gegevens van Statbel (met inbegrip van de mortaliteit), de minimale
ziekenhuisgegevens, het kankerregister en de gegevens over de ziekteverzekering (IMA gegevensbank) gekoppeld worden aan het Healthdata.be-platform van Sciensano. De links zullen
gelegd worden aan de hand van specifieke onderzoeksvragen.



Campagne Handhygiëne in het Groothertogdom Luxemburg
De volgende nationale campagne Handhygiëne in het Groothertogdom Luxemburg in acute
ziekenhuizen van 2022-2023 zal gecoördineerd worden door Sciensano en alle voorbereidingen voor
de internationale toegang tot het platform Healthdata en Healthstat zijn aan de gang. Het materiaal en
de methodologie zijn in overeenstemming met de Belgische campagnes en de WGO-normen.
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2.6. BEVORDERING VAN DE INTERNE EN EXTERNE KWALITEIT
2.6.1. Kwaliteit bij Sciensano
‘Kwaliteit bij Sciensano’ is een ruim begrip en omvat niet alleen de borging van de kwaliteit van het
geleverde werk, maar ook het streven naar conformiteit op vlak van milieu, bioveiligheid en
biobeveiliging, welzijn op het werk en informatieveiligheid ten opzichte van wetgeving, normen en
richtlijnen die van toepassing zijn op de activiteiten binnen Sciensano.
De dienst kwaliteit, (bio)veiligheid en milieu heeft hierbij als opdracht het ondersteunen, adviseren,
opleiden van directie, ondersteunende diensten en de wetenschappelijke diensten voor het respecteren
van wetgeving, richtlijnen en procedures die voor hen van toepassing zijn.
2.6.1.1. Kwaliteitsborging van de activiteiten en projecten
Ondanks de moeilijke werkomstandigheden en verhoogde werkdruk in vele diensten, heeft Sciensano
alle accreditaties, erkenningen en certificaties kunnen behouden en werden geen kritische niet conforme situaties opgetekend door bevoegde overheden en externe auditoren.
Volgende vereiste accreditaties, certificaties en erkenningen werden behouden/behaald:
 Erkenningen als Nationaal Referentielaboratorium (NRL), uitgereikt door het FAVV;
 Erkenningen als officiële controlelaboratoria voor geneesmiddelen (Official Medicines Control
Laboratories, OMCL) door het Europees directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen
(European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM);
 Erkenningen als Nationaal Referentiecentrum voor Humane Microbiologie (NRC) en klinische
laboratoria;
 ISO 17025 voor de laboratoria, de NRL’s en officiële controlelaboratoria voor geneesmiddelen
(OMCL’s);
 ISO 17043 voor de organisatie van proficiency testings;
 ISO 9001 voor het beheer van de schimmelcollectie BCCM/IHEM;
 ISO 15189 voor de NRC’s met overschakeling naar een flexibele scope voor ISO 15189;
 Erkenningen voor het transport van dierlijk afval en het transport van levende dieren en erkenningen
voor de uitbating van een dierenfaciliteit, uitgereikt door het FAVV;
 ISO 9001: een kosten-batenanalyse werd uitgevoerd waaruit de meerwaarde van de certificatie zelf
in vraag werd gesteld. Op advies van QSE heeft de directie besloten om de ISO 9001-certificatie
voor het uitvoeren van een onderzoeksproject niet langer te behouden maar over te schakelen naar
ISO 27001 Informatiebeveiliging. Een project werd gestart met als doel het
informatieveiligheidsmanagementsysteem van Sciensano uit te bouwen zodat het beantwoordt aan
de eisen van de norm ISO 27001.
2.6.1.2. Milieu en bioveiligheid
Het milieubeleid van Sciensano is van toepassing op alle sites. Het milieuprogramma wordt strikt
opgevolgd door de milieucoördinator en de vooruitgang ervan wordt regelmatig gerapporteerd aan de
directieraad. Aangezien vele medewerkers erg geïnteresseerd zijn in milieu en veiligheid, is er binnen
Sciensano een groot draagvlak voor het milieubeleid.
Tot februari 2021 beschikte Sciensano over een ISO 14001-certificatie voor de sites gelegen in Elsene
en in Ukkel (Engelandstraat 642). Uitbreiding van deze ISO 14001-certificatie naar alle sites werd niet
georganiseerd: na een kosten-batenanalyse werd de meerwaarde van de certificatie zelf in vraag
gesteld. Op advies van de dienst QSE heeft de directie besloten om de certificatie niet langer te
behouden. Het milieubeleid blijft echter ongewijzigd van kracht!
De conformiteit van de milieuvergunningen, toelatingen voor ingeperkt gebruik en erkenningen wordt
nauwgezet en proactief opgevolgd door de milieucoördinator/ bioveiligheidsverantwoordelijke. We
hebben een zeer goede verstandhouding met de verschillende bevoegde overheden. De verschillende
overheden prijzen ook de kwaliteit van de aanvragen en aangeleverde informatie aan. Ondanks de
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moeilijke werkomstandigheden en de vertragingen bij de bevoegde overheden t .g.v. COVID-19, werden
de milieuvergunningen en toelatingen ingeperkt gebruik voor de laboratoria waar nodig tijdig vernieuwd
of verlengd.
2.6.1.3. Welzijn op het werk
De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IPBW) heeft een actieve rol gespeeld in
het opstellen, adviseren en controleren van de nodige COVID-19-beheersmaatregelen op de werkvloer,
de contactopsporing binnen Sciensano en de organisatie van psychosociale ondersteuning voor de
crisismedewerkers.
2.6.1.4. Informatieveiligheid
Beveiliging van (bedrijfs)informatie (ISO 27001) en bescherming van persoonsgegevens (GDPR)
De Data Protection Officers (DPO’s) hebben naast hun gebruikelijke opdrachten voor Sciensano, door
de grote verantwoordelijkheid van Sciensano inzake het COVID-19-crisismanagement, een
uiteenlopende reeks activiteiten uitgevoerd voor projecten m.b.t. COVID-19, waaronder:
 het verlenen van advies en ondersteuning aan betrokken medewerkers, waaronder epidemiologen,
projectmanagers en IT-medewerkers, inzake privacy- en beveiligingsverplichtingen;
 het verlenen van advies bij het opstellen en actualiseren van Data Protection Impact Assessments,
o.a. rond manuele en digitale contacttracing;
 ondersteuning bij communicatiecampagnes ten aanzien van burgers inzake bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens (o.a. manuele contacttracing, Coronalert,
ziekenhuissurveillance) en uitwerking van een uitgebreide FAQ-pagina op Sciensano’s website;
 structureel overleg met externe betrokken partijen, bv. met DPO’s van de regionale
gezondheidsagentschappen inzake gegevensverwerkingen gerelateerd aan contacttracing;
 begeleiding bij het afsluiten van overeenkomsten tussen Sciensano en partners inzake
gegevensdeling;
 het aanleveren van input voor parlementaire en journalistieke vragen over open data, security beleid
contacttracing, etc.;
 ondersteuning bij het aanvragen van de nodige machtigingen van onder meer het
Informatieveiligheidscomité - Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid en de minister van
Binnenlandse Zaken - dienst Toegang Rijksregister voor COVID-19-surveillances.
Het blijft niet evident voor de DPO’s om hun functie uit te oefenen tijdens deze crisis. Dit ten gevolge
van de versnippering van bevoegdheden in het domein van de gezondheidszorg, het ontbreken van
voldoende mankracht met kennis over de relevante wetgevingen bij de verschillende overheden en het
toeschuiven van verantwoordelijkheden naar Sciensano. De DPO’s hebben in het kader van de COVID19-crisis samen met de juristen adviezen geformuleerd (bv. voor de opmaak van
verwerkingsovereenkomsten) die door externen erkend, overgenomen of ondersteund werden.
De COVID-19-crisis heeft een enorme workload met zich mee gebracht voor de DPO’s . Prioriteit werd
gegeven aan de zeer talrijke COVID-19-gerelateerde projecten en activiteiten, inclusief het
beantwoorden van vragen van burgers hierover. Hierdoor was er minder tijd beschikbaar voor acties
omtrent het bekomen van ISO 27001-certificatie. Ook voor de crisis bleek de werklast van de
informatieveiligheidscoördinatoren een bemoeilijkende factor bij de ambitie van Sciensano voor een
brede ISO 27001-certificatie. Daarom heeft de directie ingestemd om het team te versterken met een
informatieveiligheidscoördinator met technische expertise. De nieuwe collega is gestart in februari 2021.
Naar aanleiding van de COVID-19-crisis bleef daarnaast de focus gelegd worden op het delen van
onderzoeksgegevens met andere (wetenschappelijke) instellingen in binnen- en buitenland. Hiervoor is
ook het voorbije jaar veel overleg gevoerd en advies geleverd. De bestaande procedure voor COVID19 gerelateerde data wordt nu veralgemeend.
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2.6.1.5. Fysische controle
Sciensano heeft een erkenning als klasse 3 instelling voor ioniserende stralingen, en is bijgevolg
onderworpen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van december 2018 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen wat
betreft
de
fysische controle.
In
dat
kader
beschikt Sciensano over
een
stralingsbeschermingsfunctionaris en procedures teneinde de veiligheid van het gebruik van agentia
met ioniserende stralingen te garanderen.
2.6.1.6. Audits
Met het oog op continue verbetering en interne controle worden regelmatig audits uitgevoerd in alle
diensten met betrekking tot de domeinen kwaliteit, milieu, bioveiligheid en welzijn op het werk. Deze
audits zijn gepland, worden uitgevoerd door bevoegde auditoren in het domein, en worden
gerapporteerd tot de hoogste hiërarchie. Gepaste corrigerende maatregelen worden bepaald teneinde
geobserveerde tekortkomingen of risico’s weg te werken. De uitvoering van deze maatregelen wordt
opgevolgd en geëvalueerd. In 2021 werden alle geplande interne en externe audits uitgevoerd, waar
nodig virtueel (op afstand) of documentair. Ondanks de hoge werkdruk binnen de diensten t.g.v. COVID19, werden geen kritische tekortkomingen geobserveerd die de kwaliteit van de activiteiten in het
gedrang kunnen brengen. Er werden eveneens geen kritische tekortkomingen op vlak van milieu,
bioveiligheid, gebruik van agentia met ioniserende stralingen en welzijn op het werk genoteerd.

2.6.2. GLP
De Goede Laboratorium Principes (GLP) zijn richtlijnen opgesteld door de OESO. Als zodanig zijn ze
juridisch bindend in alle OESO-landen en zijn ze overgenomen in de Europese regelgeving. Wanneer
Belgische testfaciliteiten rapporteren dat ze voldoen aan de goede laboratoriumpraktijken (GLP) van
de OESO voor het uitvoeren van een niet-klinische studie, gaan we, als bevoegde overheid voor België,
na of ze de beginselen voor de correcte uitvoering ervan volledig toepassen.
Het GLP-inspectieprogramma van België werd uitgebreid met inspecties voor het Ierse en voor het
Maltese monitoraat. Deze landen verkozen om een beroep te doen op onze expertise i.p.v. eigen
inspecteurs op te leiden. In het kader hiervan werden met beide landen en het verantwoordelijke GLP
compliance monitoraat samenwerkingsakkoorden opgesteld die om de 5 jaar herzien zullen worden
(Ierland sinds 2019 en Malta sinds 2021).
De COVID-19-crisis heeft de werking van het GLP-monitoraat grondig verstoord. Het inspectieteam
heeft blijk gegeven van flexibiliteit en creativiteit om de inspecties te kunnen blijven uitvoeren. Waar
nodig werd overgeschakeld op documentaire en virtuele inspecties, zodat het toezicht op de laboratoria
behouden is gebleven. De ervaring en werkwijze om remote inspections uit te voeren, werden gedeeld
met collega-monitoraten van andere EU landen.
De ervaring van ons monitoraat met remote inspections met Chinese faciliteiten wordt nu gevraagd door
het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) in het kader van de Rolling Review voor de evaluatie
van een Chinees COVID-19-vaccindossier (Vero-Cell, Sinovac) voor de evaluatie van 3 preklinische
GLP-studies, uitgevoerd in een Chinese faciliteit, die deel uitmaken van het ingediende dossier.
De GLP-coördinator heeft een zeer goede kennis over GLP-wetgeving en richtlijnen alsook over het
gebruik van geïnformatiseerde systemen. Hij is aangesteld als teamleider van de OESO-werkgroep voor
het uitwerken van een beleid over cloud computing.

2.6.3. Kwaliteit van vaccins en bloedproducten
Sciensano maakt deel uit van het Algemeen Europese Netwerk van Officiële Controlelaboratoria voor
Geneesmiddelen (GEON). Twee diensten zijn dan ook erkend als officieel controlelaboratorium voor
geneesmiddelen (OMCL) en dienen de regels van dit netwerk te volgen voor hun analyses alsook in
het beheer van hun kwaliteitssysteem, gebaseerd op ISO17025, de Europese Farmacopee en de
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OMCL-richtlijnen. Dit netwerk bestond in 2021 uit meer dan 70 laboratoria, verspreid over 40
verschillende landen. Het gaat hoofdzakelijk om landen die lid zijn van de Raad van Europa maar er
zijn ook zogenaamde geassocieerde leden, met name Canada, Australië, Marokko, Israël, Kazachstan,
Singapore en Taiwan.
Via dit netwerk en de samenwerking met de competente autoriteiten droegen ook dit jaar de twee
OMCL-laboratoria van Sciensano bij tot de kwaliteitsgarantie en de veiligheid van de geneesmiddelen,
gezondheidsproducten, vaccins en bloedproducten op de Belgische en de (pan-)Europese markt.
2.6.3.1. Kwaliteit van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (OMCL-Chemie)
De dienst Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten nam in zijn hoedanigheid als OMCL voor
fysicochemische analyses deel aan de jaarlijks surveillanceopdrachten van het Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). In dit kader analyseerde de dienst:
 74 specialiteiten
 68 magistralen
 4 grondstoffen
 108 verdachte stalen
 141 stalen voor microbiologische contaminatie
In de context van de COVID-19-crisis werden in 2020 analyses uitgevoerd in het kader van de lotvrijgave
van geneesmiddelen, bedoeld om de tekorten op de diensten intensieve verzorging op te vangen. Deze
geneesmiddelen werden vervolgens onderworpen aan stabiliteitsstudies voor 18 maanden. Op
geregelde tijdstippen werden deze loten in 2021 opnieuw geanalyseerd. De laatste analyses zijn
gepland voor 2022. Ook in dit kader werden er veiligheidsstudies uitgevoerd op swabs, gebruikt bij de
PCR-testen voor COVID-19. In deze studie werden 11 stalen onderworpen aan studies om na te gaan
wat vrij kan komen uit de swabs en dus ook in het menselijk lichaam kan opgenomen worden. Eveneens
werden 6 stalen onderworpen aan cytotoxiciteitsstudies in samenwerking met het labo toxicologie van
de dienst Risico- en gezondheidsimpactevaluatie. Op basis van deze testen konden geen
veiligheidsrisico’s verbonden aan de swabs geïdentificeerd worden.
Naast de opdrachten voor het FAGG werden eveneens stalen geanalyseerd in het kader van de
surveillancestudies van de Europese autoriteiten. 128 verdachte voedingssupplementen werden
geanalyseerd voor het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en 6 loten
kaliumjodidetabletten uit de strategische stocks geneesmiddelen van de FOD Binnenlandse Zaken
werden gecontroleerd op hun kwaliteit, werkzaamheid en correcte bewaring.
Naast de geneesmiddelenmarkt voerde de dienst eveneens analyses uit in verband met de surveillance
van e-vloeistoffen, cosmetica, CBD-producten en drugs. De verdeling van deze surveillanceactiviteiten
is weergegeven in Grafiek 1.

Grafiek 1 • Overzicht van de analyses uitgevoerd voor de verschillende stakeholders
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Naast zijn surveillance- en dienstverleningsactiviteiten voerde de dienst methodeontwikkelingen en
risico-evaluaties uit in het kader van onderzoeksprojecten. Deze onderzoeksprojecten situeerden zich
in de domeinen van de afgeleide producten van cannabis, nieuwe psychotrope substanties, tatoeageinkten, medische hulpmiddelen, plantaardige voedingssupplementen, tabaksproducten en e-sigaretten
evenals bacteriofagen voor medische toepassingen.
2.6.3.2. Kwaliteit van vaccins en bloedproducten (OMCL-Biologie)
In 2021 heeft Sciensano zijn verschillende missies betreffende de bewaking van de kwaliteit van
biologische producten (vaccins voor menselijk en dierlijk gebruik alsook bloedderivaten) kunnen
verzekeren. De COVID-19-vaccins hebben hier een belangrijk deel van uit gemaakt.
Als officieel laboratorium voor de controle van biologische geneesmiddelen (OMCL) hebben onze
medewerkers de controle uitgevoerd van loten van biologische geneesmiddelen alvorens deze door de
producenten op de Europese markt gebracht werden, en dit volgens de Europese wetgeving (art.114,
richtlijn 2001/83/EG, geamendeerd door richtlijn 2004/27/EG) en de Belgische wetgeving (KB van
14/12/2006 met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik).
Onze teams hebben zich ook geconcentreerd op de ontwikkeling en de validatie van de testen die op
Europees niveau vereist zijn voor de controle van het mRNA COVID-19-vaccin van Pfizer/BioNTech
en van het COVID-19-vaccin van Janssen Vaccines. De betrokkenheid van elke medewerker heeft
het mogelijk gemaakt om de termijn voor de vrijgave van de COVID-19-vaccins, met name 48 uur, zoals
afgesproken met de firma’s, na te komen. De goedkeuring voor de verdeling van de vaccins in België
werd verkregen binnen de 2 uur, zoals ook afgesproken met het FAGG.
We hebben aldus 2752 loten van humane vaccins getest en vrijgeven, waarbij deze geproduceerd werden
door 7 verschillende producenten. Het totale aantal loten dat getest en vrijgegeven werd, is toegenomen
met 29% in vergelijking met 2020, 19% ervan waren COVID-19-vaccins (zie Grafiek 2).
We hebben 314 loten van dierlijke vaccins vrijgegeven, dit is een toename met 12%.
184 loten van bloedderivaten werden vrijgegeven; deze daling met 25% in vergelijking met het
voorgaande jaar is te wijten aan een wijziging van de registratiehouder van het product Evicel
(stollingsmiddel op basis van het menselijke stollingseiwit en menselijk trombine) van de firma Omrix
(Israël).
Grafiek 2 • Aantal vriigegeven loten van vaccins tussen 2018 en 2021
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De validatie van de testen voor het mRNA COVID-19-vaccin van Curevac werd ook afgerond. Curevac
heeft echter zijn aanvraag tot registratie bij het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA)
teruggetrokken. Er werd dus geen enkel lot ingediend.
We zijn ook gestart met de transfert van de methoden voor het COVID-19-vaccin van Sanofi-Pasteur
met het oog op het testen van de eerste loten in april 2022.
De Firma Hipra heeft ook contact met ons opgenomen voor de vrijgave van het COVID-19-vaccin, naar
verwachting tegen eind 2022.
We hebben ook gesprekken opgestart met GSK, Janssen Vaccines en Pfizer voor de toekomstige
kwaliteitscontrole van hun respectievelijk RSV-vaccin (Human Respiratory Syncytial Virus), een
ander belangrijk vaccin voor de volksgezondheid.
Ter ondersteuning van de autoriteiten hebben onze experten deelgenomen aan 7 GMP-inspecties
(waarvan 2 productiesites van COVID-19-vaccins) en 2 inspecties van bloedinstellingen als
technisch/wetenschappelijk expert op vraag van het FAGG (KB 14/12/2006, art. 82).
Het kwaliteitsgedeelte werd geëvalueerd voor:
 10 registratiedossiers waarvan 8 vaccins (3 COVID-19-vaccins).
 127 variatiedossiers, een toename met 38% in vergelijking met 2020.
 10 dossiers voor aanvragen voor klinische studies van kandidaat-COVID-19-vaccins.
 29 wetenschappelijke adviezen (waarvan 8 betreffende kandidaat-COVID-19-vaccins).
Onze experten geven eveneens adviezen en antwoorden op vragen van burgers en op parlementaire
vragen. Tevens wordt er op vraag van het FAGG deelgenomen aan verschillende vergaderingen
betreffende biologische geneesmiddelen, zowel op nationaal als op Europees niveau.
Gedurende dit jaar hebben we aan verschillende werkgroepen deelgenomen:
 op Belgisch niveau: groep vaccinatie en groep bloedproducten van de CSS/HGR;
 op het niveau van de European Directorate for Quality of Medicines (EDQM): Advisory group
for Official Control Authority Batch Release voor het coördineren van de activiteiten van het netwerk
(bv. vermindering/reductie van proeven op dieren voor de controle van vaccins, nieuwe COVID-19vaccins) en de goedkeuring van richtlijnen opgesteld door de Vaccine Drafting Group. We hebben
België vertegenwoordigd in de Expertgroepen ‘15’ (serum en vaccins) en ‘15V’ (dierlijke vaccins),
die belast zijn met het opstellen en aanpassen van specifieke monografieën van de Europese
farmacopee. Deze projecten werden ook besproken op de Belgische farmacopeecommissie
(subcommissie Biologie);
 op het niveau van het Europees geneesmiddelenagentschap: deelname aan de
evaluatie/redactie van richtlijnen binnen de Biologics Working Party en de Vaccine Core group.
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Op internationaal niveau hebben we bijgedragen tot het opstellen van de WHO-richtlijnen voor de
COVID-19-vaccins en de RSV-vaccins en de herziening van de richtlijn voor polio en deze met
betrekking tot de vrijgave van loten. We hebben ook meegewerkt aan de herziening van de Global
Benchmarking Tool in het kader van de prekwalificatie van vaccins. Lid zijnde van het WHO-NNBnetwerk (netwerk van laboratoria met betrekking tot de controle van WHO-vaccins) heeft Sciensano
bijgedragen tot de bevordering van de erkenning van de controleactiviteiten uitgevoerd in Europa door
de andere landen, en dit met name tijdens de jaarlijkse vergadering van het netwerk en meer specifiek
voor de COVID-19-vaccins.
Samengevat kon de dienst dankzij de inzet van elke medewerker, door onder andere het leveren van
kwalitatief werk, alle activiteiten in 2021 optimaal uitvoeren. Bovendien werden er enkel nieuwe
projecten opgestart: de transfert voor de methoden voor de controle van immunoglobulines van de firma
Kedrion en de controle van toekomstige vaccins (RSV, pentavalent meningokokkenvaccin).
Meerdere medewerkers hebben ook deelgenomen aan wetenschappelijke projecten die opgestart zijn
binnen Sciensano (cfr. bijlage: projecten Metamorphose en Saphety) maar ook aan internationale
projecten die opgestart zijn of opgevolgd worden. Het ENOVA-netwerk werd verlengd door de Europese
Commissie. TRANSVAC heeft geleid tot de basis voor het oprichten van een infrastructuur voor de
ontwikkeling van vaccins op Europees niveau. INNO4VAC werd opgericht om de ontwikkeling van
nieuwe vaccins te versnellen, onder andere tegen griep.
Sciensano, ENABEL en het FAGG zijn een samenwerking aangegaan binnen het kader van de
ondersteuning door België van de ontwikkeling van nationale gezondheidsautoriteiten in Afrikaanse
landen (Senegal en Rwanda). Met als prioriteit de ontwikkeling van hun capaciteiten om de kwaliteit van
humane vaccins en geneesmiddelen te controleren, dragen onze beide OMCL’s bij aan deze
ontwikkelingsactiviteiten.

2.6.4. Kwaliteit van laboratoria
2.6.4.1. Monitoring van medische laboratoria
In België moet elk medisch laboratorium beschikken over een coherent kwaliteitssysteem dat voldoet
aan verschillende wettelijke eisen. Bovendien moeten de laboratoria aan verschillende voorwaarden
voldoen om in aanmerking te komen voor de ziektekostenverzekering voor de klinisch-biologische en
pathologische anatomieprestaties. Sciensano heeft als taak ervoor te zorgen dat aan deze eisen en
voorwaarden wordt voldaan zodat de laboratoria door de minister kunnen worden erkend.
Verschillende inspecties van medische laboratoria werden uitgevoerd door experten van Sciensano,
hetzij in het kader van het toezicht op de erkenningen, hetzij als vertegenwoordigers van de bevoegde
overheid voor de ISO15189-norm tijdens Belac-audits:
Tabel 1 • Aantal laboratoria dat in 2021 door Sciensano is bezocht in het kader van de
erkenningen of in het kader van de Belac-audit
Klinische biologie
Pathologische anatomie
Kader
(n gevisiteerde labo’s 2021)
(n gevisiteerde labo’s 2021)
Erkenningen
24
11
Bevoegde overheid
21
15
Vorig jaar werden erkenningsaanvragen ingediend door 120 laboratoria voor klinische biologie en
70 laboratoria voor pathologische anatomie.
In samenwerking met de werkgroep ‘praktijkrichtlijn’ van de commissie voor pathologische anatomie zijn
verschillende hoofdstukken van de praktijkrichtlijn herzien. Deze praktische leidraad bevat de
eisen inzake kwaliteitsbeheer waaraan laboratoria moeten voldoen om te worden erkend.
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In het kader van de gezondheidscrisis hielden wij specifiek toezicht op de erkenning en het
kwaliteitsbeheer van laboratoria voor SARS-CoV-2-testen:
 Er zijn 2 externe kwaliteitsevaluaties voor de SARS-CoV-2 moleculaire screening uitgevoerd in
de 109 laboratoria die voor deze verstrekking erkend zijn;
 Er zijn 2 externe kwaliteitsbeoordelingen voor anti-SARS-CoV-2-antilichamenbepaling
uitgevoerd in de 114 laboratoria die voor deze verstrekking erkend zijn;
 Er is een documentaire audit uitgevoerd in de 109 klinisch-biologische laboratoria die betrokken
waren bij de moleculaire screening van SARS-CoV-2;
 Voor de acht laboratoria van het federaal platform (PLF) COVID werden gerichte acties uitgevoerd:
follow-upaudit, organisatie en follow-up van externe kwaliteitscontroles, kwaliteitstoezicht, in
samenwerking met het Nationaal Referentiecentrum (KUL).
Tabel 2 • Aantal in 2021 erkende laboratoria voor SARS-CoV-2-screening in de context van de
gezondheidscrisis
Kader
n laboratoria
Opsporen van het SARS-CoV-2-virus door middel van
109 + 8 PLF
moleculaire amplificatie
Opsporen van antigenen van het SARS-CoV-2-virus
71
Opsporen van antilichamen tegen het SARS-CoV-2114
virus via immunoassay
2.6.4.2. Organisatie van externe kwaliteitsevaluaties
In het kader van zijn missie is Sciensano door het RIZIV gemandateerd om externe kwaliteitsevaluaties
in medische laboratoria te organiseren. Deelname aan deze evaluaties is een wettelijke verplichting
voor medische laboratoria. In samenwerking met de nationale referentielaboratoria (NRL) wordt ook de
externe kwaliteitsevaluatie van veterinaire laboratoria georganiseerd.
79 enquêtes werden uitgevoerd in medische laboratoria (klinische biologie, pathologische anatomie,
genetische centra). Over deze enquêtes zijn individuele verslagen en globale verslagen opgesteld, aan
de hand waarvan kan worden aangegeven welke laboratoria speciaal moeten worden gecontroleerd.
Deze activiteit wordt uitgevoerd met instemming van de commissies voor klinische biologie en
pathologische anatomie, en in samenwerking met een college van wetenschappelijke experten die
gespecialiseerd zijn op de geëvalueerde gebieden.
Tabel 3 • Domeinen waarvoor Sciensano in 2021 een externe kwaliteitsevaluatie uitvoert voor
laboratoria voor klinische biologie, pathologische laboratoria en centra voor menselijke
genetica
Domeinen van evaluatie
n Enquêtes
Alcoholbepaling in bloed
4
Allergie
4
Andrologie
3
Moleculaire biologie (art. 33bis en 33ter)
5
CD34+ stamcellen telling
3
Chemie
4
Flowcytometrie
3
Verdovende stoffen (drug of abuse)
1
Elektroforese
1
HbA1c
3
Hematologie/coagulatie/immunofenotypering
3
Immunoassay
4
Cardiale merkers
1
Moleculaire microbiologie
3
Microbiologie/Infectieuze serologie/Parasitologie
3
Therapeutische monitoring
3
Beenmergonderzoek
1
3
Point of care testing - CO-oxymetrie
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Point of care testing - bloedgassen
Point of care testing - glucose
Niet-infectieuze serologie
Immunohistochemie
Zware metalen

3
4
3
4
18

13 proficiency testings werden uitgevoerd onder supervisie van de nationale referentielaboratoria in
het kader van het toezicht op de veterinaire laboratoria.
De organisatie van externe kwaliteitsprogramma's wordt uitgevoerd onder ISO17043-accreditatie. In
2021 is deze accreditatie verlengd voor het gebied van de pathologische anatomie.
2.6.4.3. NGS in the clinic project
In samenwerking met het Kankercentrum zijn onze experten op het gebied van de moleculaire biologie
betrokken bij de verbetering van de routinediagnose in de (hemato-)oncologie. Dit houdt in dat wordt
toegezien op het kwaliteitssysteem dat wordt toegepast in centra die DNA- of RNA-sequencing met
gebruik van de Next Generation Sequencing-techniek (NGS) verrichten. Dit stemt overeen met de op
dit gebied vastgestelde richtlijnen en conventies.
Er werden 3 enquêtes georganiseerd voor de laboratoria in de NGS-netwerken. Over deze enquêtes
zijn individuele verslagen opgesteld en globale verslagen waarin de laboratoria worden aangewezen
die speciaal moeten worden gecontroleerd in het kader van de NGS -overeenkomst tussen de
laboratoria en het RIZIV.
Tabel 4 • Domeinen waarvoor een evaluatie werd uitgevoerd in het NGS-project in 2021
Domeinen van evaluatie
n Enquêtes
Vaste tumoren
1
Maligne hemopathieën
1
RNA-seq Benchmarking (longkanker)
1
2.6.4.4. Zeldzameziektenproject
In het kader van het Belgische Plan voor Zeldzame Ziekten is Sciensano betrokken bij de verbetering
van de diagnostische testen en de opvolging van zeldzame ziekten die in België of in het buitenland
worden uitgevoerd (Actie 1) en bij het kwaliteitsbeheer in de Humane Genetische Centra (Actie 2).
Actie 1
Er werden 6 jaarlijkse internationale ringtestprogramma's georganiseerd. Deze evaluaties zijn
toegespitst op klinisch-biologische analyses waarvoor Belgische NRC's voor zeldzame ziekten zijn
erkend en waarvoor nog geen kwaliteitscontroles zijn georganiseerd door externe leveranciers op een
stabiele basis met een jaarlijkse frequentie.
Tabel 5 • Domeinen/parameters waarvoor in 2021 ringtesten werden georganiseerd zoals
gepland in actie 1 van het Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten
Geassocieerde zeldzame ziekte
Beoordeelde
n
domeinen/parameters
Ringtesten
Dihydropteridine reductase deficiëntie
DHPR-activiteit in DBS
4
Peroxisomale ziekte
Plasmalogen levels in erythrocytes
2
Stoornis in neurotransmitter (monoamine) 5-MTHF, MHPG, neopterin, biopterin
3
metabolisme en transport
in CSF
Pyrodoxine metabolisme stoornis
α-AASA/P6C in urine
2
Pyrodoxine metabolisme stoornis
P6C in plasma
2
Zeldzame
constitutionele hemolytische RBC membrane disorders (EMA test,
2
anemie als gevolg van een defect in het rode Osmotic gradient ektacytometry,
celmembraan
separation of RBC membrane
proteins by SDSPAGE)
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Actie 2
154 evaluaties werden gefinancierd in het kader van de overeenkomst tussen het RIZIV en Sciensano.
De meeste daarvan hebben zowel betrekking op de techniek als op analyse en interpretatie. In
samenwerking met de werkgroep ‘selectie en financiering van externe kwaliteitsevaluaties ’ zijn 104
externe kwaliteitsevaluaties geselecteerd voor 2022.
2.6.4.5. EURL-IVD project
In het kader van de nieuwe EU-regelgeving 2017/746 is Sciensano betrokken bij de oprichting van een
IVD-referentielaboratorium (EURL: European Reference Laboratory) dat verantwoordelijk zal zijn voor
de kwaliteitscontrole van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek met een hoog risico (klasse
D). Door een vertraging bij de uitvoering van de regelgeving op Europees niveau konden de
aanbesteding en aanwijzing van de EURL niet worden afgerond in 2021.
 In 2021 zijn de structuur van EURL binnen Sciensano en de verbindingen met de verschillende
stakeholders geconsolideerd.
 ISO15189-accreditatie van toekomstige EURL-activiteiten in een flexibele scope
• Kwalitatieve en kwantitatieve RT-PCR;
• Bepaling van antigenen door immunologische en enzymatische tests;
• Detectie van humorale activiteit door immunoassay, neutralisatietest en immunofluorescentie.
 Actieve deelname op Europees niveau als IVD-expert over de implicaties van de nieuwe Europese
regelgeving voor de ontwikkeling van het EURL-netwerk.
2.6.4.6. Nationale en internationale activiteiten
Via de activiteiten in verband met laboratoriumkwaliteit zijn wij betrokken geweest bij de volgende
nationale en internationale wetenschappelijke organisaties: EQALM (Europese Organisatie voor
Externe Kwaliteitsborging in Laboratoriumgeneeskunde), Technisch Comité Multi Drug Resistant
Organisms, NAC (Nationaal Antibiotic Comité) en de Hoge Gezondheidsraad: Werkgroep MDROGuidelines Laboratory.
Onze experten zijn actief betrokken bij de verschillende werkgroepen van de commissies klinische
biologie en pathologische anatomie om de kwaliteit van de prestaties in de medische laboratoria te
bevorderen.
In het kader van de gezondheidscrisis heeft de dienst zijn ervaring op het gebied van
laboratoriumbeheer en kwaliteitsmanagement uitgewisseld via de volgende werkgroepen/Taskforce:
 Stuurgroep voor Testing: monitoring van de operationalisering van de testcapaciteit en het
kwaliteitsbeheer binnen de COVID-platforms;
 Task-Force Testing / Corona Commissariaat: concrete voorstellen voor een geïntegreerd beleid
inzake diagnostische testen.

2.7. TRANSLATIONEEL ONDERZOEK
Ook in 2021 bouwden we bij Sciensano verder aan het project Knowledge Translation (KT) met als doel
de impact van ons onderzoek te vergroten. We streven ernaar dat onze waardevolle
gezondheidsgerelateerde resultaten op termijn de gezondheid van de bevolking nog meer ten goede
zullen komen, bovenop hun verspreiding binnen de wetenschappelijke gemeenschap.
Voortbouwend op het conceptuele kader dat we ontwikkelden om het gebruik van gezondheidsdata
in het gezondheidsbeleid en in de praktijk te evalueren, en waarvoor we in 2020 de Recognition of
Success Award kregen van IANPHI (International Association of National Public Health Institutes) (zie
ook het postdocproject Bringing a Health Claim to Information (BAHCI) van Marie Delnord van onze
Wetenschappelijke directie Epidemiologie en volksgezondheid), zetten we in 2021 voornamelijk in op
de implementatie van deze inzichten.
We lanceerden de werkgroep Knowledge Translation om het implementatietraject uit te tekenen
dat Knowledge Translation zal bevorderen in onze projecten. Na een periode van kennistransfer heeft
de dienst Strategie en externe positionering de coördinatie van deze werkgroep overgenomen van Marie
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Delnord, met het oog op een duurzame ondersteuning van het project. Naast vertegenwoordigers van
de diensten Communicatie, Personeel en organisatie en Strategie en externe positionering, blijft Marie
Delnord als experte mee deel uitmaken van de werkgroep.
De werkgroep ontwikkelde een werkplan voor de komende jaren dat werd gevalideerd door de
directieraad. Dat we ook al meteen aan de slag gingen met het werkplan, illustreren de volgende acties
die we in 2021 voltooiden (*1) of hebben opgestart (*2):
• vertaling van de vier domeinen van het conceptuele kader naar een praktisch kader*1 met vier
overeenkomstige competentiedomeinen (zie Tabel 6). Deze competentiedomeinen dragen elk
op hun eigen manier bij aan een grotere impact van gezondheidsonderzoek en dus aan de
realisatie van Knowledge Translation.
• ontwikkeling van een animatievideo*1 die het belang van KT voor Sciensano verduidelijkt.
• ontwikkelen*2, testen*2, evalueren*2 en aanbieden*2 van een KT-opleidingsprogramma; in
afwachting van het volledige pakket met opleidingen organiseerden we in 2021 adhocondersteuning voor wetenschappers en hun specifieke KT-acties (o.a. een workshop
‘communiceer met impact’, en begeleiding bij de voorbereiding van workshops of meetings met
stakeholders).
• voorbereiding van infosessies*2 en workshops*2 die in 2022 zullen plaatsvinden.
• aanstelling van ambassadeurs*2 die een centrale rol zullen spelen als brug tussen hun
wetenschappelijke directie en de werkgroep; we deden in 2021 een eerste oproep tot kandidaten
en zullen in 2022 overgaan tot rekruteringen en daadwerkelijke aanstellingen.
• ontwikkeling*1 van de KT-intranetpagina’s zodat we die na de infosessies in 2022 online kunnen
publiceren.
• ontwikkeling van de KT-toolkit*1 die in 2022 ter beschikking gesteld zal worden op intranet en
die trainingsinformatie en hulpmiddelen bevat om aan de slag te gaan met elk van de 4
bovengenoemde domeinen. Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke directies hebben
deze toolkit in 2021 getest *1 en geëvalueerd*1, zodat we die in 2022 verder kunnen optimaliseren.
Tabel 6 • Implementatie van een conceptueel kader via competentiedomeinen
4 competentiedomeinen van het
4 domeinen van het
praktische kader
conceptuele kader
Kwaliteit
Creëer je impact
Reactievermogen
Communiceer met impact
Betrokkenheid van belanghebbenden
Betrek je belanghebbenden
Kennisintegratie
Breid je impact uit

2.8. HET BELANG VAN MAATSCHAPPELIJKE ETHIEK EN INSTITUTIONELE
DEONTOLOGIE
De integriteitscommissie heeft de directie geholpen met de ontwikkeling en het beheer van het
integriteitsbeleid binnen Sciensano.
In 2021 zijn er meerdere acties ondernomen:
 Er zijn interne voorschriften opgesteld om de werking van de integriteitscommissie en de rol van
de leden nader te omschrijven.
 Er werden gemotiveerde adviezen verstrekt over integriteitskwesties binnen Sciensano.
 Er werd ondersteuning gegeven aan de communicatiedienst om de medewerkers bewust te maken
van de waarden van Sciensano op het vlak van integriteit.
 Er werd een deontologische code opgesteld. Die beschrijft het gedrag dat van medewerkers
verwacht wordt zodat onze interne en externe interacties zo ethisch mogelijk verlopen en stroken
met de waarden van Sciensano. De medewerkers van Sciensano werden aan de hand van
schriftelijke bevragingen uitgenodigd om hun mening te geven over de code. De code werd aan alle
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medewerkers gepresenteerd tijdens interactieve informatiesessies en uiteindelijk officieel
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Om inbreuken op de integriteit te voorkomen, kregen verschillende doelgroepen van Sciensano de
mogelijkheid om opleidingen te volgen en werden er bewustmakingsacties georganiseerd. Er is
een bewustmakingsactie rond wetenschappelijke integriteit opgestart in de vorm van een elearningsessie gevolgd door een uitwisseling over concrete gevallen. Het doel daarvan was om alle
wetenschappers (diensthoofden, onderzoekers, doctoraatsstudenten, laboratoriummedewerkers
enz.) bewust te maken van dit thema.
Op het intranet van Sciensano is een specifieke pagina over integriteit beschikbaar. Die pagina
bevat vaak gestelde vragen (FAQ’s) over verschillende thema’s die verband houden met integriteit.
Ze werd aangevuld en bijgewerkt.
De integriteitscommissie speelt ook een rol bij de evaluatie van mogelijke, schijnbare of werkelijke
belangenconflicten. Het fungeert als tussenschakel tussen de diensthoofden en de Raad van
Bestuur. Momenteel wordt een algemene belangenverklaring opgesteld om belangenconflicten
te vermijden.

De integriteitscoördinatoren hebben deelgenomen aan de verwelkoming van nieuwe medewerkers en
hen geïnformeerd over het integriteitsbeleid dat binnen Sciensano gevoerd wordt.
Die laatste maken deel uit van het federale netwerk van integriteitscoördinatoren en hebben
deelgenomen aan de vergaderingen van dat netwerk om ervaringen uit te wisselen over onderwerpen
met betrekking tot integriteit.

2.9. ONAFHANKELIJKHEID
Onafhankelijkheid is, voor een persoon of instituut, meer dan een kenmerk: het is een kwaliteit of zelfs
een kracht. Wie geen onafhankelijkheid toont, wordt al snel beschouwd als toegeeflijk of onderdanig.
Voor een wetenschappelijk instituut is een gebrek aan onafhankelijkheid de doodsteek voor zijn
geloofwaardigheid. Hoe kan men aan wetenschap doen, bij uitstek het terrein van de objectiviteit, als
het resultaat ervan bepaalde publieke of private belangen dient? Precies op het vlak van deze
dienstbaarheid kunnen zich problemen voordoen en moet elke dubbelzinnigheid worden vermeden.
Sciensano staat ontegensprekelijk ten dienste van de maatschappij, via het werk dat onze
onderzoekers doen om overheidsinstanties aanbevelingen en advies te geven. Daardoor staat
Sciensano ook ‘ten dienste’ van deze instanties. In het kader van de opdrachten die ons van rechtswege
worden toevertrouwd, leiden we studies en projecten die al dan niet direct verbonden zijn met onze taak
als bewaker. Onze surveillanceopdracht is zeer breed en complex: we nemen zowel mens, dier als
milieu onder de loep om zo snel mogelijk de risico’s die ze lopen op te sporen. Zodra we een dergelijk
risico vinden, moeten we de overheid hierover inlichten zodat zij het gevaar kan beheersen.
Onafhankelijkheid is dus de mate waarin deze twee afzonderlijke maar toch nauw verbonden fases van
elkaar gescheiden zijn: de identificatie en evaluatie van een risico enerzijds en de beheersing ervan
anderzijds. Het afgelopen jaar kon deze afscheiding misschien iets minder duidelijk lijken door de zeer
nauwe interactie tussen Sciensano en de overheid. Er was een voortdurend pingpongspel; niet omdat
de politiek de wetenschap wilde beïnvloeden, maar wel omdat de wetenschap bijna dagelijks
veranderde. Het tempo van de wetenschappelijke input moest zich aanpassen aan dat van de
beslissingen omdat deze laatste gefundeerd moesten worden. En het tempo van de beslissingen werd
soms aan banden gelegd door evoluties in de wetenschap. Er was geen sprake van beïnvloeding maar
wel van een zekere druk om snel en goed te werken. Uiteindelijk bleef onze onafhankelijkheid
ongeschonden, maar Sciensano staat per definitie niet los van wat er in de maatschappij leeft en wat
haar bezighoudt. Onze acties zijn verankerd in de realiteit en deze vorm van ‘afhankelijkheid’ is dan
ook eigen aan onze missie. Ten slotte, en op het meest praktische niveau, is voor onafhankelijkheid en
de daarmee gepaard gaande geloofwaardigheid ook transparantie vereist. Het is van essentieel belang
dat we in onze verschillende publicaties duidelijk onze mogelijke belangen vermelden, wat niet de facto
betekent dat er een belangenconflict is. Transparant zijn over waar onze financiering vandaan komt, is
ook een element dat onze geloofwaardigheid kan vergroten.
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3. Sciensano’s transversale middelen
3.1. MODERNE ICT DIE AANGEPAST IS AAN DE BEHOEFTEN
In 2021 hebben de 3 diensten van de dienst ICT verder de Sciensano ICT-omgeving uitgebouwd.
Er werden meerdere verouderde toepassingen en hardware verwijderd of vernieuwd om te voldoen aan
de strengere en kwalitatieve eisen van ISO27001, veiligheidsaudits en de technologische vereisten van
de ICT-standaard van Sciensano. Daarnaast werden aanvragen van interne en externe klanten
behandeld, gaande van de klassieke eerstelijnshulp tot projectaanvragen in diverse domeinen
(technologie, ontwikkeling, dataverwerking). De groei van het aantal personeelsleden in de organisatie
werd goed opgevangen en de ICT-dienstverlening kon gegarandeerd worden. In samenwerking met de
DPO’s en de dienst Kwaliteit werden acties ondernomen van het stappenplan voor ISO27001 en
databeveiliging.
Er werd in het totaal geïnvesteerd ten bedrage van 1.483.580€ en de werkingskosten bedroegen
3.615.872€.

3.1.1. Support Center
Het Support Center (14 VTE) concentreerde zich op het behandelen van 1775 incidenttickets en 3056
ICT-aanvragen, het onderhoud en de uitbreidingen van onze 3 datacenters en de uitvoering van
infrastructuurprojecten op verzoek van interne en externe klanten. De ICT-diensten bieden een
performante, hoogtechnologische infrastructuur aan de interne medewerkers alsook aan de externen
die in het kader van de COVID-19-activiteiten of andere samenwerkingen gebruikmaken van de
diensten van Sciensano.
Deze infrastructuur omvat zowel open source als Windows en is een hybride IT-infrastructuur. Ze wordt
gehost in 3 datacentra met een totale storage van 693 TB op het einde van het jaar. Waar mogelijk werd
gekozen voor opensourceoplossingen om kostenefficiënt te werken en veiligheidsproblemen met
leveranciers te vermijden.
Wetenschappelijke projecten zoals die van BIO-IT (TAG) en SLIMS BIOBANK zorgen voor een sterke
evolutie in de opslagcapaciteit van Sciensano. Anderen hadden hun focus meer op performantie naar
analyse toe, zoals een aantal R-shinyprojecten, hosting van toepassingen zoals BCCM voor BELSPO
en andere partners (SaaS).
In 2021 werd ook geïnvesteerd om een redundante architectuur te voorzien voor de WAN-connectiviteit,
dit in samenspraak met de huidige providers. De COVID-19-aanpak en dagelijkse activiteiten vereisten
immers een maximale 24/7-aanpak. De impact van onderbrekingen bij providers buiten Sciensano kan
zo beperkt worden. In 2021 werd ook gestart met de integratie van Dynatracemonitoring voor
toepassingen. Er werd ook gestart met het meerjarenproject Unified Messaging, die zowel de
vernieuwing van telefonie, messaging als communicatiemethodes omvat.
Er werd ook sterk gefocust op het verminderen van de impact van monopoliebedrijven, afhankelijkheden
van softwareleveranciers, verbeteringen van onderhoudscontracten en het inzetten van
opensourcetoepassingen. Zo werd onder andere de kost van Microsoftlicenties met 34% verminderd.
De dienstverlening naar externen werd verder geoptimaliseerd met een gebruikersportaal, centraal
beheer van hun Sciensanodiensten en selfservice voor grotere partners.
Op de site in Eurostation werd een NWOW -werkomgeving geïntroduceerd en een aantal projecten
zorgden voor vernieuwing en verbetering van de directe IT-omgeving van de werknemers van
Sciensano.
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Het Lab Refresh Project (financiële investering van +/-500k) werd uitgevoerd en had als doelstelling de
vervanging, vernieuwing en aanpassing van alle wetenschappelijke pc’s, labosoftware en eventueel
verouderde/niet langer ondersteunde wetenschappelijke toestellen. Dit project kaderde in de
vermindering van veiligheidsrisico’s, de verhoging van de conformiteit met ISO27001 en de
uitschakeling van technische niet-ondersteunde risicosituaties.

3.1.2. Ontwikkeling
De dienst Ontwikkeling (19,5 VTE), die zich concentreert op de analyse, het design, de ontwikkeling
en het onderhoud van applicaties en webtoepassingen, behandelde 283 tickets in 2021.
In 2021 werden onderstaande projecten afgewerkt en opgeleverd:
 Uitbreidingen van de publieke website van Sciensano en de bijkomende beveiliging ervan (ethical
hacking);
 Extranetwebsites voor partners en internen zoals Neonet, Food Consumption Survey;
 Portals zoals het gebruikersportaal voor externen, Health Information Portal, …;
 Aanpassingen aan COVID-19-websites, TiquesNet, AirAllergy en overige sites gehost in de
organisatie;
 Monitoringwebsites zoals IndoorPol, FBO en andere.

3.1.3. LIMS
De dienst LIMS (6 VTE) behandelde 376 tickets, 104 change requests en 32 bug fixes in 2021.
Naast de analyse van nieuwe aanvragen en functionaliteit werden in 2021 meerdere projecten
uitgevoerd en afgewerkt. De NEOLIMS-omgeving werd geüpgraded, interfaces en dataworkflows
werden geïmplementeerd (Sanitel, AHLICS, CoZo, …) en rapporten werden ontwikkeld voor partners
en projecten (Rabies, QC Charts Clostridia, …).
De uitrol van LIMS in de labo’s van Sciensano werd voortgezet en nieuwe functionaliteiten in de
omgevingen STARLIMS en NEOLIMS werden ontwikkeld evenals in productie genomen. Een aantal
functionaliteiten waren in acceptatiefase bij het afsluiten van 2021 en gepland om begin 2022 in
productie genomen te worden (bv. MyCareNet).
De analyse van een One Lims-oplossing werd in 2021 voortgezet met als doel de functionaliteiten van
NEOLIMS en STARLIMS te verenigen in één systeem, gekoppeld aan het samenbrengen van de
verschillende dispatchingprocessen in de organisatie.

3.2. EEN MOBILITEITSPLAN AANGEPAST AAN DE NIEUWE UITDAGINGEN
Ondanks het feit dat vele medewerkers in 2021 gedurende langere periodes hebben getelewerkt, zijn
er binnen Sciensano meerdere initiatieven genomen om het mobiliteitsvraagstuk af te stemmen op de
noden voor de bestaande en de nieuwe medewerkers. Aangezien we meerdere sites in de Brusselse
regio hebben, willen we ons te allen tijde inschrijven in de globale mobiliteitsaanpak van de lokale
Brusselse autoriteiten.
Gezien de ligging van onze sites in Elsene (vlakbij het station van Etterbeek) en Anderlecht (vlakbij het
Zuidstation) en de bereikbaarheid van de sites met de trein, tram en bus, maken reeds heel wat
medewerkers gebruik van het openbaar vervoer. Velen onder hen combineren dit met lokale
verplaatsingen per plooifiets of per auto (van thuis naar het station en omgekeerd).
Op een speciaal rond mobiliteit gecreëerde pagina van onze intranetwebsite staan overzichtelijke
plannen die de bereikbaarheid van onze verschillende sites met het openbaar vervoer aanduiden. Deze
plannetjes stimuleren medewerkers om op een gemakkelijke manier het openbaar vervoer uit te
proberen, en informeren nieuwe medewerkers over de bereikbaarheid van onze diverse sites.
Deze intranetpagina is dit jaar ontwikkeld om het mobiliteitsvraagstuk onder de aandacht van de
medewerkers te brengen. Naast de informatie over het openbaar vervoer, staat er ook uitgebreide uitleg
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over de fietsparkings die we op onze sites ter beschikking hebben. Wie met de fiets komt, kan de fiets
stallen in daartoe bestemde bergplaatsen, kan fietskledij opbergen in verwarmde kasten, en heeft de
mogelijkheid om een douche te nemen na de lange fietstocht om fris en monter aan het werk te gaan.
In de nabije toekomst wordt er meer geïnvesteerd om de fietsaccommodatie nog verder uit te breiden.
Binnen Sciensano is in het voorbije jaar een mobiliteitscomité opgericht met vertegenwoordigers van
alle diensten en directies en van alle sites. Samen met de interne mobiliteitscoördinator werkten zij
initiatieven uit om de mobiliteit binnen Sciensano te vergroenen en beter af te stemmen op de noden
van de medewerkers. Ook de contacten met de lokale autoriteiten omtrent mobiliteit worden door de
interne mobiliteitscoördinator verzorgd.
Aangezien Sciensano in de Brusselse regio meerdere vaste locaties heeft en verscheidene
personeelsleden transversaal tussen de verschillende sites werken, hebben we een park e-bikes ter
beschikking om de verplaatsingen te maken tussen de sites. Eind 2021 zijn er twee bijkomende e-bikes
aangekocht om de beschikbaarheid op de sites te verhogen. Het individueel gebruik van deze e-bikes
vormt een interessante aanvulling op het openbaar vervoer dat door vele medewerkers wordt gebruikt
om zich te verplaatsen tussen de sites van Sciensano.
Aanvullend op de mobiliteitsproblematiek bleef Sciensano ook in 2021 telewerk stimuleren voor de
medewerkers. We zorgden ervoor dat medewerkers zo veel als mogelijk van thuis uit kunnen werken,
door performante ICT-apparatuur en een goede planning van meetings en teamcontacten.

3.3. EEN PROACTIEF EN ‘ONDERSTEUNEND’ PROJECTBEHEER
Het Project & Portfolio Management Office (PMO) heeft de volgende doelstellingen:
 Uitvoering van de juiste projecten: alle beslissingsniveaus van Sciensano helpen bij de beoordeling,
selectie en bepaling van de prioriteiten om erop toe te zien dat de geselecteerde projecten zo goed
mogelijk stroken met het Managementplan en de strategische prioriteiten van Sciensano.
 Goede uitvoering van de projecten: de projectmanagers ondersteunen bij het beheer van hun
projecten en activiteiten, om erop toe te zien dat ze goed verlopen en binnen de vastgelegde termijn
en budgetten de verwachte resultaten opleveren.
 Toezien op het optimale gebruik van de middelen die binnen Sciensano beschikbaar zijn.
Sciensano heeft in 2021 zijn PMO-team versterkt om die transversale ondersteuning beter te kunnen
garanderen.
Daarvoor werd een project gelanceerd om geleidelijk en op een coöperatieve manier een cultuur van
project-, activiteiten- en portefeuillebeheer te ontwikkelen. Tegelijkertijd werd gestart met de selectie
van een tool voor project- en portfoliobeheer om tegemoet te komen aan de operationele behoeften van
Sciensano wat het beheer en de rapportage van activiteiten, projecten en portefeuilles betreft.
In 2021 stond het PMO onder meer in voor:
 het portefeuillebeheer van meer dan 500 wetenschappelijke projecten en activiteiten met de
bijhorende rapportering;
 de controle en ondersteuning van meer dan 20 strategische projecten en meer dan 30 projecten
van de stafdirecties en van de diensten van de Algemeen directeur;
 ondersteuning op meerdere niveaus en met betrekking tot diverse onderwerpen bij het beheer van
zowel wetenschappelijke als transversale projecten op alle niveaus van Sciensano;
 de voortdurende verbetering van en ondersteuning voor de bestaande PMO-tools.

3.4. EEN PERFORMANTE ANALYTISCHE BOEKHOUDING
Al onze activiteiten zijn met elkaar verbonden: alle diensten van Sciensano zijn afhankelijk van
elkaar en delen de beschikbare middelen (financiën, materiaal, personeel, ...) om samen de
missies en de projecten van het instituut uit te voeren.
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Om zowel interne medewerkers en externe opdrachtgevers transparant te kunnen informeren over de
oorsprong van de kosten die verband houden met al onze wetenschappelijke en ondersteunende
activiteiten en de relatie tussen bijvoorbeeld de uitgaven en de inkomsten, moeten we inzicht
verwerven in de verschillende kostenposten en inkomstenbronnen.
Om dat inzicht te verwerven en te behouden, werd er beslist dat we gebruik zullen maken van een
Activity Based Costing (ABC) of Analytische boekhouding.
Hiermee worden de volgende doelen gesteld:
 De relatie tussen de verschillende activiteiten beter in kaart brengen zodat we ook meer zicht
krijgen op de verhouding tussen de kosten en de inkomsten.
 Dit zal onrechtstreeks ook leiden tot meer transparantie en een betere verstandhouding met
onze stakeholders.
 Anticiperen op toekomstige wijzigingen in kosten, prijsevoluties, activiteiten, …
Het project bestaat uit 2 grote fasen:
 In 2021 startten we met de voorbereiding van de boekhoudsystemen:
• uitwerking van een duidelijke visie;
• ontwerp van de basisprincipes;
• bepaling van de gegevens die we nodig hebben om deze gedetailleerde analytische boekhouding
te kunnen uitvoeren;
• verzameling van de nodige informatie vanuit de verschillende directies.
 In 2022 starten we met de implementatie van deze analytische boekhouding.
In 2021 hebben we ons dus voornamelijk gefocust op:
 het in kaart brengen van de verschillende activiteiten van Sciensano

het verzamelen van de nodige informatie om zodoende een allocatiemodel (rekenregels) uit te
tekenen
 het afnemen van interviews van de verschillende diensthoofden van alle directies door het
projectteam om zo de keten van activiteiten te bespreken
 het organiseren van diverse workshops om voor iedere dienst de keten van activiteiten te schetsen
en de vroeger verkregen informatie te valideren
 het bepalen van de ICT-systeemvereisten voor de verhoging van de beschikbaarheid en de
organisatie van data die vereist zal zijn voor de toekomstige ABC-tooling
 het activeren van een change netwerk voor het vastleggen van feedback van het terrein
 de start met de voorbereiding van de openbare aanbesteding en de opmaak van een lastenboek
voor een ABC-tool.

3.5. EEN MODERNE EN VEELZIJDIGE COMMUNICATIE, AANGEPAST
DOELGROEPEN

AAN DE

In december 2020 was de Nederlandstalige kwaliteitskrant De Tijd lovend over de heldere
communicatie van Sciensano. Dit schouderklopje gaf ons de nodige energie om ook in 2021 de
coronacrisis te trotseren en te blijven communiceren op maat van de doelgroepen. Zo organiseerden
we 2 keer per week de COVID-19-persconferenties om de evolutie van de COVID-19-cijfers toe te
lichten. Dankzij de mediamonitoring van het Nationaal Crisiscentrum kregen we een goed overzicht
van wat er precies leefde bij de bevolking, zodat we extra duiding konden geven waar nodig en
rekening konden houden met veranderende behoeften. Daarnaast ontfermden onze
communicatiemedewerkers zich ook buiten de persconferenties over de talrijke vragen van journalisten,
waarbij ze steeds konden rekenen op de inhoudelijke ondersteuning van onze wetenschappers. Het is
die nauwe samenwerking tussen wetenschappers en communicatoren die van ons een belangrijke
en betrouwbare partner in crisiscommunicatie maakte.
Deze geoliede machine bleef niet onopgemerkt, want in 2021 zagen we onder andere dat:
 Sciensano in de top 10 van coronazoektermen stond;
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Sciensano brons kreeg in de top 100 van gezondheidsorganisaties op Twitter, omdat volgens
HealthBuzz.be “Sciensano [...] excelled at spreading their message in the Belgian healthcare
community on Twitter in 2021”;
de EU-correspondent van de Britse krant The Times (Bruno Waterfield) de wetenschappelijke
communicatie van Sciensano als ‘topkwaliteit’ bestempelde;
de gebarentolken ons nadrukkelijk bedankten in hoofdstuk 9 van het boek van European Union
of the Deaf (p. 212-226) voor de goede samenwerking, omdat we tegemoet bleven komen aan
hun behoeften doordat we ook in 2021 (nieuwe) sprekers coachten tijdens de COVID-19persconferenties.

We bouwden in 2021 ook verder aan onze sociale media:
 We postten bijna om de 2 dagen over het onderzoek en de resultaten van Sciensano;
 We hebben ook meer en meer ingezet op de ontwikkeling van succesvolle infographics die onze
communicatie begeleidden, zowel in rapporten als op sociale media.
Die investeringen hadden duidelijk resultaat, want:
 op 22/04/2021 was ‘Sciensano’ dan ook een ‘Trending topic in België’ op Twitter;
 op een jaar tijd groeide ons netwerk op Twitter met 4000 nieuwe volgers: van 10.000 (op
21/01/2021) naar 14.000 volgers op Twitter (op 14/12/2021);
 ook onze LinkedIn groeide met bijna 1600 nieuwe volgers uit tot bijna 5000 volgers.
Ondanks al deze felicitaties en waardering bleef Sciensano ook inzetten op de verbetering van
zijn communicatie door verder te bouwen aan een moderne en veelzijdige communicatie.
Enkele voorbeelden van hoe we voortwerkten aan een doelgerichte communicatie:
 We informeerden onze medewerkers dagelijks over het reilen en zeilen binnen Sciensano via in
totaal 250 nieuwsberichten op intranet;
 We ontwikkelden een redactionele en grafische handleiding. Deze richtlijnen en handige tips
maken het makkelijker om teksten te schrijven waarbij de boodschap de doelgroep bereikt, in
een visueel aantrekkelijke vorm;
 Onze communicatiemedewerkers gaven ad-hocmediatraining, zodat voornamelijk onze
wetenschappers betere interviews konden geven aan de pers en onze kernboodschappen nog
beter doorsijpelden naar de bevolking;
 We migreerden satellietwebsites naar de hoofdwebsite om ze doelgerichter, makkelijker vindbaar
en gebruiksvriendelijker te maken;
 We organiseerden online een internationale workshop over infodemic management om
ervaringen uit te wisselen met Europese collega’s over het beheer van de veelheid aan (soms
foutieve) informatie tijdens deze COVID-19-epidemie.
Tot slot konden onze communicatiemedewerkers, als medewerkers van een onderzoeksinstelling, niet
achterblijven en dienden ze ook een ‘Expression of Interest’ in voor Pillar 3 van het BRAIN-be 2.0
onderzoeksprogramma bij Belspo. Die werd positief geëvalueerd, dus ze konden aan de slag met
het indienen van het volledige projectvoorstel van BELRADAR-FACT. In dat project zullen onze
communicatiemedewerkers samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Université
Saint-Louis onderzoeken hoe we onze wetenschapscommunicatie in crisistijd kunnen
verbeteren. Het is dus nog even afwachten of we in 2022 daadwerkelijk financiering zullen krijgen om
met dat onderzoek te starten. Meer daarover in ons volgend jaarrapport.

3.6. GEBRUIK VAN PLATFORM EN
3.6.1. HealthData.be
Het technisch platform healthdata.be, opgericht in 2015, heeft als doel beleidsmakers op een snelle
en autonome wijze actuele, betrouwbare en valide wetenschappelijke rapporten te verschaffen opdat
zij hun beleid te kunnen ontwikkelen en (bij)sturen. Voor het samenstellen van deze rapporten moeten
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onderzoekers over (technische & administratieve) instrumenten beschikken die zij zelf snel, makkelijk
en autonoom kunnen gebruiken om de gewenste gegevens op een betrouwbare en effectieve wijze te
verzamelen en te verwerken. De verzameling van deze gegevens mag voor de betrokken
zorgverstrekkers en hun dienstverleners geen administratieve overlast of technische belasting
genereren en moet de zorgverstrekkers en de patiënten maximale privacy en bescherming van
gegevens garanderen.
Sinds de oprichting heeft het platform healthdata.be haar diensten ingezet bij meer dan 60
beleidsondersteunende wetenschappelijke projecten en werden daarbij 600 miljoen records
verzameld over meer dan 11 miljoen mensen. Een substantieel deel van deze gegevens (meer dan
200 miljoen records) werd in 2021 in het kader van de SARS-CoV-2-pandemie verzameld en verwerkt.
Zowat elk algemeen ziekenhuis, laboratorium klinische biologie, huisartsenpraktijk, apotheek, test- en
vaccinatiecentrum, dienst voor bedrijfsgeneeskunde,… leverde doorlopend en op een
geautomatiseerde en beveiligde wijze gegevens inzake SARS -CoV-2-testen, -vaccinaties, hospitalisaties, -bijwerkingen aan het platform healthdata.be. Het platform fungeerde daarbij als het
centrale doorgeefluik van deze gegevens, middels meer dan 270 datastromen, aan bijvoorbeeld de
regionale contacttracingcentra, wetenschappers, de internationale, federale en regionale
gezondheidsautoriteiten, de Coronalert-applicatie, en de Covidsafe-applicatie. Voor deze laatste werd
de bijdrage van Sciensano - binnen het consortium van het Interfederaal Comité Testing en Tracing genomineerd voor de Digital Society Awards for eGov & Smart Cities 2021 van Agoria, de Belgische
sectorale werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven.
In 2021 resulteerde de SARS-CoV-2-samenwerking tussen het platform healthdata.be en regionale
gezondheidsautoriteiten tot de uitbouw van een realtime, performant en schaalbaar technisch platform
voor gegevensuitwisseling dat ook de toekomstige samenwerkingsprojecten kan ondersteunen.
Door de toename van het aantal ernstige gevallen van cybercrime in de Belgische ziekenhuizen en
laboratoria, werd het healthdata.be platform samen met de gezondheidszorginstellingen door het Centre
for Cyber Security Belgium als een strategische prioriteit geïdentificeerd. Als gevolg daarvan werd in
2021 een samenwerking tussen de twee units opgezet.
Het platform healthdata.be is op relatief korte termijn een referentie geworden voor nationale en
internationale ambities. Zo werd het platform in 2021 geconsulteerd om haar diensten te verstrekken
voor initiatieven als de Belgian Health Data Authority, de European Health Data Space (EHDS) en de
European Health Emergency Preparedness and Response Authority (EU HERA).
De grote vraag naar de diensten van het healthdata.be platform heeft ook een impact gehad op de
technische oplossingen, de interne en externe businessprocessen, en management alsook organisatie
van de wetenschappelijke dienst zelf. Geconfronteerd met haar limieten werden in 2021 extra middelen
ingezet voor de verdere ontwikkeling en uitrol van een nieuwe datacollectiearchitectuur. Daarbij wordt
maximaal afgestemd op de basisprincipes zoals vastgelegd binnen de opeenvolgende nationale
eGezondheid-actieplannen, in het bijzonder een geautomatiseerde bevraging (‘system-to-system’
processen) van de klinische applicaties van de zorgverstrekk ers en organisaties middels
internationale technische standaarden (HL7 FHIR) en terminologiesystemen (ondermeer
SNOMED CT en LOINC). Bovendien zal deze nieuwe technische oplossing de zorgactoren kunnen
ondersteunen in hun verplichtingen jegens de verzekeringsinstellingen, en dus resulteren in een
vermindering van de administratieve last.
De nieuwe datacollectiearchitectuur werd reeds in 2021 voor nieuwe wetenschappelijke projecten in
gebruik genomen, onder meer in het kader van een zogenaamd Managed Entry Agreement gesloten
tussen het RIZIV en de farmaceutische firma Chiesi Pharmaceuticals (‘Real world data collection on the
efficacy and drug usage of Raxone 150 mg 180 film-coated tablets for treatment of reduced vision in
adolescent and adult patients with Leber’s hereditary optic neuropathy’). Verder werd de basis gelegd
voor de migratie van alle lopende projecten naar deze nieuwe technische architectuur.
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Naast technische ontwikkelingen werden ook de processen van incident management en request
management volledig herzien, van gedetailleerde werkinstructies voorzien, en in het ITservicemanagementsysteem en de helpdesk portal van het platform geconfigureerd. Aansluitend
werd ook een Master Service Agreement (MSA) opgemaakt waarbinnen Service Level Agreements
(SLA’s) kunnen worden ontwikkeld voor elke specifieke dienstverlening van het platform healthdata.be.
Ook organisatorisch kende het platform healthdata.be een groei. Doorheen 2021 waren 95 mensen
in verschillende regimes (vol/deeltijds, tijdelijk, langdurig) binnen de dienst actief. Globaal betrof het 56
VTE, met een stijging naar het einde toe tot 65 VTE. Gezien de aard van de activiteiten betrof het vooral
ICT-consultants. Niettemin werden inspanningen geleverd tot de aanwerving van meer interne
medewerkers.
In 2021 werd ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) gesloten. Deze samenwerkingsovereenkomst, die de hoofdfinanciering
van het healthdata.be platform betreft, is een actualisatie – onder meer inzake GDPR-terminologie - van
de overeenkomst gesloten in 2015. Een belangrijke wijziging betreft de governance van het platform
healthdata.be: naast de reeds operationele stuurgroep van healthdata.be werd een nieuw
begeleidingscomité geïnstalleerd. Dit begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van
de federale en gefedereerde administraties inzake gezondheid, werd belast met de planning en
prioritering van healthdata.be alsook de begroting van de middelen.

3.6.2. EU-gezondheidsinformatiesysteem
De unit EU-gezondheidsinformatiesysteem (EU HIS) heeft de uitwisseling van gezondheidsinformatie
in heel Europa vergemakkelijkt door de coördinatie van of deelname aan zeven grote Europese
projecten op het gebied van gezondheidsinformatiesystemen. In de loop der jaren, en nog sterker in
2021, heeft de unit haar deskundigheid in Europese databeheermechanismen opgebouwd en een
netwerk van partners over heel Europa tot stand gebracht. Met de uitwisseling van data en kennis als
kernactiviteit en het opzetten van de European Health Information Portal geeft de unit vorm aan de
toekomst van Europa wat betreft het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens.
In 2021 is de unit aanzienlijk gegroeid met meer dan een verdubbeling van haar personeel. De EU HISunit heeft actief bijgedragen aan de vormgeving van de European Health Data Space (EHDS), de
European Open Science Cloud en de Health Research and Innovation Cloud. Deze initiatieven spelen
een vitale rol bij het gebruik van gezondheidsgegevens in Europa, zowel op het gebied van gezondheid
(DG SANTE) als van onderzoek (DG RTD). De activiteiten van de unit in 2021 hebben de aanwezigheid
van Sciensano op Europees niveau versterkt en ertoe bijgedragen dat Sciensano een gerenommeerde
instelling is vanwege zijn leiderschap in Europese projecten, kennis en expertise op het gebied van
gezondheidsinformatie, visie op ontwikkelingen in gezondheidsinformat ie en hergebruik van gegevens,
en als betrouwbare internationale samenwerkingspartner.
In 2021 leidde de unit twee grote projecten: de Joint Action on Health Information (InfAct) en de
Population Health Information Research Infrastructure (PHIRI), en nam zij deel aan vijf andere
projecten: de Joint Action towards the European Health Data Space (TEHDAS), HealthyCloud,
unCoVer, EGI-ACE en BY-COVID.
Bovendien heeft de EU HIS-unit geantwoord op vragen van lidstaten over hun aanpak van COVID-19
door de kennis en ervaring van de verschillende lidstaten te delen. De EU HIS -unit heeft ook actief
deelgenomen aan de discussies over het plan voor het beheer van gezondheidsgegevens van
Sciensano. In het kader van dit strategische project heeft de unit in november een presentatie en
discussie gehouden over ‘metadata voor open portalen’ en benadrukt hoe belangrijk het voor Sciensano
is om over een metadatacatalogus te beschikken onder het motto: ‘eenmaal creëren, vele malen
hergebruiken’. De unit werkt binnen Sciensano ook samen met andere units die actief zijn op het gebied
van gezondheidsinformatie en deelt nuttige inzichten met hen.
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De Joint Action on Health Information (InfAct) liep in mei 2021 ten einde. De EU HIS-unit was de
coördinator van het project dat 40 partners uit 28 landen samenbracht. Door internationale
samenwerking stroomlijnde InfAct de activiteiten op het gebied van gezondheidsinformatie in Europa.
Het project bouwde aan een duurzame en solide infrastructuur voor EU-gezondheidsinformatie en
versterkte de kernelementen daarvan. De belangrijkste resultaten in 2021 waren:
1. De ontwikkeling van het concept van Distributed Infrastructure on Population Health (DIPoH) en de
business case daarvan. DIPoH heeft tot doel de uitwisseling van informatie over de
volksgezondheid in Europa te vergemakkelijken. Verschillende diensten van DIPoH werden in het
kader van het project ook uitgetest, bv. gefedereerde gegevensuitwisseling tussen landen, wat
momenteel belangrijk is voor de ontwikkeling van de European Health Data Space.
2. De uitrol van het European Population Health Information Portal, dat een centrale toegangspoort is
voor gezondheidsinformatie in Europa met informatie over gegevensbronnen in EU-landen, een
overzicht van Europese initiatieven en projecten.
3. De oprichting van 19 National Nodes voor gezondheidsinformatie, waaronder een in België.
4. De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van gezondheidsinformatiesysteemanalyses in negen
Europese landen. De EU HIS-unit heeft hiervan het verslag opgesteld dat als leidraad kan dienen
voor andere landen in Europa om in de toekomst HIS-beoordelingen uit te voeren. Dit werd verder
gebruikt in nieuwe projecten zoals TEHDAS en PHIRI.
5. De betrokkenheid van ministeries van Volksgezondheid en Onderzoek via de Assembly of
Members, die de belangrijke interactie met de vertegenwoordigers van de lidstaten vormt om steun
te krijgen voor DIPoH.
6. Het opzetten van tweewekelijkse vergaderingen toen de COVID-19-crisis uitbrak om expertise binnen
Europa uit te wisselen. De behoefte hieraan was groot vanwege de COVID-19-verschillen in meting,
methodologieën, definities, codering en maatregelen. Hierdoor ontstond een sterk netwerk dat tot op
heden nog steeds bestaat, met deelname van internationale partners zoals ECDC.
De Population Health Information Research Infrastructure for COVID-19 (PHIRI). PHIRI
vergemakkelijkt de toegang tot gezondheidsinformatie en genereert het beste beschikbare
bewijsmateriaal voor onderzoek naar gezondheid en welzijn van bevolkingsgroepen die de gevolgen
ondervinden van COVID-19. De EU HIS-unit coördineert dit project met 41 partners uit 30 landen. De
belangrijkste outputs in 2021 waren:
1. De verdere ontwikkeling van de European Population Health Information Portal met informatie over
27 National Nodes en meer dan 200 gezondheidsinformatiebronnen. De unit wekte samen met de
dienst ICT van Sciensano en zijn partners voor het aanvullen van het portaal met een overzicht van
trainingen in Europa over gezondheidsinformatie, COVID-19-maatregelen en relevante publicaties.
2. Het onderzoeken van procedures voor toegang tot gegevens in 5 use cases in België. De betrokken
gegevensverstrekkers zijn de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, Statbel, het Kankerregister en INTEGO. De verzamelde kennis is nuttig om de
procedures voor gegevensbeheer in Sciensano en daarbuiten verder uit te bouwen. De manier om
data te bekomen, verschilt per gegevensverstrekker en vereist verschillende procedures (d.w.z.
conventie, CSI-overlegformulier, aanvraagformulier gezondheidsgegevens).
3. De ondersteuning voor de voortzetting van het Rapid Exchange Forum (REF). De EU HIS -unit nam
deel aan 27 REF's om meer dan 70 voor COVID-19 relevante onderzoeks- en beleidsvragen te
beantwoorden. Deze hebben bijgedragen tot een betere aanpak van de crisis op nationaal en
internationaal niveau.
4. De organisatie van 4 trainings/workshops: Medicinal Therapies for COVID-19, Infodemic
management training, Fact-checking COVID-19 with unCoVer, COVID-19 Health Information
System assessment.
5. Het voorbereiden van de evaluatie van het COVID-19-gezondheidsinformatiesysteem. Uitwerking
van methodologie. De uitvoering van een eerste evaluatie in Italië.
De Joint Action towards the European Health Data Space (TEHDAS) ontwikkelt Europese principes
voor het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens. De belangrijkste outputs waren:
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1. Het opstellen van een handleiding voor het uitvoeren van ‘country visits’ voor een evaluatie van het
databeheermechanisme in een land. De EU HIS-unit heeft met succes een eerste bezoek aan
Denemarken afgelegd waarbij meer dan 15 interviews werden afgenomen.
2. De organisatie van twee projectfora en twee beleidsfora:
- de projectfora werden bijgewoond door meer dan 100 deelnemers van ongeveer 50 projecten
en initiatieven uit heel Europa.
- het beleidsforum is een platform waar vertegenwoordigers van ministeries hun standpunten
kunnen uitwisselen over het delen van gezondheidsgegevens en de European Health Data
Space. De beleidsforums werden bijgewoond door 60 vertegenwoordigers van ministeries van
gezondheid, onderzoek en economie uit 21 landen.
3. Een literatuurstudie over barrières voor het delen van gezondheidsgegevens in de EU. Het
identificeren en prioriteren van een reeks van 11 barrières en 90 EU-casestudies over deze
belemmeringen en hoe deze aangepakt kunnen worden.
HealthyCloud onderzoekt de haalbaarheid van het delen van gezondheidsgegevens op individueel
niveau tussen Europese landen en identificeert uitdagingen om deze te overwinnen. De EU HIS -unit
heeft een landschapsanalyse uitgevoerd van de beschikbare data in België, Spanje, Finland en
Duitsland. Vervolgens heeft de unit onderzocht of het haalbaar is gegevens op individueel niveau aan
elkaar te koppelen. De unit heeft drie workshops georganiseerd gericht op de FAIR-principes om te
bepalen wat de beste manier is om het FAIR-niveau van een gegevensinfrastructuur te evalueren. Deze
kennis wordt gebruikt om de datastrategie van Sciensano verder uit te bouwen.
unCoVer onderzoekt het potentieel om snel klinische en epidemiologische onderzoeksvragen te
beantwoorden die voortvloeien uit de COVID-19-pandemie. De EU HIS-unit heeft bijgedragen aan de
disseminatie van het project door het organiseren van verschillende evenementen zoals de Fact checking COVID-19 Workshop en door het ondersteunen van de ontwikkeling van de unCoVer-website,
-nieuwsbrief en -twitteraccount.
EGI-ACE wil onderzoekers uit verschillende disciplines in staat stellen samen te werken aan data- en
computingintensief onderzoek. EGI-ACE werkt nauw samen met European Open Science Cloud
(EOSC) om opslagfaciliteiten, technische diensten, analyse-instrumenten en ondersteuning te bieden.
De EU HIS-unit steunt PHIRI om een van de EGI-ACE ‘early adopters’ te worden voor het testen van
de technische diensten van EGI-ACE, die essentieel zijn om gegevens op een veilige manier op te slaan
en te delen.

3.6.3. Platform chromatografie en massaspectrometrie
Deze unit staat vooral in voor het beheer en het onderhoud van de verschillende chromatografische
toestellen (10) en massaspectrometrische toestellen (8) die gebruikt worden door de wetenschappelijke
diensten van verschillende directies. Daarnaast wordt een deel van de tijd (20%) gespendeerd aan
wetenschappelijk onderzoek.
Naast de standaardtaken (onderhoud, updaten/schrijven SOP’s, aanspreekpunt bij technische
problemen, …) bestonden de belangrijkste realisaties voor het beheer van het platform voor 2021 uit:
 Conform maken van alle instrumentcomputers via upgrade naar Windows 10 besturingssysteem in
het kader van het Lab Refreshment Project (in samenwerking met de dienst ICT).
 Invoeren van het gebruik van ‘virtual machines’ via VMware Horizon Client platform voor de dataanalyse van de metingen met verschillende types software. Dit liet de laboranten en
wetenschappers ook toe om de data van thuis uit te verwerken tijdens verplichte telewerkperiodes.
Ook het vanop afstand besturen/controleren van de toestellen via remote desktop connecties werd
gegarandeerd (in samenwerking met de dienst ICT).
 Ondersteunen van de dienst Geneesmiddelen en gezondheidsproducten door het vervangen van 3
oude chromatografische toestellen door nieuwe state-of-the-arttoestellen die gevalideerd werden
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volgens de geldende kwaliteitsnormen. Deze werden vervolgens gebruikt voor COVID-19gerelateerde projecten in opdracht van het FAGG.
Ondersteunen van de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten door het specifiek aanpassen
van de hardware van een chromatografisch toestel zodat het in overeenstemming was met het
internationale protocol voor het testen van COVID-19-vaccins.
Ondersteunen van de dienst Organische contaminanten en additieven door het specifiek
aanpassen van de hardware van een massaspectrometrisch toestel waardoor veel lagere
detectielimieten werden bereikt voor het meten van PFAS in voedingsmiddelen.





Op het gebied van wetenschappelijke projecten bestonden de belangrijkste realisaties voor 2021 uit:
 Afronding van het project Respikid (in samenwerking met de dienst Transversale activiteiten in
toegepaste genomica). Publicatie van een artikel in een tijdschrift van de Nature Publishing Group
en 2 andere artikels opgestuurd voor peerreview.
 Afronding van het project Parclinta (in samenwerking met de dienst Organische contaminanten en
additieven). Publicatie van artikel in Environmental Pollution.
 Kick-off van het project Pandai (in samenwerking met de dienst Virale ziekten).
 Kick-off van het Vector Born Diseases-expert project (in samenwerking met de dienst Exotische
virussen en bijzondere ziekten).
 Kick-off van de Joint Action Terror (in samenwerking met, onder andere, de dienst Transversale
activiteiten in toegepaste genomica, het CBRNe-expertisecentrum (Chemisch, Biologisch,
Radiologisch en Nucleair) van het Nationaal Crisiscentrum, de FOD Volksgezondheid, de Europese
Commissie).

Wat betreft de wetenschappelijke activiteiten werd het volgende gerealiseerd:
 CBRN-coördinatie binnen Sciensano
• In samenwerking met de diensten Organische contaminanten en additieven (Toxines),
Voedselpathogenen, Diergeneeskundige bacteriologie, Virale ziekten, Coördinatie
diergeneeskundige activiteiten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Bioveiligheid en
biotechnologie, Crisiscoördinatie.
• SOP I/00/22/N ‘Oriëntatie en analyse van een CBRN-staal bij Sciensano’ werd herzien om toxines
te testen op de site in Elsene en chemische agentia oriëntatie en debriefing mee in op te nemen.
• Een opleiding voor de ontvangst van een CBRN-staal op site E014 werd gegeven en de LIMSinschrijving werd geïmplementeerd.
 Een ricinetestoefening werd georganiseerd in samenwerking met het Federale Oriëntatie
Laboratorium (FOL) en de Civiele Bescherming van Brasschaat

•

•
•
•


Vertegenwoordiging van Sciensano bij het CBRNe-expertisecentrum van het Nationaal
Crisiscentrum:
In samenwerking met dezelfde diensten als die voor de CBRN-coördinatie binnen Sciensano
aangevuld met het Nationaal Crisiscentrum, de politie, de Civiele bescherming en het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle;
De procedure ‘Verdachte Objecten’ werd herzien met focus op de verduidelijking van de
multidisciplinaire samenwerking;
De nationale CBRN-capaciteiteninventaris werd opgestart en beantwoord wat betreft Sciensano.
CBRN-incidenten en CBRN-projecten op nationaal en internationaal niveau werden opgevolgd.

Crisis en oriëntatie Point of Contact (POC) voor de Wetenschappelijke dienst Chemische en
fysische gezondheidsrisico's:
• In samenwerking met al de diensten van de Wetenschappelijke directie, de dienst
Crisiscoördinatie en de dienst Oriëntatie stakeholders werden de labo’s gecontacteerd voor de
inventaris ‘chemische stoffen monitoring capaciteiten’;
• Tabel en vragenlijst Oriëntatie stakeholders werden herzien;
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•
•

Inventaris ‘Chemische stoffen monitoring capaciteiten’ werd uitgebreid (contact met INERIS, FOD
Volksgezondheid-DGEM);
Transversaal vervolg met crisiscoördinator en oriëntatiecoördinator werd verzekerd.

Met het platform streven we ook naar zoveel mogelijk duurzaamheid. Bij recent ontwikkelde methodes
wordt nu bijvoorbeeld bij voorkeur het ecologischere methanol in plaats van acetonitrile gebruikt. En ook
het investeren in nieuwere technologieën en instrumenten zorgt ervoor dat het gebruik van organische
solventen per analysemethode daalt. Bij de uitbreiding van het deel wetenschappelijk onderzoek in de
toekomst zal deze trend zeker worden verdergezet. De focus hierin zal enerzijds liggen op het
implementeren van proteomicstechnieken voor het bestuderen van indoor en outdoor vervuiling.
Daarnaast zal dezelfde techniek worden aangewend om het onderscheid te kunnen maken tussen
nauwverwante stammen van bijvoorbeeld virussen (corona, influenza, respiratoir syncytieel virus, enz.).

3.6.4. Transversale activiteiten in toegepaste genomica
De transversale activiteiten van Sciensano op het vlak van toegepaste genomica zijn gebaseerd op een
platform voor biotechnologie (biotechlab), een platform voor bio-informatica (bio-IT) en een laboratorium
voor de opsporing van genetisch gewijzigde organismen (GMOLAB). Innovatie staat centraal in onze
missie en activiteiten en we hebben een actieve strategie om een innovatiecultuur te bevorderen bij
Sciensano door middel van drie pijlers: dienstverlening, expertise en we tenschappelijk
onderzoek.
3.6.4.1. Dienstverlening
Onze transversale dienstverlening bestaat uit:
 Sequencing om een genetische ‘identiteitskaart’ van een soort te verkrijgen. In 2021 hebben we op
die manier, onder accreditering, 6490 sequencing-onderzoeken van het type Sanger en van de
tweedegeneratie (NGS) uitgevoerd bij 1798 isolaten van pathogene micro-organismen,
voornamelijk ter ondersteuning van de monitoring van infectieziekten bij mens en dier;
 De ontwikkeling en verstrekking van bio-informatietools die afgestemd zijn op de behoeften van
onze interne partners en die gebruikt worden om de gegevens van DNA-sequencing centraal te
analyseren, wat een groot succes was in 2021 (zie figuur 6A);
 Het beheer van het platform ‘core facilities’ met 19 instrumenten, waardoor de wetenschappelijke
gemeenschap van Sciensano toegang krijgt tot betrouwbare en geavanceerde instrumenten (zie
figuur 6B).
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Figuur 6 • Aantal toepassingen door medewerkers van Sciensano in 2021

(A) bio-informaticatools (1) ‘stand-alone inhouse’ tools die door de BIOIT teameenheid ontwikkeld
werden om tegemoet te komen aan de behoeften van Sciensano; (2) ‘toolshed’ -tools die extern
ontwikkeld werden en die op ons lokale Galaxyplatform geïnstalleerd werden; (3) ‘pipeline inhouse’:
end-to-end workflowcomplex dat op maat ontwikkeld werd voor de karakterisering van pathogenen in
samenwerking met de NRL’s en NRC’s (B) machines die tot de ‘core-facilities’ behoren voor (1) DNAamplificatie (PCR); (2) meting van de kwaliteit van DNA; (3) meting van de kwantiteit van DNA.
Onze gespecialiseerde dienstverlening omvat de analyse van ggo’s in voeding. In 2021 hebben we 600
tests uitgevoerd (94% onder accreditering) voor de bevoegde overheden of andere externe partners en
konden we een in Europa uniek detectiebereik voorleggen voor de opsporing van genetisch gewijzigde
micro-organismen (ggm’s) die vaak voorkomen in die producten en gebruikt worden om vitamines en
voedingssupplementen of -enzymen te produceren.
3.6.4.2. Wetenschappelijke expertise
Onze wetenschappelijke expertise is gebaseerd op een expertise op hoog niveau van de
genomica:
 Om onze directie te helpen bij het bepalen van en investeren in een permanente strategie die
specifiek gericht is op de invoering van nieuwe technologieën;
 Om die expertise binnen Sciensano te verspreiden en het totale innoveringspotentieel van onze
instelling te verhogen via opleiding en hulp op maat (realisaties in 2021, zie tabel 7);
 Om te antwoorden op vragen van de bevoegde overheden (parlementaire vragen, FAVV, AFSA,
EURL enz.) of om deel te nemen aan meerdere Europese en internationale werkgroepen;
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In 2021 hebben we ons mandaat als coördinator van het Nationaal Referentielaboratorium voor
ggo’s voortgezet.

Tabel 7 • Strategieën en activiteiten die in 2021 gebruikt werden om nieuwe technologieën te
verspreiden binnen Sciensano
Activiteiten
Aantal
Aantal medewerkers die een opleiding kregen over de instrumenten van de ‘core
38
facilities’
Vragen opgelost door de helpdesk ‘biotechlab’
18
Vragen opgelost door de helpdesk ‘bio-IT’
64
Aantal keren dat de 19 online opleidingen over bio-IT bekeken werden op YouTube
7460
(al dan niet door medewerkers van Sciensano)

3.6.4.3. Wetenschappelijk onderzoek in de toegepaste genomica
We kunnen rekenen op de expertise van wetenschappers van hoog niveau:
 om strategieën voor toegepast onderzoek op te stellen die als doel hebben nieuwe technologieën
in te voeren;
 om onderzoek te voeren om te anticiperen op huidige en toekomstige behoeften in de
volksgezondheid;
 om een doorslaggevende rol te spelen in de coördinatie van multidisciplinaire projecten.
We werken samen met de diensten van Sciensano en de universiteiten om doctoraatsthesissen te
voltooien. Ons onderzoek concentreert zich rond 5 grote assen (zie tabel 8 voor realisaties in 2021):
 Het gebruik van technologieën met een hoge doorvoer (vooral NGS) om efficiënter bij de dragen
tot de monitoring van infectieziekten;
 De metagenomica, waarmee de volledige genetische inhoud van het biologische materiaal in een
staal bepaald kan worden. Dat kan erg nuttig zijn, bijvoorbeeld om de samenstelling te achterhalen
of om pathogene organismen te identificeren die aanwezig zijn in een voedingsmiddel of in onze
leefomgeving;
 De opsporing en karakterisering van ggo’s om de keuzevrijheid van consumenten te
garanderen;
 De genomica in de volksgezondheid om ervoor te zorgen dat onze kennis de gezondheid van
onze bevolking ten goede komt;
 Een snelle reactie op een gezondheidscrisis zoals de COVID-19-epidemie, met een snelle
ontwikkeling van krachtige hulpmiddelen waarmee afvalwater geanalyseerd kan worden.
Tabel 8 • Overzicht van de 25 onderzoeksprojecten met externe subsidiëring die in 2021 liepen
en de valorisatie ervan:

Aantal

As
1

As
2

As
3

As
4

As
5

8

6

3

5

6

Internationale
subsidie

5

Nationale
subsidies

12

Thesis
sen
PhD’s

10

Publicaties

30

aantal lopende TAG-projecten voor de verschillende onderzoek sassen van TAG, bron van
internationale of nationale financiering voor die projecten, aantal lopende doctoraatsthesissen en aantal
peerreviewed publicaties.

3.6.5. Coördinatie diergeneeskundige activiteiten
Voor Sciensano speelt de samenwerking met de verschillende actoren in de Belgische diergezondheid
een belangrijke rol. Door onze processen binnen de verschillende diergeneeskundige diensten te
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harmoniseren en door de gecoördineerde aanpak van transversale activiteiten met een gecentraliseerd
aanspreekpunt, bieden we een uniforme en kwalitatieve dienstverlening aan onze partners en klanten.
3.6.5.1. Kwaliteitscontrole van de commerciële diagnostische reagentia
Om de kwaliteit te garanderen van de diagnostische reagentia die gebruikt worden binnen de
bewakingsprogramma’s beheerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV) of de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu, evalueren onze Nationale Referentielaboratoria (NRL’s) de kwaliteit van commerciële
diagnostische reagentia. Pas na een uitgebreide kwaliteitscontrole verkrijgen deze kits de toelating voor
gebruik op de Belgische markt.
Certificatie en batchcontrole
Naar aanleiding van de implementatie van nieuwe testmethoden in het kader van het nieuwe
bewakingsprogramma voor tuberculose , is het NRL Tuberculose in 2021 twee initiële certificaties
opgestart die in 2022 verder uitgevoerd zullen worden.
In 2021 hebben de verschillende NRL’s van Sciensano 99 batchcontroles uitgevoerd waarvan 11
controles resulteerden in een niet-conform resultaat. De respectievelijke reagentia werden bijgevolg
geheel of gedeeltelijk geweigerd voor gebruik in de Belgische bewakingsprogramma’s.
Tabel 9 • Aantal batchcontroles uitgevoerd door de NRL’s per dierziekte
Dierziekte
Afrikaanse varkenspest
Blauw tong
Boviene leucose
Boviene virale diarree
Brucellose
Chronic respiraroty disease
Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis (IBR)
Klassieke varkenspest
Paratuberculose

Aantal batchcontroles
1
2
14
14
9
2
21
2
12

Q-koorts
Salmonella
Tuberculose
Ziekte van Aujeszky
Totaal

4
1
6
11
99

Ringtesten - Referentiemateriaal
In samenwerking met de dienst Kwaliteit van laboratoria heeft de Wetenschappelijke directie
Infectieziekten dier in 2021 ringtesten voor 13 dierziekten georganiseerd. Deze werden opengesteld
voor nationale en/of internationale deelnemers.
Verder hebben onze NRL’s voor verschillende pathogenen nieuw referentiemateriaal ontwikkeld dat
ter beschikking werd gesteld van de erkende laboratoria.
Wetgeving
In samenwerking met het FAVV werd het wetgevend kader herschreven zodat voor de administratieve
validatie van reagentia in het kader van de certificatieprocedures een beroep gedaan kan worden op
validaties uitgevoerd door het EURL en/of andere Europese NRL’s. Op deze manier kon in 2021 de
certificatie van bepaalde reagentia reeds efficiënter en sneller uitgevoerd worden.
Om de evaluatie van de kwaliteit van diagnostische reagentia verder te harmoniseren binnen Europa,
nemen wij tevens deel aan een internationaal technisch comité dat in 2021 werd opgericht.
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Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe Europese ‘Animal Health Law’ (AHL) werden
in 2021 verschillende stappen gezet om onze surveillanceactiviteiten op deze nieuwe
dierengezondheidswet af te stemmen;
 We zijn snel tegemoetgekomen aan de vraag van het FAVV om de beschikbare diagnostische kits
voor het Porciene Respiratoire en Reproductieve Syndroom virus (PRRS-virus) te evalueren zodat
deze kits door de erkende laboratoria kunnen worden gebruikt om het PRRS-vrije statuut van beren
bestemd voor de reproductie te kunnen opvolgen en garanderen.
 Het NRL IBR heeft expertadvies geleverd om het bestrijdingsprogramma voor IBR af te stemmen
op de nieuwe AHL.
Ook de volgende jaren zullen wij hier verder actief in blijven investeren.
Overleg - communicatie
In 2021 werden door Sciensano twee communicatiegroepen diergeneeskundige diagnostiek
georganiseerd om de problemen gerelateerd aan de kwaliteit van de diagnostische reagentia te
bespreken met de erkende laboratoria, de NRL’s en de betrokken overheden.
Ook namen de experten van onze NRL’s deel aan verschillende technische werkgroepen om samen
met alle belanghebbenden de Belgische bewakingsprogramma’s verder te optimaliseren.
3.6.5.2. Datamanagement en rapportage
In 2021 werd een interface ontwikkeld om de resultaten vanuit ons Laboratory Information Management
System (LIMS) van tuberculose-analyses te rapporteren in een gecentraliseerde databank, AHLICS,
die beheerd wordt door de regionale verenigingen. In de volgende jaren zal deze automatische
rapportage nog verder uitgebreid worden naar andere pathogenen.
Verder voerden we op regelmatige basis de geconsolideerde rapportage van analyseresultaten uit ter
ondersteuning van de opvolging van de sanitaire situatie door de bevoegde overheden.
3.6.5.3. Crisisopvolging
In het kader van de uitbraak van de hoogpathogene vogelgriep in 2021 werd ook dit jaar nauw
samengewerkt met de verschillende bevoegde overheden (zie ook 1.1.3. Surveillance van Infectieuze
dierziekten).

3.6.6. Staalbeheer
3.6.6.1. Transport van stalen
Sciensano is nauw betrokken geweest bij de coördinatie en het toezicht op het transport van COVID19-stalen met 888 van de 3392 transporten in 2021. Deze monsters kwamen van ziekenhuizen, rusten verzorgingstehuizen, het Rode Kruis, maar ook voor controles van afvalwater of zelfs monitoring in
scholen. Deze stalen zijn landelijk verzameld.
3.6.6.2. Staalbeheer en dossieropvolging
Ondanks de moeilijke arbeidsomstandigheden door COVID-19 en andere sanitaire crises hebben onze
medewerkers samen hun routineactiviteiten met succes volbracht in 2021: het transporteren, sorteren,
conditioneren, encoderen, verpakken, verdelen van de stalen en zorgen voor de rapportage. Dit
resulteerde in 41.438 humane stalen in 2021 (ter vergelijking: 38.000 in 2020, 44.500 in 2019) en
17.107 diergeneeskundige dossieraanvragen (14.165 in 2020, 13.170 in 2019). Tegelijk heeft de
dienst Coördinatie van diergeneeskundige activiteiten een belangrijk aandeel in het ondersteunen en
verwerken van klantgerelateerde problemen en vragen en verzorgt deze laatste ook de rapportering
van de resultaten van dierziektensurveillance.
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3.6.6.3. Perspectieven
Tegen 2025-2028 is het de bedoeling om binnen Sciensano slechts één enkel
laboratoriumgegevensbeheersysteem (Laboratory Information Management System, LIMS) over te
houden om zo de fusie mogelijk te maken van de 2 huidige diensten verantwoordelijk voor het
staalbeheer. Deze transversale projecten hebben met name als doel de duurzaamheid van LIMS op het
instituut te verzekeren, het systeem te verbeteren en de verschillende processen te harmoniseren.
In 2021 is er door experten van de desbetreffende diensten samen met de analisten van dienst LIMS
een analyse verricht van de volledige flow van de stalen. Tijdens deze oefening werden de
aanpassingsvoorstellen vastgelegd die noodzakelijk waren om aan de behoeften van deze projecten te
voldoen en werden er anticipatief vragen geformuleerd om een soortgelijke analyse door experten, de
verschillende labo’s vertegenwoordigend, te faciliteren.
Parallel met deze projecten werd er nagedacht over het introduceren van nieuwe LIMSfunctionaliteiten die we onze klanten in de toekomst zullen aanbieden: automatische rapportering van
resultaten via beveiligde elektronische platformen of de mogelijkheid tot elektronische import van
metadata. Deze verbeteringen liggen geheel binnen onze visie om gezondheid als een geheel te
benaderen: of het nu gaat om chemische, voedselgerelateerde, diergeneeskundige, menselijke of
milieugebonden stalen: een doorgedreven uitwisseling van informatie, hulpmiddelen en expertise zal
deze interdisciplinaire aanpak faciliteren.

3.6.7. Laboratorium voor medische microbiologie
Het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM) is een transversale unit binnen de
Wetenschappelijke directie Infectieziekten mens die nauw samenwerkt met de andere
wetenschappelijke diensten.
Binnen Sciensano verzekert het LMM de medische validatie bij de uitvoering van humane analyses,
voornamelijk in het kader van de activiteiten van de nationale referentiecentra voor klinische
microbiologie en op aanvraag van artsen via externe laboratoria alsook voor de gezondheidsinspecteurs
van de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Gemeenschap.
In 2021 werden humane analyses uitgevoerd in het kader van de activiteiten van de volgende nationale
referentiecentra:
 Nationaal Referentiecentrum Virale Hepatitis
 Nationaal Referentiecentrum Mazelen Bof Rubella
 Nationaal Referentiecentrum Rabiës
 Nationaal Referentiecentrum Influenza
 Nationaal Referentiecentrum Bordetella pertussis
 Nationaal Referentiecentrum Brucella spp.
 Nationaal Referentiecentrum Clostridium botulinum, Clostridium perfringens en tetani
 Nationaal Referentiecentrum Corynebacterium Diphtheriae
 Nationaal Referentiecentrum Listeria monocytogenes
 Nationaal Referentiecentrum Mycobacterium spp.
 Nationaal Referentiecentrum Neisseria meningitidis
 Nationaal Referentiecentrum Norovirus
 Nationaal Referentiecentrum Salmonella en Shigella spp.
 Nationaal Referentiecentrum Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis
In 2021 heeft het LMM actief samengewerkt met verschillende wetenschappelijke diensten bij de
validatie en verificatie van nieuwe testen en methoden die worden gebruikt in medische routineanalyses,
wat resulteerde in de uitbreiding van de BELAC-accreditatie ISO15189 alsook in het behalen van de
BELAC FLEX scope 2021 op de dienst Virale ziekten.
De BELAC-accreditatie werd onder andere uitgebreid met de PCR-testen voor de detectie van het SarsCoV-2-virus (RNA Duplex RT PCR) en voor de gezamenlijke detectie van influenza en Sars -CoV-2virussen (Quadriplex (A/B/RP/COV) RT PCR). Er werd ook een BELAC-accreditatie bekomen voor
serologische testen voor diagnose van Hepatitis A en Bof, voor de bepaling van anti-Brucella en anti96
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Francisella antistoffen, voor de detectie van Hepatitis E en Hepatitis B virussen, de moleculaire typering
van Neisseria via volledige genoomsequencing alsook voor de antibioticagevoeligheidsbepaling via Etest voor Brucella.
Sinds 2019 werkt het LMM samen met de dienst Bacteriële ziekten aan de implementatie van Whole
Genome Sequencing (WGS) in het NRC Mycobacterium. Hier werd geijverd voor de optimalisatie van
de rapportering en het verminderen van de doorlooptijd van de analyses. WGS biedt ons de
mogelijkheid om gelijktijdig over te gaan tot de identificatie, de detectie van mutaties (geassocieerd met
resistentie tegen geneesmiddelen) en de fylogenetische analyses/clusteringanalyses om
contactonderzoeken te begeleiden in klinische settings. In 2021 werd een evaluatie van onze resultaten
in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd.
Het LMM staat eveneens ten dienste van de samenleving door laboratorium - en logistieke
ondersteuning aan te bieden aan de gemeenschappen bij het bestrijden van infectieziekten, dit in nauwe
samenwerking met de verschillende diensten binnen onze wetenschappelijke directie.
Het LMM ondersteunde ook de wetenschappelijke activiteiten binnen Sciensano door de ontwikkeling
en het beheer van het Centraal Biobank Platform. De activiteiten van het Centraal Biobank Platform
worden toegelicht in punt 3.6.8.

3.6.8. Biobank
Een biobank is de structuur die menselijk lichaamsmateriaal bewaart en ter beschikking stelt,
uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers die gebruik willen maken van menselijk
lichaamsmateriaal in het kader van hun geplande wetenschappelijke studie moeten deze stalen
verplicht registreren en bewaren in een biobank, die in België erkend worden door het FAGG. Sciensano
beschikt over een Centraal Biobank Platform en verschillende Sciensano biobankmodules, die officieel
geregistreerd zijn bij het FAGG. De Sciensano Biobank bestond anno 2021 uit 18 aangemelde
biobankmodules, opgedeeld volgens specifieke doelen en activiteiten, conform de betreffende
biobankwetgeving. Een biobank faciliteert aldus kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek met
menselijk lichaamsmateriaal binnen een strikt ethisch en wettelijk kader.
Het Centraal Biobank Platform ondersteunt de 18 verschillende biobankmodules die Sciensano
uitbaat (zie Tabel 10). In 2021 werd ondersteuning geboden bij de biobankregistratie van
wetenschappelijke studies in deze Sciensano biobankmodules, de opstelling van de staalregisters
alsook de bewaring en terbeschikkingstelling van stalen. Een biobankdienstverlening werd uitgevoerd
door het Centraal Biobank Platform aan zowel interne als externe gebruikers. In totaal werden 20
wetenschappelijke studies ondersteund in hun biobankactiviteiten, voornamelijk COVID-19gerelateerde studies. Hiermee droeg het Centraal Biobank Platform bij tot het faciliteren van belangrijk
wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de volksgezondheid.
Tabel 10 • De 18 biobankmodules en het aantal wetenschappelijke studies ondersteund in 2021
Aantal in 2021
FAGG
Sciensano biobankmodule
ondersteunde
registratienr.
studies
Biobank_WD15_TAG_Prospective
BB190148
1
Biobank_WD15_TAG_Arbovirus
BB190146
Historische collecties
Biobank_WD15_TAG_Pmollugenix
BB190147
1
WD11 Belhes prospectief
BB190135
5
Bloedstalen boswerkers
BB190033
1
1
WD11 COVID-19 surveillance Belgian health care workers BB200028
WD11 HUMTICK
BB190136
1
WD11 prospectief
BB190137
1
WD11 seroprevalence studies COVID-19
BB200019
2
WD12 - Immuunrespons
BB190139
Historische collecties
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WD12 Infectieziekten mens
WD12 Infectieziekten mens COVID-19
WD13 BACVET
WD14 - 22WHO
WD14 IMPASTRA
WD14 Medicines-cellen
WD14 R&D toxico
WD14 Rookstopklinieken

BB190138
BB200027
BB190140
BB190141
BB190142
BB190145
BB190144
BB190143

1
5
1
Historische collecties
Historische collecties
Historische collecties
Historische collecties
Historische collecties

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen blijven garanderen, werd in 2021 een biobanking
software aangekocht en geïmplementeerd voor de Sciensano Biobankactiviteiten. Deze biobanking
software werd geïnstalleerd en geconfigureerd voor optimaal gebruik op Sciensano, meer specifiek voor
registratie en traceerbaarheid van stalen uit de verschillende wetenschappelijke studies. De transitie
naar het gebruik van de biobanking software werd ingezet en de reeds bestaande staalregisters worden
systematisch geïmporteerd in de biobanking software. Het Centraal Biobank Platform superviseerde
op die manier de verschillende studies die geregistreerd werden in de 18 Sciensano biobankmodules
alsook de beschikbare stalencollecties. Bij de bewaring van stalen door het Centraal Biobank Platform
wordt de traceerbaarheid van de biobankstalen eveneens gegarandeerd tot op het staalniveau via de
biobanking software.
In 2021 werden verschillende staaltypes geregistreerd in de 20 wetenschappelijke studies die
ondersteund werden (bloed, plasma, serum, saliva, nasopharyngeaal) en, indien van toepassing,
bewaard in de Sciensano Biobank. Hierdoor blijft Sciensano beschikken over waardevolle collecties
van stalen die gebruikt kunnen worden in toekomstige nieuwe wetenschappelijke studies. Daarnaast
werden de procedures voor het gebruik van de Sciensano Biobank verder geoptimaliseerd om een
kwaliteitsvolle biobankdienstverlening te kunnen garanderen. Bovendien werd, conform de wettelijke
verplichting, het tweejaarlijkse verslag voor de evaluatie van de Sciensano Biobank ingediend bij de
bevoegde ethische commissie. In 2021 trad de Sciensano Biobank eveneens toe tot het
biobanknetwerk BBMRI.be (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure Belgium)
om zijn visibiliteit (inter)nationaal te vergroten en deel uit te maken van de werkgroepen binnen dit
netwerk.

3.6.9. Platform Dierenverblijven
Het platform Dierenverblijven U642 staat in voor het kweken (erkenningsnummer LA2230389) en
houden van kleine proefdieren: muizen, ratten en cavia’s (erkenningsnummer L1230177).
De dieren worden gebruikt bij de wetenschappelijke activiteiten van de volgende diensten:
 Voedselpathogenen (Wetenschappelijke directie Infectieziekten mens);
 Bacteriële ziekten (Wetenschappelijke directie Infectieziekten mens);
 Virale ziekten (Wetenschappelijke directie Infectieziekten mens);
 Immuunrespons (Wetenschappelijke directie Infectieziekten mens);
 Kwaliteit van vaccins en bloedproducten (Wetenschappelijke directie Biologische
gezondheidsrisico’s);
 Diergeneeskundige bacteriologie (Wetenschappelijke directie Infectieziekten dier).
Het gebruik van proefdieren door deze diensten beantwoordt aan behoeften waarin momenteel niet kan
worden voorzien/die niet kunnen worden vervangen door in-vitroanalyses.
Zo staat de dienst Kwaliteit van vaccins en bloedproducten in voor de (van de producenten)
onafhankelijke controle van de conformiteit van vaccinbatches voor ze in de handel gebracht worden.
Die controles zijn wettelijk verplicht voor dat type van producten vrijgegeven wordt. De specifieke
procedures gevolgd voor elk vaccin worden vastgelegd door vertegenwoordigers van de officiële
laboratoria voor geneesmiddelencontrole (OMCL’s), die gecoördineerd worden door het Europese
directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen & gezondheidszorg (EDQM). Bepaalde van die
procedures vereisen het gebruik van proefdieren.
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Een tweede voorbeeld is het toegepaste onderzoek naar het immuunsysteem en de complexe
verbanden tussen de afweermechanismen en de ziektekiemen. Dergelijk onderzoek kan in eenvoudige
in-vitrosystemen gestart worden maar moet achteraf vaak bevestigd worden met een onderzoek in vivo,
waarbij proefdieren gebruikt worden.
Een derde voorbeeld is het onderzoek naar bepaalde toxines in het leefmilieu en de voeding, zoals
botulinetoxines. Die kunnen tot dusver alleen aangetoond worden met gebruik van proefdieren.
Sciensano neemt echter actief deel aan het 3V-beleid (vermindering, verfijning, vervanging) en aan de
ontwikkeling van alternatieve methoden voor het gebruik van proefdieren. Zo werd het project RE-Place
gelanceerd, dat als doel heeft alle alternatieve methoden die momenteel beschikbaar zijn te
documenteren in een gegevensbank. Die gegevensbank is beschikbaar voor de wetenschappelijke
gemeenschap.
Het platform Dierenverblijven biedt - op verzoek - technische en wetenschappelijke ondersteuning aan
de verschillende diensten van Sciensano. Bovendien staat het platform Dierenverblijven in voor de
afhandeling en centralisatie van alle administratieve procedures die nodig zijn om de wettelijke
verplichtingen bij het gebruik van proefdieren te vervullen, zoals de richtlijn 2010/63 van de Europese
Commissie betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden
gebruikt, het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren en het
besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 september 2017 tot wijziging van
het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013.
De activiteiten van het platform Dierenverblijven staan onder controle van het departement
Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel en van de plaatselijke ethische commissie van Sciensano.
Het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel waakt over het welzijn van proefdieren in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest door te controleren en te garanderen dat de installaties en procedures
conform de wettelijke normen zijn.
De plaatselijke ethische commissie analyseert en wijzigt de aanvragen voor projecten waarbij
proefdieren gebruikt worden. Ze ziet toe op de ethische, wetenschappelijke en technische kwaliteit van
die projecten en gaat na of rekening gehouden wordt met het welzijn van de gebruikte dieren. Ze geeft
de nodige toestemmingen voor de onderzoeken.
In 2021 werden op Sciensano 1064 muizen van verschillende stammen gekweekt en werden
12.034 kleine dieren gehouden en gebruikt bij experimenten:
 10.123 muizen
 16 ratten
 1895 cavia’s
Die cijfers blijven de laatste jaren stabiel (12.015 in 2020 en 11.151 in 2019).
Daarnaast werden voor de diensten van Sciensano 3034 injecties met stalen met observatie van
de klinische tekens uitgevoerd.

3.6.10. Experimenteel centrum (voor grote dieren)
Het studiecentrum in Machelen heeft 3 hoofdtaken:
3.6.10.1. De uitvoering en rapportering van experimenten op grote productiedieren
In de loop van 2021 hebben we tien dierproeven uitgevoerd, en in alle gevallen werd de bio-ethiek en
de bioveiligheid gerespecteerd. Die proeven werden uitgevoerd voor partners uit de privésector
(farmabedrijven) of van de overheid, in samenwerking met of rechtstreeks voor andere diensten van de
Wetenschappelijke directie Infectieziekten dier (WD IZD).
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Om die proeven uit te voeren hebben we verschillende vormen van financiering gekregen: Europese
Unie (DEFEND, EuRL), FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
(contractueel onderzoek) of hebben we eigen fondsen gebruikt.
We hebben op verschillende niveaus van bioveiligheid (biosafety level BSL2 en BSL3) en met meerdere
ziektekiemen gewerkt, zoals Afrikaanse varkenspest (ASF), pest bij kleine herkauwers (PPR),
pokkenvirus bij runderen en schapen (sheeppox en lumpy skin disease of LSD), Japanse virale
encefalitis (JEV), Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS), senecavirus (Seneca
Valley Virus, SVV).
Het doel van die proeven varieerde:
 aanmaak van referentiesera (SVV, PRRS);
 vergelijking van de werkzaamheid van verschillende vaccins (PRRS, sheeppox);
 preklinische tests met nieuwe vaccins (AFS, PPR, JEV) met erg bemoedigende resultaten;
 studie naar vectoriële transmissie (LSD);
 beter inzicht in de ziekte en ontwikkeling van nieuwe diagnostische tests (ASF, LSD).
Wij streven er voortdurend naar om de kwaliteit van de uitgevoerde tests te verbeteren, in
overeenstemming met de 3V’s (vervangen, verminderen, verfijnen) en de goede
laboratoriumpraktijken (GLP).
Zoals bij wet bepaald, werd ons studiecentrum in Mechelen in 2021 vier keer gecontroleerd door experts
in de diergeneeskunde en het dierenwelzijn, en werd een positieve evaluatie gegeven.
3.6.10.2. Verzameling en staalafname van kadavers van herkauwers voor de screening op
spongiforme encefalopathie
Dit jaar hebben we stalen afgenomen van maar liefst 826 kadavers, waarvoor we meer dan 70.000 km
afgelegd hebben. Ons studiecentrum, erkend als ophaler, vervoerder en tussenpersoon voor afval van
categorie 1, is met succes gecontroleerd.
3.6.10.3. Eerste interventielijn in het geval van een gezondheidscrisis bij grote productiedieren
(stamping-out)
In 2021 werd een dergelijke operatie niet uitgevoerd aangezien er zich geen gezondheidscrisis
voorgedaan heeft bij dat type van dieren.
Parallel met die hoofdmissies heeft ons studiecentrum ook deelgenomen aan meerdere projecten:
 Verbouwing van 2 stallen tot dierenverblijven van inperkingsniveau A3 en A3+. Dankzij dit
belangrijke project, ondertussen vergevorderd, zullen we onze dienstverlening kunnen uitbreiden
met de uitvoering van dierproeven met sterk pathogene micro-organismen, zoals mond-enklauwzeer.
 Verzameling van biologisch materiaal bij de ruiming van runderen in haarden van
rundertuberculose.
 Volledige renovatie (veiligheid, elektriciteit enz.) van de stamping-outtrailers en een mobiel kantoor
om de strengste voorwaarden inzake (bio)veiligheid en goede praktijken te garanderen tijdens de
interventies op het terrein, en dit binnen het gegeven tijdsbestek.
 Implementatie van kwaliteitsprocedures in overeenstemming met GLP.
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Universiteit Gent
Professor

Catherine Bouland

Université Libre de Bruxelles (ULB)
Professor
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P

X

Scientific Direction

COVID related

X

Financer (if external)

Externe

Diverse Income

Interne

Dotation

Economic project/activity

University partner

Financing (private)

Private partner

Scientific expertise (Sciensa Law art.4)

Service delivery (Sciensa Law art.4)

Responding to a public procurement

Responding to a call

N

Finance
source

Projet (P) or Activity (A)

Absenteisme COVID19 MEDEX
Action 1 du plan Belge
pour les maladies rares Suivi et financement des
prestations spécifiques
du diagnostic/suivi de
maladies rares
Action 2 plan Belge pour
les maladies rares Coordination du
financement des
évaluations externes de
la qualités dans les
centres de génétiques

Scope

Project/Activity

Projecten met wettelijke kennisgeving

1100 - Epidemiology and public
health

N

X X

X RIZIV - INAMI

P

1500 - Expertise and service
provision

N

X X

X RIZIV - INAMI

P

1500 - Expertise and service
provision

Active participation of our
scientists in international
workshops, meeting in
order to maintain,
NFE
develop and promote
I
their expertise in their
activities of scientific
research, advice, efficient
provision of services
Activités de stampingout, d’échantillonnage et
service de collecte du
centre expérimental de
Machelen dans le cadre
des maladies animales
épizootiques, de la rage
N
et du dépistage des
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles, pour le
compte de l'Agence
Fédérale de Sécurité de
la Chaîne Alimentaire
Activités d'expertise
effectuées à l'afmps
N
(Convention: activité de
soutien de l'agence)
Activities related to the
Preliminary Assessment
FE
of Regulatory Relevance
(PARERE) network
Agreement on the
establishment of a
N
Belgian NRL for GMOs
Algemeen onderzoek
naar namaakNFE
geneesmiddelen en

X

A

1300 - Infectious deseases in
animals

A

1300 - Infectious deseases in
animals

X FAGG - AFMPS

A

1500 - Expertise and service
provision

X Gewesten - Régions

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X FAVV - AFSCA (aanbesteding)

A

1500 - Expertise and service
provision

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X

X

X

X

X X
X

FAVV - AFSCA (conventie exCODA)

illegale gezondheids
producten
An innovative analytical
platform to investigate
the effect and toxicity of
micro and nanoplastics
(MNPs) combined with
E
environmental
contaminants on the risk
of allergic disease in preclinical and clinical
studies
Analyse HD0257
NF
Primadata
Analyse project voor het
ontwikkelen van een
model Persoonsvolgende
N
Financiering binnen de
Vlaamse Sociale
Bescherming
Analyse van het project
BSACC-M&E Belgian
Sexual Assault Care
NF
Centres: Monitoring and
Evaluation
Analyse van stalen van
de Waalse
F
biomonitoringscampagne
Analyses de routine
N
résidus et contaminants
Analysis HD0251 –
Helicon: Unravelling the
long-term and indirect
N
health
impact of the COVID-19
crisis in Belgium

X

X

X

P

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X

X Universiteit Gent

P

1500 - Expertise and service
provision

X

X

X Agentschap Zorg en Gezondheid

A

1500 - Expertise and service
provision

X

X

X

Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen

P

1500 - Expertise and service
provision

X X

X

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X

X

X

X EU

X

X

X

X

X

X

X

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

Analysis HD0254 – Real
life insights on the
treatment of aTTP and
the use of Cablivi in
NF
Belgium for the individual
reimbursement revision
of Cablivi
Analysis of routine
samples for the
detection, identification
N
and quantification of
GMOs in food
Analysis of toxines as
N
service
Analysis project for
collection of data re. a
study to examine the
value of broad NGS
NF
panel testing when
applied after reimbursed
organ-directed NGS
Analysis project for
collection of data re.
health outcomes and
resource use by patients
treated with Besponsa for NF
the treatment of
relapsed/refractory B-cell
acute lymphoblastic
leukemia (R/R ALL)
Animal facilities Platform
N
- Ukkel-Verrewinkel
AVENANT 1 bij de
Overeenkomst (van
01/01/2015 tot en met
N
31/12/2017) tussen het
WIV-ISP en het RIZIV tot
financiering van het

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X Sanofi

P

1500 - Expertise and service
provision

X FAVV - AFSCA (aanbesteding)

A

1500 - Expertise and service
provision

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X Roche

A

1500 - Expertise and service
provision

X Pfizer PFE Belgium

A

1500 - Expertise and service
provision

A

1200 - Infectious deseases in
humans

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

X

X

X RIZIV - INAMI

Beleidsondersteunend
onderzoek
BCCM/IHEM fungi
collection: human and
animal health
Belgian
BioElectroMagnetics
Group - Biomonitoring
Elia
Belgian
BioElectroMagnetics
Group - Website (Elia 3)
Belgian Cancer
Barometer 2020
(BCB2020)
Belgian Monitoring
Center for Drugs and
Drug Addiction
Belgian Monitoring
Center for Drugs and
Drug Addiction (DOT)
Belgisch Aerobiologisch
Surveillance Netwerk

NI

X X

X

N

X

X

X

N

X

X

X

N

X

E

X X

N

X X

F

X X

Biological analyses for
identification of specific
animal diseases
NFE
performed for the Federal
I
Agency for the Safety of
the Food Chain
Biosafety Advisory
Council Secretariat and
Cartagena Protocol
Cancergen personnel
N

X X

X BELSPO

P

1200 - Infectious deseases in
humans

X

X Elia

P

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X Elia

P

1400 - Chemical & Physical health
risks

X Stichting tegen Kanker

P

1100 - Epidemiology and public
health

X EU

P

1100 - Epidemiology and public
health

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Région Bruxelles/Wallonne
Vlaamse Gemeenschap

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X

FAVV - AFSCA (conventie exCODA)

A

1300 - Infectious deseases in
animals

A

1500 - Expertise and service
provision

P

1100 - Epidemiology and public
health

OVH

Care Infections federal
Budget NSIH 1160 by
Royal Decree
Cellular response to
SARS-CoV-2
Chemical accidents
preparedness and
response: inventory
biomonitoring
Chemical, biological,
radiological and nuclear toxines
Clinical Validation of HPV
Genotyping Tests on
SurePath™ samples
from the Danish cervical
screening program
Clinical Validation of HPV
Genotyping Tests, Abbott
company-Alinity test
Collectie COVID19
stalen Saliva HIS
Collectie COVID19 stalen
Collection of real-world
evidence on the efficacy
and drug usage of
BLINCYTO
(blinatumomab) in
support of an Art. 81
agreement with a payfor-performance
mechanism
Collection of ticks from
pets at veterinary
practices, identification
and screening for
particular pathogens

F

X

X

F

N

X

X

X

N

KB - AR NSIH

1100 - Epidemiology and public
health

P
X

1200 - Infectious deseases in
humans

X

P

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

I

X

X

X
(partial)

X

X

X Industry

P

1100 - Epidemiology and public
health

I

X

X

X
(partial)

X

X

X Abbott

P

1100 - Epidemiology and public
health

N

X

P

N

X

P

N

X

X

I

X X

X

X

1200 - Infectious deseases in
humans
1200 - Infectious deseases in
X
humans
X

X AMGEN

P

1500 - Expertise and service
provision

X MSD Animal Health

P

1300 - Infectious deseases in
animals

Community-based
participatory research to
tackle the disparities in
health enhancing lifestyle
within the municipality
environment
Contained use of GMO's
and/or pathogens
Contaminants
alimentaires
Contribution of excess
weight status to the
societal impact of noncommunicable diseases,
multimorbidity and
disability in Belgium:
past, present, and future
Control of Biological
Medicinal Products
Control of Foot-andMouth Disease (EuFMD)
Contrôle de qualité de
vaccins pré-qualifiés
(Technical Service
Agreement - WHO)
Convention conclue entre
l’ISP et l’INAMI en vue de
la réalisation d’une étude
stratégique sur les
méthodes de contrôle du
cancer en Belgique
coordination &
representation of
Sciensano at the national
CBRNe expertise centre
Coordination du
diagnostic vétérinaire

NF

X

X

NFE
I

X

X

NE

X

N

X

NFI

X X

NEI

X

I

X

X X

X

X Gewesten - Régions
X

X

X

X

1500 - Expertise and service
provision
1400 - Chemical & Physical health
risks

A
A

X

X

1100 - Epidemiology and public
health

P

1100 - Epidemiology and public
health

P

A

X WHO/FAO

P

X WHO

P

1500 - Expertise and service
provision

X RIZIV - INAMI

P

1100 - Epidemiology and public
health

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

A

1300 - Infectious deseases in
animals

N

X

N

X X

X FPS IBZ

N

X X

X

FAVV - AFSCA (conventie exCODA)

X

1500 - Expertise and service
provision
1100 - Epidemiology and public
health

X

dans le cadre de la
convention Afsca
coordination of a network
of sentinel hospitals for
the surveillance of severe
forms of respiratory
infections
Coordination of crisis
preparedness of both
scientific directorates and
support services within
the institute
COVID hospitalisation
Covid response
ziekenhuispersoneel
COVID19 Epidemiogisch
modelleren
COVID19 - Surveillance
grippe
COVID19 - VALIDATIE
POC Jessa
COVID-19 Contact
Tracing: Aanvulling
middelen voor 2020 &
2021 voor de dienst
healthdata.be
COVID-19 en geestelijke
gezondheid: een verdere
uitdieping van de
resultaten van de
COVID-19
Gezondheidsenquetes
en de COVID-19
Drugenquêtes
Covid-19 GP Barometer

X

N

X

N

X

N

X

N

X

N

NF

X

X CHU St. Pierre

X

NF

X

X

1100 - Epidemiology and public
health

1100 - Epidemiology and public
health

X

A

X

X

P

X

X

P

X

P

X

X

P

X

X

P

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

N

P

X

1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
X
health
X

1100 - Epidemiology and public
health

1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
X
health

Covid-19 GP Trends

N

COVID-19 health
N
interview survey
COVID-19 Infrastructure
for Advanced Analytics
NF
COVID-19 data
Covid-19 Studies bij
N
zorgverleners
COVID-19 survey bij
deelnemers van het
N
nationaal
gezondheidsonderzoek
COVID-19
Vaccinatiecampagne:
Inschatting noodzakelijke
middelen voor de jaren
NF
2021-2023 voor de dienst
healthdata.be
(Sciensano)
COVID-19 Vaccination
Barometer for General
NF
Practitioners (GP)
Création au sein de
Sciensano d'un
laboratoire de référence
NE
de l'Union Européenne
dans le cade du
règlement 2017/746
Création d’outils de
diagnostic de la
tuberculose bovine :
NFE
fourniture de matériel de
référence
Database klinische
F
studies FAGG

X

X

X

X

X
X

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

X

X

X

X

X X

X

X

P

X

X

1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
X
health
X

X

X

X

P

P

1500 - Expertise and service
provision

X SPF

P

1300 - Infectious deseases in
animals

X FAGG - AFMPS

A

1500 - Expertise and service
provision

RSZ -ONSS

Determination of Immune
status (pertussis,
diphteria, listeria, ...)
Development and
implementation of a
modular transversal
platform for
bioinformatics @
Sciensano, with a focus
on NGS
Development and
implementation of a
modular transversal
platform for biotech &
molecular biology @
Sciensano, incl. Sanger
& NGS sequencing
platform
Development and
integration of state-ofthe-art NGS technologies
into both routine
surveillance and
emergency cases to
support a proactive
public health policy for
the benefit of all citizens
Development and
validation of a liquid
MALDI-TOF MS
identification method for
dermatophyte
responsible for
onychomycosis
Development and
validation of a new
MALDI-TOF MS
dermatophyte

A

1200 - Infectious deseases in
humans

A

1500 - Expertise and service
provision

X

A

1500 - Expertise and service
provision

X

P

1500 - Expertise and service
provision

N

X X

X

N

X X

X

N

X X

N

X

RSZ -ONSS

N

X

X

P

1200 - Infectious deseases in
humans

N

X

X

P

1200 - Infectious deseases in
humans

identification protocol
using liquid cultures
Development HD0246 Collecting psychosocial
data from a patient-rated
questionnaire for the
improvement of the
quality of care among
youth with
diabetes
Development HD0251 –
Helicon: Unravelling the
long-term and indirect
health
impact of the COVID-19
crisis in Belgium
Development of shotgun
METAgenoMics
apprOaches in suppoRt
of Public Health fOr the
next Sequencing Era
Development of viral
pseudoparticles for
SARS-CoV-2
Development project
EMIR for integrated
exposomic analysis of
myocardial infarction risk:
A Belgian population
based study
Development project for
collection of data re. a
study to examine the
value of broad NGS
panel testing when
applied after reimbursed
organ-directed NGS & A

NF

X

X

X

P

NF

X

X

X

P

I

X

X

X

N

RSZ-ONSS

X

NF

X

X

X

NF

X

X

X

X

X

1500 - Expertise and service
provision

X

1500 - Expertise and service
provision

P

P

1500 - Expertise and service
provision

X

1200 - Infectious deseases in
humans

X UZ Brussel

P

1500 - Expertise and service
provision

X Roche

A

1500 - Expertise and service
provision

change on Local MAB
DCD of Precision
Development project for
collection of data re.
contractual agreement
with government articles
112 to 117 for Raxone
150 mg – 180 film-coated
tablets
Development project for
collection of data re.
health outcomes and
resource use by patients
treated with Besponsa for
the treatment of
relapsed/refractory B-cell
acute lymphoblastic
leukemia (R/R ALL)
Development project for
surveillance of infectious
diseases in Children
(Pedisurv)
Development project for
the collection of realworld evidence for the
medicine Prevymis
(managed entry
agreement) with a payfor-performance
mechanism
Développement d'une
méthode pour l'analyse
de la menace dans le
cadre du risque
d'émergence ou de réémergence de maladies
animales infectieuses

NF

X

X

X

X Chiesi

A

1500 - Expertise and service
provision

NF

X

X

X

X Pfizer PFE Belgium

A

1500 - Expertise and service
provision

NF

X

A

1500 - Expertise and service
provision

NF

X

A

1500 - Expertise and service
provision

P

1100 - Epidemiology and public
health

NE

X

X

X

X

X

X

X

X MSD Belgium

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL RCO

Diagnosis for detection of
ASF virus in wild pigs.
Diagnostic accuracy of
HPV DNA and p16INK4a
to identify HPV-induced
head & neck cancers.
Druggebruik tijdens de
Covid-19 crisis
DTP-surveillance in
pregnant women and
newborns
Electron microscopy
routine analyses
ESGO requirements on
HPV assays usable in
cervical cancer screening
(WP7a); ESGO
Principles for triage tests
or combination of triage
tests (WP7b);
International Consensus
Meeting organisation
(WP7c)
Etudes des expositions
de la population Belge
liées à l’alimentation Research
Etudes des expositions
de la population Belge
liées à l’alimentation Routine
EU public health
microbiology training
programme
Evaluatie vaccinatie bij
covid patiënten
(rusthuizen)

F

X

X

X Reg Wal

1300 - Infectious deseases in
animals

P

1100 - Epidemiology and public
health
N

X

N

X X

N

X

I

X

X
X

X

X Uantwerpen

X

X

X
(partial)

X

N

N

X

X ESGO

X

N

N

P

X

X

1100 - Epidemiology and public
health

P

1200 - Infectious deseases in
humans

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

P

1100 - Epidemiology and public
health

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X X

X

X

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X

X

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

Evaluatie vaccinatie bij
covid patiënten
(zwangere vrouwen)
Evaluatie van de migratie
van organische
contaminanten in
verbruiksgoederen
Evaluating the
immunogenicity of a
reduced vaccine dose
Evaluating the
immunogenicity of
SARS-Cov-2 vaccines
(different brands, doses
and schemes)
Evaluation of COVIDvaccination in allogeneic
hematopoietic stem cell
transplantation (alloHCT) patients
Evaluation of
formulations designed to
inactivate the African
Swine Fever Virus in
animal feed
Evaluation of the types,
efficient use and health
risks of application of
silver-based biocides
providing antimicrobial
properties to mouth
masks
Evaluation of vaccinal
protective efficacy of
vaccines developed by
private companies,
including ND commercial

N

N

X

X

X

X

X

F

X

X

N

X

X

X

N

X

NI

X X

X KCE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

1300 - Infectious deseases in
animals

P

P

X Huvepharma

1100 - Epidemiology and public
health
1400 - Chemical & Physical health
risks

A

X

F

I

P

P

X

1400 - Chemical & Physical health
risks

1300 - Infectious deseases in
animals

vaccines and for proof-ofconcept
Evaluations externes de
la qualité des
N
laboratoires
d'anatomopathologie
Evaluations externes de
la qualité des
N
laboratoires de biologie
clinique
Evaluations externes de
la qualité des
N
laboratoires médicaux
Expertise activities for
FAMHP: evaluation of
dossiers of biological
medicinal products and
participation in GMP
N
inspections as product
expert (in accordance
with Convention
Sciensano-FAMHP)
Expertise Pesticides et
Biocides + Evaluation de
la toxicité des Pesticides NFE
à usage agricole au
niveau international
Extended Validation of
human papillomavirus
assays and collection
devices for HPV testing
I
on self-samples and firstvoid urine samples, BD
company
Facteurs d'infusion pour
les résidus de pesticides
N
présents dans le thé et
les infusions

X X

X KB - AR - RIZIV - INAMI

A

1500 - Expertise and service
provision

X X

X KB - AR - RIZIV - INAMI

A

1500 - Expertise and service
provision

X X

X RIZIV - INAMI

P

1500 - Expertise and service
provision

X FAGG - AFMPS

A

1500 - Expertise and service
provision

P

1400 - Chemical & Physical health
risks

X BD

P

1100 - Epidemiology and public
health

X FAVV-AFSCA

P

1400 - Chemical & Physical health
risks

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X
(partial)

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL RCO

Financement des CNR
en microbiologie
humaine
Follow up COVID in
LTCF
Global Burden of Animal
Diseases (GBADs)
Phase II (DFID-DFI)
Hand Hygiene
campaigns / point
prevalence survey care
infections hospitals
Health Indicators (DOT°

N

X X

X

F

X
X

P
X Bill Gates Foundation

P

1100 - Epidemiology and public
health

N

X

N

X X

X

P

X

X

P

X

X X

Universiteit
Antwerpen(subcontracting)

X RIZIV - INAMI

X

X
X RIZIV - INAMI

X

X

X

X X

X

X

X

1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
health
1400 - Chemical & Physical health
risks

P
P

X

1500 - Expertise and service
provision

A

P

X

1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
health

X

X

X

P

I

Health Interview Survey
N
2018
Health Status Report
N
2021
Health, Environment And NFE
Susceptible Populations
I
Healthdata.be budget
basisfinanciering RIZIV
NFE
2021
Het effect van
binnenluchtkwaliteit en
ventilatie op de
F
verspreiding van COVID19 in woonzorgcentra
HEV
NF
virology/epidemiology
Historical
serosurveillance
N
pertussis in Belgium
Human Biological
monitoring as added
N
value of Health Interview
Surveys

X

1100 - Epidemiology and public
health

A

X

1200 - Infectious deseases in
humans

X

P

1200 - Infectious deseases in
humans

X Uhasselt

P

1200 - Infectious deseases in
humans

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

Identification of medical
devices as a source of
allergic or pyrogenic
reactions
Immune response to
SARS-CoV-2 infection
Impact of the COVID-19
crisis on mental health of
Health caRe wOrkErS in
Belgium
Improving antituberculosis treatment by
studying the mechanisms
of antibiotic resistance
Improving quality of care
for people with diabetes
In vivo Models: research
and development
Influence of Prior
Infection With COVID-19
on Occurrence of
Influenza-like Illness or
Acute Respiratory
Infection (PICOV)
Influence of Prior
Infection with COVID-19
on Occurrence of
Influenza-like Illness or
Acute Respiratory
Infection (PICOV)_sequel
Influenza like illnes in
Nursing homes
invloed
klimaaatverandering op
gezondheidssector
Kwalitatief onderzoek
naar de quarantaine
maatregelen

N

X

X

N
NI

X
X

X

X

X

X

E

X

X

N

X

1200 - Infectious deseases in
humans

P

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

P

X

1100 - Epidemiology and public
health
1200 - Infectious deseases in
humans

A
X RIZIV - INAMI

1100 - Epidemiology and public
health
1200 - Infectious deseases in
humans

A

I

X

X

A

N

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

N
F

N

X X
X

X

X

AZG, AVIQ, COCOM
X FOD

X

X

X

P

1100 - Epidemiology and public
health

P

1100 - Epidemiology and public
health

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

Kwaliteitscontrole van
geneesmiddelen en
NFE
cosmetica
Kwaliteitscontrole van
geneesmiddelen in
NF
opdracht van FAGG
Laboratory of Medical
Microbiology - Medical
N
Validation of laboratory
results
Laboratory support for
the communities in case
F
of outbreaks of infectious
diseases
Lokale
Gezondheidsenquête
F
Affligem
Lokale
Gezondheidsenquête
F
Bertem
Lokale
Gezondheidsenquête
F
Diksmuide
Lokale
Gezondheidsenquête
F
Haacht
Lokale
Gezondheidsenquête
F
Peer
Lokale
Gezondheidsenquête
F
Rijkevorsel
Lokale
Gezondheidsenquête
F
Zemst
Lokale
F
Gezondheidsenquêtes

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X AVIQ/Vlaamse Gemeenschap

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X

X Vlaamse Gemeenschap

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X Vlaamse Gemeenschap

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X Vlaamse Gemeenschap

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X Vlaamse Gemeenschap

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X Vlaamse Gemeenschap

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X Vlaamse Gemeenschap

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X Vlaamse Gemeenschap

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X Vlaamse Gemeenschap

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

X

X FAGG - AFMPS

X X

X X

X

X

2019-20 (Vlaamse
Gemeenschap)
Lokale
Gezondheidsenquêtes
2020-21 (Vlaamse
Gemeenschap)
LOSSE INKOMSTEN
TOXICO
MATRA
Medische mycologie

F

X

NFE

X

N
NI

Monitoring the well-being
of care professionals and NF
informal caregivers
Multidimensional
monitoring of mental
health and mental health
N
care demand and
provision during and after
the COVID-19 pandemic
Mycologie en
surveillance van de
contaminatie in het
NIF
binnenmilieu en in
outbreaks
National plan for
N
foodborne outbreaks
National reference centre
for norovirus and
National Reference
N
Laboratory for Foodborne
viruses
National Reference
Centre Influenza virus
and surveillance of
N
Influenza and other
respiratory viruses

X

X Vlaamse Gemeenschap

X

X X
X

1400 - Chemical & Physical health
risks
1100 - Epidemiology and public
health
1200 - Infectious deseases in
humans

A
X

X X

1100 - Epidemiology and public
health

P

A

X

A

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

X X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

Vlaamse Gemeenschap/Région
BXL

X RIZIV - INAMI - NRC

A

1200 - Infectious deseases in
humans

P

1200 - Infectious deseases in
humans

A

1200 - Infectious deseases in
humans

A

1200 - Infectious deseases in
humans

National reference centre
N
Listeria monocytogenes
National reference centre
N
Mycobacterium
National reference centre
N
Neisseria meningitidis
National reference centre
N
Salmonella and Shigella
National reference
N
X
laboratory contaminants
National reference
laboratory for food
N
contact materials, heavy
metals and nanoparticles
National Reference
Laboratory for Foodborne NFE
bacteria
National Reference
Laboratory for Foodborne N
outbreaks
National Reference
Laboratory for trace
elements in food and feef E
fot the Grand Duchy of
Luxembourg
National reference
N
X
laboratory pesticides
NATIONAL RESEARCH
LABORATORY
N
nanoparticles
Natonial reference centre
and laboratory for
botulism and other
N
zoonotic and toxinogenic
clostridia
Nested Study within
PICOV: influence of Prior N
Infection With Covid-19

X
X X

X

X

A

X
X

X X
X X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X X

A
X

X

X

X

X

X

A
X FAVV/AFSCA

A

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X FAVV - AFSCA (aanbesteding)

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X FAVV/AFSCA

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X

X

X

X X

X

X

X

1200 - Infectious deseases in
humans
1200 - Infectious deseases in
humans
1200 - Infectious deseases in
humans
1200 - Infectious deseases in
humans
1400 - Chemical & Physical health
risks

A

FAVV - AFSCA (conventie exCODA)

FAVV - AFSCA (conventie exCODA)

X RIZIV - INAMI - NRC

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

on Occurrence of
Influenza-like Illness of
Acute Respiratory
Infection
NGS diagnostics in 21st
century oncology: the
E
best, for all, at all times
NGS routine sequencing
offered by TAG to
N
Sciensano services
Nutrition Survey VCP
N
(DOT)
Onderzoek en
dienstverlening in de
moleculaire karakterisatie N
van infectieuze
dierziekten
Ontwikkeling en beheer
van databank voor
digitale
contactopsporingsapplica
ties ter voorkoming van
NF
de verdere verspreiding
van het coronavirus
COVID-19 onder de
bevolking – Contact
Tracing Database App
Ontwikkeling en beheer
van databank voor
digitale
contactopsporingsapplica
ties ter voorkoming van
de verdere verspreiding
NF
van het coronavirus
COVID-19 onder de
bevolking – Contact
Tracing Database App –
Verlenging 2021

X

X

X X

X EU

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

A

1500 - Expertise and service
provision

X X

X

P

1100 - Epidemiology and public
health

X X

X

A

1300 - Infectious deseases in
animals

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

X

X

X

Ontwikkeling en
uitvoering van een
onderzoek naar kennis,
attitude en motivatie rond
preventie bij de Vlaamse
bevolking
Operation of the GMO
Expertise Lab
Oprichting van een
databank bij Sciensano
in het kader van de strijd
tegen de verspreiding
van het coronavirus
COVID-19 – Contact
Tracing Call Center
Oprichting van een
databank bij Sciensano
in het kader van de strijd
tegen de verspreiding
van het coronavirus
COVID-19 – Contact
Tracing Call Center –
Verlenging 2021
Organisation des
évaluation externes de la
qualité - participation
libre
Organisation des
évaluation externes de la
qualité dans le cadre de
crise COVID
Organisation des
évaluations externes des
la qualité des
laboratoires vétérinaires
Orphanet registry for rare
diseases

F

X

N

X X

NF

X

NF

X

X Vlaamse Gemeenschap

X

X

I

X X

N

X X

NI

X X

N

X

P

1100 - Epidemiology and public
health

A

1500 - Expertise and service
provision

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

X

P

X

1500 - Expertise and service
provision

X

1500 - Expertise and service
provision

A

X RIZIV - INAMI

X
X RIZIV - INAMI

P

X

1500 - Expertise and service
provision

A

1500 - Expertise and service
provision

A

1100 - Epidemiology and public
health

OUTBREAK SUPPORT
N
TEAM (OST) - (RDI)
PaRIS project for
PROMs and PREMs with NI
general practitioners
Partership Interreg
E
Euregio Maas-Rijn
Pilot project Next
Generation Sequencing
N
(NGS)
Platform Chromatografie
N
en Massaspectrometrie
POC Crisis & orientation
SD Chemical and
N
physical health risks
Polymerase determinants
in the generation of
highly pathogenic forms
NF
of avian influenza
viruses.
Population
seroprevalence against
F
SARS-CoV-2 using oral
fluid sampling
Prestations des activités
de Laboratoire National
de Référence pour le GD
Luxembourg
NE
(encadrement
scientifique et technique,
analyses de diagnostic et
de confirmation)
Prestations des activités
de Laboratoire National
de Référence pour les
N
maladies animales (à
l'exception de la rage) et
certaines zoonoses pour

X

KB - AR NSIH

A

1100 - Epidemiology and public
health

X RIZIV - INAMI

P

1100 - Epidemiology and public
health

X EU

P

1100 - Epidemiology and public
health

X RIZIV - INAMI

P

1500 - Expertise and service
provision

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

P

1200 - Infectious deseases in
humans

X

P

X

X

X
X X
X

X
X

X X

X

X X

X X

X

X Grand Duché de Luxembourg

X

FAVV - AFSCA (conventie exCODA)

X

1200 - Infectious deseases in
humans

P

1300 - Infectious deseases in
animals

A

1300 - Infectious deseases in
animals

le compte de l'Agence
Fédérale de Sécurité de
la Chaîne Alimentaire (
analyses de diagnostic et
de confirmation,
proficienty tests,
encadrement scientifique
et technique, ...)
Prevalence of tick-borne
encephalitis virus in
animals and ticks in
Belgium
Prevalentie van
dierpathogenen
overdragen door teken
naar herkauwers in
Belgïe
Projet national de
surveillance du SARSCoV-2 dans les eaux
usées visant la détection
précoce de toute
évolution sensible de la
circulation du virus dans
la population
Prospective cohort study
on post-treatment Lyme
disease syndrome and
the disease and cost
burden of Lyme
Public health genomics
Quality control of
therapeutic phages for
magistral application
R&D related to
(geno)toxicity testing of
chemicals (with focus on

NF

N

X

X

X

X

X

X

X

X

N

X

X

N
N

N

X X

X

X

P

1200 - Infectious deseases in
humans

SPF SPSCAE / FOD VVVL RCO

P

1100 - Epidemiology and public
health

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

X

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

P

1500 - Expertise and service
provision

A

1200 - Infectious deseases in
humans

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X

RIVM

food contaminants and
medicinal plants)
Refactoring architectuur
in functie van databank
bij Sciensano in het
kader van de strijd tegen
de verspreiding van het
NF
coronavirus COVID-19
(Versie 2.0):
Ontwikkelingen en
onderhoud door
healthdata.be
Research activities on
NI
R&D AI vaccines
Research acitivities
related to the presence of
N
residues & contaminants
in food
Research and services
activities as European
E
Reference Laboratory for
Foot & Mouth Disease
Research and services
activities as European
Reference Laboratory for
E
sheeppox and capripox
viruses
Research and services
activities carried out by
the service 'Avian
NI
virology and immunology
' for CEVA, about the
Newcastle Disease Virus
Research and services
activities carried out by
NI
the service 'Avian
virology and immunology

X

X

X

X

X

X

P

X CEVA
X

X

X

1500 - Expertise and service
provision

P

1300 - Infectious deseases in
animals

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X X

X EU

P

1300 - Infectious deseases in
animals

X

X X

X Huvepharma

P

1300 - Infectious deseases in
animals

X X

X

X

X

X CEVA

P

1300 - Infectious deseases in
animals

X X

X

X

X

X MSD

P

1300 - Infectious deseases in
animals

' for MSD, about the
Newcastle Disease Virus
Research Biomonitoring
Research in the field of
food toxines
Research into the dietary
exposure of the Belgian
Population to Steviol
Glycosides
Research, diagnosis and
surveillance of viruses at
risk of (re-)emerging
Research, diagnosis and
surveillance of viruses
that can be prevented by
vaccination
Response to 3 third dose
Covid-19 vaccines in
healthy adults (young
and elderly)
Response to Covid-19
vaccines in cancer
patients under treatment
Response to Covid-19
vaccines in immune
reconstituted patients
Response to Covid-19
vaccines in nefrology
patients
Response to Covid-19
vaccines in pregnant and
lactating women
Response to third dose
(intradermal) Covid-19
vaccines in kidney
transplant and
hemodialysis patients

N

X

A

N

X

A

I

X

N

X X

X

P

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X

N

1400 - Chemical & Physical health
risks
1400 - Chemical & Physical health
risks

X ISA

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

NF

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

NF

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

NF

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

Response to third dose
Covid-19 vaccines in
cancer patients under
treatment (Astra Zeneca)
Response to third dose
Covid-19 vaccines in
cancer patients under
treatment (Pfizer)
Response to third dose
Covid-19 vaccines in
immune reconstituted
patients
Response to third dose
Covid-19 vaccines in
kidney transplant and
hemodialysis patients
Response to third dose
Covid-19 vaccines in
pregnant and lactating
women
Routine Sanger
sequencing
Samenstellen en
gebruiken van
databanken om de
kennis over de
gezondheid van de
bevolking te verhogen
met het oog op het
verhogen van de
epidemiologische,
klinische en andere
kennis.
Sample Management To provide support to the
different Sciensano’s
laboratories, by looking
after the transport,

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

F

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

N

X X

N

X

NF

X

X RIZIV - INAMI

X

A

1500 - Expertise and service
provision

P

1100 - Epidemiology and public
health

A

X

1500 - Expertise and service
provision

reception, registration
and dispatching of the
different samples to be
analysed
SARS-CoV-2 national
Surveillance in
wastewater
SARS-CoV-2 prevalence,
seroprevalence and
seroconversion among
healthcare workers in
Belgium during the 2020
COVID-19 outbreak
SARS-CoV-2
serosurveillance in
Belgian blood donors
SARS-CoV-2
serosurveillance in
personeel
arbeidsgeneeskunde
SARS-CoV-2
serosurveillance in
schoolchildren (Belgium)
SARS-CoV-2
serosurveillance in
schoolchildren (Limburg)
using serum and oral
fluid
SARS-CoV-2
serosurveillance in
schoolchildren (outbreak
investigation)
Sars-CoV-2 Surveillance
in Nursing homes
SARS-CoV-2 variant
detection in wastewater

F

X

X

X

N

NF

X

X

F

N

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

X

P

1200 - Infectious deseases in
humans
X
1100 - Epidemiology and public
health

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans
1200 - Infectious deseases in
humans

NF

X X

X

N
N
F

X

P

X

A

X

X

P

X

X

P

X
X
X

X

X

X

Vlaamse Gemeenschap
(Zorg & gezondheid)

1100 - Epidemiology and public
health
1200 - Infectious deseases in
humans

1100 - Epidemiology and public
health
1200 - Infectious deseases in
X
humans

Sciensano biobank
platform for human bodily
material
Séminaire Scientifique
Maladies infectieuses
(SSiD)
Sentinel Network of
General Practitioners
Sequencing of SARSCOV-2 viruses detected
in the context of ILI, SARI
and other COVID-19
Laboratory SURVeillance
and surveillance studies
Serological monitoring for
tick-borne encephalitis
virus on samples from
wildlife, mostly from wild
boar, submitted by the
Flemish Region.
Serology platform for
SARS-CoV-2: research
and development
Seroprevalentie
arbeidsgeneeskunde
Seroprevalentie SARSCoV-2 bij
gezondheidswerkers in
Belgische ziekenhuizen
Seroprevalentie SARSCoV-2 eerstelijn
gezondheidswerkers
Seroprevalentie
schoolkinderen
Seroprevalentie
woonzorgcentra

N

X

N

NF

X

X

X

X

X

X
Région Bruxelles/Vlaamse
X Gemeenschap/Communauté
Française - AVIQ

X

X

F

X

X X

E

X

1200 - Infectious deseases in
humans

A

1100 - Epidemiology and public
health

A

1100 - Epidemiology and public
health

P

X ANB

X

1100 - Epidemiology and public
health

1300 - Infectious deseases in
animals

P

X

P

X

1200 - Infectious deseases in
humans

X

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

P

X

1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
health

X
X

A

N

X X

N

X

X

X

N

X X

X

X

P

X

N

X

X

X

P

X

N

X X

X

X

P

FOD Volksgezondheid

1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
X
health

Serosurveillance of
vaccine preventable
N
diseases: research and
development
Serotyping non-invasive
pneumococcal strains for
N
the evalutaion of
vaccination campaigns
Services carried out by
the service 'Coordination
N
of the veterinary
activities'
Small animal model for
N
SARS-CoV-2
Soutien
NFE
Epidémiologique/Statistiq
X
I
ue à l'AFSCA
Springer-Nature journal
I
in BMC group
Studie over de
prevalentie van
antistoffen tegen het
N
coronavirus (SARS-CoV2) in de bevolking in
België
study on endocrine
disrupting compounds in
N
placenta samples from
Belgian birth cohort
Study on the Belgian
N
Bovine Coronavirusses
Suite du projet sur les
valeurs limites
N
d’exposition
professionnelle
Suivi des patients HIV
mis sous traitement, PEP
et PREP

X

X

X

X

X

X

X

X

X Pfizer/MSD

X

X
X

X

X X
X

X
X

X

X

X

X

X

A

1200 - Infectious deseases in
humans

P

1200 - Infectious deseases in
humans

A

1300 - Infectious deseases in
animals

P

X

X
X

X

X

1200 - Infectious deseases in
humans

FAVV - AFSCA (conventie exCODA)

P

1100 - Epidemiology and public
health

RSZ -ONSS

A

1100 - Epidemiology and public
health

X

P

X

A

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

1400 - Chemical & Physical health
risks
X

1300 - Infectious deseases in
animals

X

X FOD

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

X

X RIZIV - INAMI

P

1100 - Epidemiology and public
health

Supply of reference sera
and investigation of
vaccine protection in pigs
against Foot & Mouth
Disease Virus
Support à la préparation
de crise interne
Support for development
and integration of stateof-the-art NGS
technologies into both
routine surveillance and
emergency cases
(collaborations TAG &
other services)
Support for development
and integration of stateof-the-art NGS
technologies into both
routine surveillance and
emergency cases for
veterniary bacteriology
Support for development
and integration of stateof-the-art NGS
technologies into both
routine surveillance and
emergency cases for
viral diseases
Surveillance de la
maladie de Creutzfeldt
Jakob
Surveillance et crise
maladies infectieuses
AZG
Surveillance HIV

I

X

X

X

X

N

X Extern Merial with CER

X

P

1300 - Infectious deseases in
animals

A

1100 - Epidemiology and public
health

N

X

X

P

1500 - Expertise and service
provision

N

X

X

P

1500 - Expertise and service
provision

N

X

X

P

1500 - Expertise and service
provision

A

1100 - Epidemiology and public
health

P

1100 - Epidemiology and public
health

P

1100 - Epidemiology and public
health

X X
N

X

X
Vlaamse Gemeenschap
Samenwerkingsovereenkomst

X

X

X

X KB - AR - RIZIV - INAMI

Surveillance maladies
infectieuses COCOM
Surveillance of
antimicrobial
consumption (BeH-SAC)
Surveillance of
antimicrobial resistance
in the unit of human
bacteriology
Systematic review

N

X

X Région Bruxelles

P

1100 - Epidemiology and public
health

N

X

X KB - AR NSIH

P

1100 - Epidemiology and public
health

N

X

A

1200 - Infectious deseases in
humans

E

X

P

1100 - Epidemiology and public
health

Ter beschikking stellen
voorschriften en
resultaten COVID-19
laboratorium testen
NF
(anoniem) aan
CoronAlert mobile
application en integratie
ervan in EU-context
The Belgian Cystic
NEI
Fibrosis Registry
The Belgian Register for
N
Haemophilia
The Belgian Register of
NEI
Neuromuscular Diseases
The realisation and
continuous updating of a
F
molecular database of
foodborne pathogens
Threat detection and risk
assessment for chemical
N
and biological health
related terrorism acts
To expand, optimize and
maintain the platform for
F
alternative methods to
animal testing

X
X

X
(partial)

X

X

X

P

X

X RIZIV - INAMI

A

X

X RIZIV - INAMI

A

X RIZIV - INAMI

A

X

X

X

X X

X

X HAS

X

X

1500 - Expertise and service
provision

1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
health

X

A

1200 - Infectious deseases in
humans

X

P

1200 - Infectious deseases in
humans

P

1400 - Chemical & Physical health
risks

X Vlaamse Gemeenschap - LNE

Towards Healthy Food
ans Sustainable
F
Environments in Flanders
Trace Elements Routine
NE
Analysis
Treatment Demand
NFE
Indicator Register
Uitvoeren van COVID-19
F
testen in humane stalen
Using third generation
(MinION) sequencing to
improve characterisation
N
of animal infectious
diseases
Vaccination covid
N
Validatie Covid testen
Validatie HPV selftesting
Validation of a Novel
HPV Reflex Molecular
Testing for Cervical
Cancer Screening and
Cancer Prediction.
VALidation of Human
papillomavirus assays
and collection DEvices
for HPV testing on Selfsamples and urine
samples, Abbott
company-RT PCR test
VALidation of Human
papillomavirus assays
and collection DEvices
for HPV testing on Selfsamples and urine

X

X

X Vlaamse Gemeenschap

X X

X

X X

A

X X
X

X Gewesten - Régions
X

X

P

X

A

X

A

X

X

X

P

I

X

X

X

P

I

X

I

X

I

X

X

X

X
(partial)

X
(partial)

1100 - Epidemiology and public
health

P

1400 - Chemical & Physical health
risks
1100 - Epidemiology and public
health
1300 - Infectious deseases in
X
animals
1300 - Infectious deseases in
animals
1100 - Epidemiology and public
health
1100 - Epidemiology and public
X
health
1100 - Epidemiology and public
health
X

X

X

X ?

P

X

X

X EU

P

1100 - Epidemiology and public
health

P

1100 - Epidemiology and public
health

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

X

samples, BD companyOnclarity test
VALidation of Human
papillomavirus assays
and collection DEvices
for HPV testing on SelfI
samples and urine
samples, Cepheid
company-Expert test
VALidation of Human
papillomavirus assays
and collection DEvices
for HPV testing on SelfI
samples and urine
samples, Seegene
company-Anyplex II test
VALidation of SARSN
CORona Virus-2 assays
VALidation of SARSCORona Virus-2 assays,
Italy, with BinxHealth
company
VALidation of SARSCORona Virus-2 assays,
I
with Hologic company
Various analyses and
services carried out by
NFE
the experimental farm in
I
Machelen
Various analyses and
services carried out by
the scientific direction
N
'Infectious diseases in
animals'
Various analyses and
services carried out by
N
the service 'Avian

X

X

X
(partial)

X

X

X Industry

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

X
(partial)

X

X

X Seegene

P

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

X

P

X

1100 - Epidemiology and public
health

X

1100 - Epidemiology and public
health

X

1100 - Epidemiology and public
health

X

X

X
(partial)

X X

X

X

X

X

A

1300 - Infectious deseases in
animals

X

X

X

A

1300 - Infectious deseases in
animals

X

A

1300 - Infectious deseases in
animals

X X

X X

X

X

X Hologic

P

virology and immunology
'
Various analyses and
services carried out by
the service 'Enzootic,
vector-borne and bee
diseases'
Various analyses and
services carried out by
the service 'Exotic
viruses and particular
diseases'
Various analyses and
services carried out by
the service 'Veterinary
bacteriology'
Virovet-JEV

X

X

X

A

1300 - Infectious deseases in
animals

X X

X

X

X

A

1300 - Infectious deseases in
animals

N

X X

X

X

X

A

1300 - Infectious deseases in
animals

I

X

NFI

X X

NI

Virus host interaction
networks to evaluate the
NF
pandemic risk of zoonotic
influenza viruses.
Voedingscontactmaterial
en - Onderzoek N
Organische
contaminanten
Voedselconsumptiepeilin
g 2022
NF
Whole Genome
Sequencing for
antimicrobial
susceptibility testing

N

X X

X

X

X

X

1300 - Infectious deseases in
animals

X Virovet
X

P

1200 - Infectious deseases in
humans

X

A

1400 - Chemical & Physical health
risks

Vlaamse Gemeenschap, Waalse
Gemeenschap, COCOF,
COCOM, Duitstalige
gemeenschap, FOD VVVL,
Sciensano

P

1100 - Epidemiology and public
health

FAVV - AFSCA

P

1200 - Infectious deseases in
humans

X

X

Zoonoses anticipation
and preparedness
initiative: development of
production platforms for
rapid development of
new viral vaccines and
monoclonal antibodies
against emerging
infectious diseases
Development of shotgun
METAgenoMics
apprOaches in suppoRt
of Public Health fOr the
next Sequencing Era
Risks of new trends
concerning materials and
objects in contact with
food

I

I

N

X X

X

x

X

X

X

x

x

X IABS-EU (

X

RSZ-ONSS

x FOD

P

1500 - Expertise and service
provision

P

1400 - Chemical & Physical health
risks

P

1400 - Chemical & Physical health
risks
1100 - Epidemiology and public
health

X

E

X

X

X

X

X

Scientific Direction

X

COVID related

X

X

Projet (P) or Activity (A)

E

Externe
X

X

Diverse Income

X

Interne

X

Dotation

X

University partner

I

Financing (private)

X

Private partner

N

Financer (if external)

Economic project/activity

Scientific expertise (Sciensa Law art.4)

Service delivery (Sciensa Law art.4)

Responding to a public procurement

Responding to a call

3- dimensional
chromatographic
approaches for screening of
regulated plants in plant
food supplements
Acceptabilité d’un protocole
d’exposition aux RF :
évaluation et
communication
Address and Reduce Drug
Use of Inmates and
Exinmates
Addressing the dual
emerging threats of African
Swine Fever and Lumpy
Skin Disease in Europe
An interdisciplinary strategy
to identify medical devices
as a source of allergic or
pyrogenic reactions.

Finance
source

Scope

Project/Activity

Projecten zonder wettelijke kennisgeving

P

1400 - Chemical & Physical health risks

Anses

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

EC, H2020, DJ justice,

P

1100 - Epidemiology and public health

X

EU

P

1300 - Infectious deseases in animals

P

1500 - Expertise and service provision

Analyses of samples from
European honey bee
colonies for parasites and
bacterial and viral diseases,
as part of the Horizon2020
project "Giving Beekeeping
Guidance by
Computational-assisted
Decision Making"
Analysis of genotoxic
flavouring substances in
foodstuffs
Anti-SARS-CoV-2 antiviral
evaluation
Anti-viral treatment for
SARS-CoV-2
Applicability of in silico tools
to support the risk
assessment of nonevaluated substances
migrating from food contact
materials RF 21/6349
Are SARS-CoV-2 specific
antibodies a correlate for
protection?
Assessing Determinants of
the Non-Decreasing
Incidence of Salmonella
Automatic Pollen Detection
Network
Bacterial artificial
chromosome construct
pVV4 containing the fulllength cDNA genome of
Japanese encephalitis virus
(JEV) strain SA 14-14-2.
The cDNA sequence
corresponds to that of the
viral strain commonly used
in CD.JEVAX®, a live
attenuated JEV vaccine for
humans.
BCCM collections in the
genomic era
Belgian Roadmap for an
Effective and Appropriate
use of high-throughput

E

X

N

X

F

X

N

X

N

X

N

X

I

X

E

X

N

X

N

X

N

X

X

X

X

X

EU

P

1300 - Infectious deseases in animals

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in humans

X

X

P

X

1200 - Infectious deseases in humans

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

FOD

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

FWO

P

X

EU-

P

1200 - Infectious deseases in humans

X

Co-financiering aerobio

P

1200 - Infectious deseases in humans

X

CER

P

1300 - Infectious deseases in animals

X

BELSPO

P

1200 - Infectious deseases in humans

X

RSZ -ONSS

P

1500 - Expertise and service provision

X

1200 - Infectious deseases in humans

technologies for response
and preparedness in
Different likely scenarios of
communicable disease
threats
Belgian-Indian networking in
the field of the GMO
research and analysis
BE-Yond COVID
Beyond-COVID (BYCOVID): to provide
comprehensive open data
on SARS-CoV-2, and other
infectious diseases across
scientific, medical, public
health and policy domains
Biodiversity at School
Environments Benefits for
ALL
biomarkers for airpollution in
children
Care infections Walloon
Budget (MATRA - AVIQ)
Characterisation and risk
evaluation of CBD products
on the Belgian market
Characterization of
antimicrobial resistance in
bacteria, including plasmids,
through the development of
a generic NGS-based
workflow and adapted
databases
Characterizing long COVID
and its physical, mental and
social implications
Community-based
participatory research to
tackle the disparities in
health enhancing lifestyle
within the municipality
environment
Comparing vaccines, batch
by batch, by performing
consistency tests

1400 - Chemical & Physical health risks

1300 - Infectious deseases in animals

I

X

E

X

X

BELSPO

P

X

EU

P

X

1100 - Epidemiology and public health

X

EU

P

X

1100 - Epidemiology and public health

X

X

BELSPO

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

X

ext

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

Communauté Française - AVIQ

P

1100 - Epidemiology and public health

P

1400 - Chemical & Physical health risks

P

1500 - Expertise and service provision

X

E

N

X

X

N

X

F

X

N

X

N

X

X

N

X

X

N

X

X

NE

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

P

X

X

EU

1500 - Expertise and service provision

X

1100 - Epidemiology and public health

P

1400 - Chemical & Physical health risks

P

1400 - Chemical & Physical health risks

Context-specific
interventions for nutritionrelated non-communicable
diseases prevention in East
Africa
Continuation of the flu
surveillance ILI and SARI
Contribution of excess
weight status to the societal
impact of noncommunicable diseases,
multimorbidity and disability
in Belgium: past, present,
and future
COST Action CA15223:
Modifying plants to produce
interfering RNA
COST Action CA18111:
Genome Editing in plants. A
technology with
transformative potential
Cross-border comparison of
Covid-19 immunity and
Infection Prevention
compliance in the EMR
Détermination de la citrinine
dans les aliments par LC
MS MS
Détermination des (co)occurrences prédominantes
et des expositions simples
et combinées des additifs
alimentaires dans
l’alimentation de différents
groupe de la population
belge
Developmenmt of a very
fast point-of-incidence (poi)
toolbox for identification and
characterization of
emerging virus threats for
humans and/or domestic
and wildlife animals, using
MinION sequencing, as a
part of an One Health
European Joint Program.

I

X

X

X

X

IDRC

N

X

N

X

X

X

NFE

X

X

X

X

NF

X

X

X

X

E

X

X

N

X

X

EU

P

1400 - Chemical & Physical health risks

N

X

X

FOD Health

P

1400 - Chemical & Physical health risks

E

X

X

EU

P

1300 - Infectious deseases in animals

X

X

P

X

1100 - Epidemiology and public health

X

1200 - Infectious deseases in humans

P

1400 - Chemical & Physical health risks

European Commission

P

1500 - Expertise and service provision

European Commission

P

1500 - Expertise and service provision

X

X

P

P

X

1100 - Epidemiology and public health

Development and
consolidation of several
models targeting key animal
infections (Q fever, Lumpy
skin disease Virus, African
swine fever virus, and
NFE
Newcastle Disease Virus)
by identifying immune
parameters to validate
these models, and finally
enhance diseases’
understanding.
Development and
evaluation of approaches
for detection of organisms
N
modified by new genome
editing techniques
Development and
harmonization of innovative
methods for comprehensive NE
analysis of foodborne
toxigenic bacteria
Development and
harmonization of innovative
methods for comprehensive
analysis of food-borne
E
toxigenic bacteria, ie.
Staphylococci, Bacillus
cereus and Clostridium
perfringens
Development and
implementation of a Belgian
platform for the generation
and use of “whole genome
sequencing” (WGS) data for
N
outbreak investigation, with
the for human pathogenic
Shiga-toxin producing
Escherichia coli (STEC) as
case study
Development and
standardization of a
metagenomic approach for
NE
medical and veterinarian
laboratories in the scope of
clinical diagnosis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P

1300 - Infectious deseases in animals

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

P

1500 - Expertise and service provision

X

EU

P

1200 - Infectious deseases in humans

X

EU

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

P

1500 - Expertise and service provision

X

EU

P

1200 - Infectious deseases in humans

Development and use of
non-invasive biomarkers to
monitor the respiratory
health of young children
Development of a digital
PCR method for accurate
detection and quantification
of SARS-CoV-2
Development of a digital
PCR method for accurate
detection and quantification
of SARS-CoV-2 genome
and its variants
Development of a method to
assess the diversity of
SARS-CoV-2 circulating
strains in Belgium
Development of a multimethod for the analysis of
additives in foodstuffs
Development of an RNAbased test for drug
susceptibility testing in
Mycobacterium tuberculosis
Development of
experimental models to
better understand the
biology of recent highly
pathogenic avian influenza
H5Nx viruses and to
improve their detection and
control.
Development of methods for
detection of infectious
Hepatitis E (HEV) in pork
meat products and
optimisation of processing
practices to reduce
infectivity
Development of next
generation sequencing
data-analysis tools in
support of a fast response
for public health and food
chain safety

N

X

N

X

X

P

X

X

P

X

1500 - Expertise and service provision

N

X

X

P

X

1500 - Expertise and service provision

N

X

X

P

X

1500 - Expertise and service provision

N

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

P

1400 - Chemical & Physical health risks

I

X

X

Institut Pasteur (PTR)

P

1200 - Infectious deseases in humans

N

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

P

1300 - Infectious deseases in animals

N

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

P

1200 - Infectious deseases in humans

N

X

P

1500 - Expertise and service provision

X

X

X

X

X

1500 - Expertise and service provision

Development of
pseudotyped lentiviral
particles for studying the
immunological mechanisms
underlying measles, mumps
and Newcastle disease
outbreaks despite
vaccination programs
Development of
pseudotyped lentiviral
particles for studying the
immunological mechanisms
underlying measles, mumps
and Newcastle disease
outbreaks despite
vaccination programs.
Development of shotgun
METAgenoMics
apprOaches in suppoRt of
Public Health fOr the next
Sequencing Era
Een waardevolle collectie
aan stalen voor COVID-19
studies, waar
wetenschappers van
gebruik kunnen maken om
de COVID-19 pandemie
beter te kunnen bestrijden
EGI-ACE empowers
researchers from all
disciplines to collaborate in
data- and computeintensive research across
borders through free at
point of use services.
Building on the distributed
computing integration in
EOSC-hub, it delivers the
EOSC Compute Platform
and contributes to the
EOSC Data Commons
through a federation of
Cloud compute and storage
facilities, PaaS services and
data spaces with analytics
tools and federated access
services.

I

X

NI

X

I

X

X

X

X

N

E

X

P

1200 - Infectious deseases in humans

X

P

1300 - Infectious deseases in animals

P

1500 - Expertise and service provision

X

RSZ-ONSS

X

X

X

P

X

EU

P

X

1200 - Infectious deseases in humans

1100 - Epidemiology and public health

Enhancing Whole Genome
Sequencing (WGS) and/or
Reverse Transcription
Polymerase Chain Reaction
(RT-PCR) national
infrastructures and
capacities to respond to the
Covid-19 pandemic in the
European Union and
European Economic Area
environmentAL Toxicology
of chEmical mixtuRes
through aN innovATIVE
platform based on aged
cardiac tissue model
EU public health
microbiology training
programme
European Burden of
Disease Network
European Network of
Vaccine Adjuvants (COST
action)
European programme for
the establishment of
validated procedures for the
detection and identification
of biological toxins
European Regimen
Accelerator for Tuberculosis
Europese training
epidemioloog - ECDC
netwerk (EPIET fellowship)
Evaluation des politiques et
élaboration de stratégies de
promotion
d'environnements
alimentaire sains et durable
en Afrique de l'Ouest
Evaluation of a third dose of
Comirnaty in lungtransplant
patients previously
vaccinated with Comirnaty
Evaluation of exposure to
chemical agents present in
food

NE

X

X

EU

P

E

X

X

EU

P

1400 - Chemical & Physical health risks

E

X

X

ECDC

P

1200 - Infectious deseases in humans

E

X

X

EU

P

1100 - Epidemiology and public health

I

X

P

1500 - Expertise and service provision

X
X

X

X

X

1500 - Expertise and service provision

1400 - Chemical & Physical health risks
E

X

X

X

X

EU

P
1200 - Infectious deseases in humans

E

X

E

X

I

X

X

X

X

X

X

X

EU

P

1200 - Infectious deseases in humans

X

EU

P

1100 - Epidemiology and public health

P

1100 - Epidemiology and public health

X

1100 - Epidemiology and public health
N

X

P

X
1200 - Infectious deseases in humans

NFEI

X

X

X

X

MIXED

A

1400 - Chemical & Physical health risks

Evaluation of new vaccines
and development of
appropriate vaccination
schedules for Newcastle
disease.
Exploring different
Infectious in vivo models
Exploring molecular
mechanisms of tranfer of
AMR genes
Exposure assessment of
perfluoroalkyl substances
as follow-up on the
concerns raised in the
recent draft opinion of EFSA
Fast Antimicrobial
Resistance and MobileElement Detection using
metagenomics for animal
and human on-site tests
(PhD)
Fast Antimicrobial
Resistance and MobileElement Detection using
metagenomics for animal
and human on-site tests
(project)
From proteogenomic host
response signatures of
persistent foot-and-mouth
disease virus (FMDV)
infection to diagnostic
markers and therapeutic
control
Harmonized indicators for
measuring progress toward
more sustainable, healthier
food systems
Healthcare infections and
antimicrobial resistance in
nursing homes 4
Het effect van
binnenluchtkwaliteit en
ventilatie op de verspreiding
van COVID-19 in
woonzorgcentra
HEV virology/epidemiology

N

X

X

X

N

X

I

X

N

X

E

X

E

X

E

X

X

I

X

X

E

X

F

X

N

X

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

X
X

X

X

1200 - Infectious deseases in humans

EU- (44/56)

P

1200 - Infectious deseases in humans

X

FOD Health

P

1400 - Chemical & Physical health risks

P

1500 - Expertise and service provision

EU

P

1500 - Expertise and service provision

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

P

1300 - Infectious deseases in animals

X

X

P

1100 - Epidemiology and public health

P

1100 - Epidemiology and public health

X

X

P

X

X

X

1300 - Infectious deseases in animals

X

X

X

P

ECDC

X

P

X

RIZIV - INAMI - NRC

P

X

1100 - Epidemiology and public health

1200 - Infectious deseases in humans

Homogeneity and stability
monitoring of Erm-FD104
and ERM-FD105
Identification, physicochemical characterisation
and estimation of release of
titanium dioxide particles in
mouth masks applied during
the COVID-19 crisis
in view of risk analysis
(TiO2-Mask)
Immunogenicity of
combined yellow feverrabies vaccine in rodents en
NHP
Impacts of nitrogen
deposition in the natural
environment on pollen
allergy and respiratory
infection outcomes in
Belgium
Implementation and
Capacity building of longread sequencing for AMR
surveillance
Implementation and
Sustainability of Microbial
Resource Research
Infrastructure for 21st
Century
Implementation of NGS in
transmission studies of
Tuberculosis
Improved quality and
surveillance of phage
therapy
Influence of Prior Infection
With COVID-19 on
Occurrence of Influenza-like
Illness or Acute Respiratory
Infection (PICOV)
Infrastructure for promoting
metrology in food and
nutrition
Innovations to accelerate
vaccine development and
manufacture

E

X

X

X

X

N

X

N

X

X

X

BMGF-KUL-EXT

P

1200 - Infectious deseases in humans

N

X

X

X

BELSPO

P

1400 - Chemical & Physical health risks

I

X

X

EU- (44/56)

P

1200 - Infectious deseases in humans

NE

X

X

X

EU INFRADEV

P

1200 - Infectious deseases in humans

N

X

X

X

X

Universiteit Antwerpen (subcontracting FWO-project)

P

1200 - Infectious deseases in humans

E

X

X

X

P

1200 - Infectious deseases in humans

N

X

E

X

E

X

X

X

P

X

X

X

X

X

A

X

X

X

X

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

X

1400 - Chemical & Physical health risks

1200 - Infectious deseases in humans

X

X

EU

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

X

EU

P

1500 - Expertise and service provision

INovative Non-Animal
strategies to assess the
Toxicity and (biological)
activity of candiate drugs
derived from medicinAL
plants
Intake of free glutamate

N

X

N

X

Integrating VEGA, toxRead,
MERLIN-Expo, and ERICA
in a platform for risk
E
assessment and
substitution of risky
substance
Interaction networks to
evaluate the pandemic
I
potential of avian influenza
viruses
Investigation of causes of
high prevalence of
fluoroquinolone resistance
N
in broilers (use of whole
genome seuqencing)
Investigation of resistance
mechanisms in emerging
pathogens with the ‘One
NFE
Health’ concept as missing
link
Investigation of the
molecular basis, origin,
transferability and risk
factors associated with
Linezolid-resistance
NFE
emergence in Gram-positive
bacteria of both human and
animal origin, as part of an
One Health European Joint
Programme
Investigation on the
macrophages involved in
the infection by the African
N
Swine Fever virus and their
impact on the virulence of
the virus
Investigation on the virushost interaction networks to

NI

X

X

X

X

X

X

BELSPO

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

FOD Health

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

EU

P

1400 - Chemical & Physical health risks

P

1200 - Infectious deseases in humans

P

1500 - Expertise and service provision

X

X

X

X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

1500 - Expertise and service provision
X

X

X

X

P

1300 - Infectious deseases in animals
1200 - Infectious deseases in humans

X

X

X

X

EU

P

1300 - Infectious deseases in animals

X

X

X

X

ext

P

1300 - Infectious deseases in animals

P

1200 - Infectious deseases in humans

X

X

X

evaluate the pandemic risk
of avian influenza viruses
Joint Action Action Against
Cancer
Joint Action BICTRA
Joint Action on
Implementation of Validated
Best Practices in Nutrition
Joint Action Rare Cancers
Joint Action to Strengthen
Health preparedness and
response to Biological and
Chemical terror attacks - JA
TERROR
Le bouc comme animal
sentinelle des infections
vénériennes dans le
troupeau
Listeriolysine S in Listeria
monocytogenes
Microplastics in foodstuffs
MinION sequencing of
SARS-CoV-2 in sentinel
surveillance
Modélisation de la
dynamique de la population
de sangliers en Flandres :
projection en 2022
Monitoring and Mitigating
Environmental Health
Inequalities in Belgium
Monitoring of the whole
genome sequencing (WGS)
data of SARS-CoV-2
genomes to identify variants
and their impact on
detection methods
Monitoring the performance
of methods used to detect
SARS-cov-2 in clinical
samples (RT -qPCR) using
available data from full
genome sequencing

1300 - Infectious deseases in animals
EU

X

NE

X

E

X

X

E

X

X

NFE

X

NF

EXT

N

X

N

X

N

X

N

X

N

X

X

X

X

EU

P

1100 - Epidemiology and public health

X

X

EU

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

Chafea

P

1100 - Epidemiology and public health

X

EU

P

1100 - Epidemiology and public health

X

European Commission

P

1500 - Expertise and service provision

X

SPF/fonds OCC

P

1300 - Infectious deseases in animals

P

1200 - Infectious deseases in humans

P

1400 - Chemical & Physical health risks

X

X

X

X

X

X
X

SPF SPSCAE / FOD VVVL - RCO

X

X

X

P

X

X

X

X

JachtFonds

P

X

BELSPO

P

X

1200 - Infectious deseases in humans

1100 - Epidemiology and public health
1400 - Chemical & Physical health risks
1100 - Epidemiology and public health

N

X

X

P

X

1500 - Expertise and service provision

N

X

X

P

X

1500 - Expertise and service provision

Naar een inclusief Covid-19
crisiscommunicatiebeleid in
België: het ontwikkelen en
valideren van strategieën
voor meertalige en
toegankelijke
crisiscommunicatie
National Reference Center
and Laboratory for human
and animal Rabies
National reference centre
activities of bacterial
diseases
National Reference Centre
for diphtheria
National Reference Centre
for human Papillomavirus
National Reference Centre
for pertussis
National Reference Centre
Hepatitis Viruses
National Reference Centre
Influenza virus and
surveillance of Influenza
and other respiratory
viruses
National reference centre
Listeria monocytogenes
National Reference Centre
Mazelen Bof Rubella
National reference centre
Mycobacterium
National reference centre
Neisseria meningitidis
National reference centre
Salmonella and Shigella
National reference centre
Yersinia enterocolitica and
pseudotuberculosis
NAture impact on MEntal
health Distribution
Nutritional reformulation
Occurrence of tropane
alkaloids in foodstuffs and
risks for the Belgian
consumer

N

X

N

X

N

X

N

X

N

X

N

X

X

X

P

X

X

1100 - Epidemiology and public health

X

RIZIV - INAMI - NRC

A

1200 - Infectious deseases in humans

X

X

RIZIV - INAMI - NRC

A

1200 - Infectious deseases in humans

X

X

RIZIV - INAMI - NRC

A

1200 - Infectious deseases in humans

X

X

X

RIZIV - INAMI - NRC

A

1200 - Infectious deseases in humans

X

X

X

X

RIZIV - INAMI - NRC

A

1200 - Infectious deseases in humans

N

X

X

X

X

RIZIV - INAMI - NRC

A

1200 - Infectious deseases in humans

N

X

X

X

X

RIZIV - INAMI - NRC

A
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OH-EJP Novel approaches
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across the food chain
OH-EJP One health
suRveillance Initiative on
harmOnization of data
collection and interpretatioN
OH-EJP: Investigation of
the molecular basis, origin,
transferability and risk
factors associated with
linezolid-resistance
emergence in Gram-positive
bacteria of human and
animal origin
One Health Antimicrobial
resistance surveillance:
Reporting and Evaluation
Ontwikkeling en validate
van een innovatief
microsimulatie model dat de
associatie tussen
levenslange eetgewoonten
en het optreden van
chronische ziekten
onderzoekt
Outcome Measurement and
Evaluation as a Routine
practice in alcohol and other
drug services in Belgium
Passieve bewaking van
rabiës, SARS-CoV-2 en
andere pathogenen bij
vleermuizen in Vlaanderen
Population Health Research
Infrastructure COVID-19
Population seroprevalence
against SARS-CoV-2 using
oral fluid sampling
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Préparation de matériel
sérologique de référence
pour la certification des
trousses de diagnostic
ELISA, les contrôles de lots
N
de réactif et les suivis de
première ligne dans le
cadre d’un plan officiel de
lutte contre le PRRSV.
Preparedness and research
anticipating the emergence
of vector-borne diseases:
I
transversal expertise
building at Sciensano in a
OneHealth framework
Presence of chlorinated
paraffins in foodstuff and
N
intake of the Belgian
population
Presence of chlorinated
paraffins in foodstuffs and
N
intake of the Belgian
population
Prestations des activités de
Centre National de
Référence pour la
brucellose et la fièvre Q
chez l'homme ( analyses de
N
diagnostic et de
confirmation, proficienty
tests, encadrement
scientifique et technique, ...)
Prevalence of animal
pathogens transmitted to
NFE
ruminants by ticks in
Belgium
Pseudotyped lentiviral
particles to study anti F
Measles and anti-Mumps
immunological mechanisms
Public health genomic:
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impact of pathogen genomic
Réagir face aux épidémies
par des stratégies cocréatives, inclusives et
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égalitaires (RESISTIRE=
RESpondIng to outbreakS
through co-creaTIve
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inclusive equality
stRatEgies)

Reconstructing four
decades of spatio-temporal
airborne pollen levels for
Belgium to assess the
health impact
Reduction of
Campylobacter in broiler
flocks: identification of risk
factors, evaluation of
increased biosecurity
measures and the
protective effect of the
microbiota of
Campylobacter free flocks
Renforcer les capacités des
gouvernements et des
chercheurs dans
l’évaluation des politiques
publiques en matière
d’environnements
alimentaires sains en
Afrique de l’Ouest
Francophone pour prévenir
le triple fardeau de la
malnutrition
Research and validation of
new diagnostic methodes
for bovine tuberculosis.
Research ands services
activities as National
Reference Center for
Coxiella Burnetii and
Bartonella in animals (
diagnostic and confirmation
analysis, proficienty tests,
expert advice, ...)
Research, diagnosis and
surveillance of viruses at
risk of (re-)emerging
RESpondIng to outbreakS
through co-creaTIve
inclusive equality
stRatEgies
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Re-use of data accross EU

E

Re-use of data accross EU:
set up of Research
E
Infrastructure
Risico’s van nieuwe
tendensen betreffende
N
materialen en voorwerpen
in contact met voeding
Risk assessment of Feminin
N
hygine products
Risk evaluation of irrigation
of lettuce, carrots and
strawberries with water
N
contaminated with
microcystine
Risk-based Screening for
E
Cervical Cancer
RT21/1 PET -AMR1 [RCO]
NFEI
C. Boland - EXT
Salmonella biofilmvorming
in chronisch dragende
varkens: invloed op
darmkolonisatie; genetische
F
merkers voor functionele
diagnostiek; en potentieel
als doelwit voor nietantibiotische therapie
SARS-CoV-2 and ILI in
N
nursing homes
SARS-CoV-2 prevalence,
seroprevalence and
seroconversion among
N
healthcare workers in
Belgium during the 2020
COVID-19 outbreak
Screening of possible
endocrine disrupting
chemicals related to food,
evaluation of their
N
oestro/androgenic activity
and dietary intake
assessment for the Belgian
population
Second generation of the
Global Catalogue of
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Microorganisms
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Study and characterisation
of « aspecific » serological
reactions against bovine
infectious rhinotracheitis
virus (IBR) in the context of
the eradication plan.
Study of Japanse
Encephalitis Virus induced
immune responses and
evaluation of diagnostic
tests
Study of the humoral and
cellular immune response
induced by new candidate
DNA vaccines
rabies/flavivirus
Study of the purity of food
enzymes for the
development of general
purity criteria for food
enzymes
Study of the purity of food
enzymes for the
development of general
purity criteria for the food
enzymes
Substance Use and Mental
Health care InTegration, a
study of service networks in
mental health and
substance use disorders in
Belgium, their accessibility,
and the user's need
Suivi de la sécurité des
vaccins et des traitements
ambulatoires COVID-19
The European Human
Biomonitoring initiative
The Friendly Virus.
Assessing the Safety of
Personalized Phage
Therapeutic Products
The lung epitranscriptome
and chromatin accessibility
landscape in rheumatoid
arthritis complicated by the
flu
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Therapeutic administration
of plasma isolated from
convalescent COVID-19
patients to treat critically ill
COVID-19 patients:
compassionate use and
clinical evaluation
to improve basic knowledge
on ASFV host interactions
and mechanisms of
protective immunity
ToVo-HCAI & AB Vl. Gem.
(EXT)
Towards a European Health
Data Space
Towards a sustainable
European vaccine
infrastructure
Towards characterization
and (quantitative)
genotoxicity assessment of
mycotoxin mixtures present
in food
Towards the Development
of a National Health Data
Platform
Toxigenic Bacillus cereus in
food: Towards a better risk
assessment by means of
genomic, transcriptomic and
toxin production analyses
unCoVer is een functioneel
netwerk van 29
onderzoeksinstellingen in
18 landen, waaronder
Sciensano, dat gegevens
verzamelt die afkomstig zijn
van de zorgverlening aan
COVID-19-patiënten door
gezondheidssystemen in
heel Europa en daarbuiten
Understanding the
dynamics and
consequences of New
Psychoactive substance
use in a rapidly changing
(online) drug market
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dynamics and
consequences of NPS use
in a rapidly changing
(online) drug market
Unravelling Data for Rapid
Evidence-Based Response
Unravelling the long-term
and indirect health impact of
the COVID-19 crisis in
Belgium
Use of New Approach
Methodologies (NAMs) for
the hazard assessment of
nanofibers. Lot 1:
nanocellulose oral
exposure: gastrointestinal
digestion, nanofibers uptake
and local effects.
Vector Borne Diseases
Virological surveilance of ILI
in nursing home
Virological surveillance of
severe acute respiratory
infections (influenza and
other viruses)
The Friendly Virus.
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Therapeutic Products
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4. Publicaties Sciensano 2021
Disclaimer: Deze lijst werd op 31 januari 2022 uit de bibliotheek van onze website www.sciensano.be
getrok ken. Deze lijst werd hier opgenomen als indicatie voor het jaar 2021 maar is wellicht niet
volledig.
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