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Curriculum: 

Doctor in genees-, heel- en verloskunde, VUB, juni 1981 
Kinderarts, VUB, juni 1986 
Diensthoofd Pediatrie KidZ Health Castle, UZ Brussel, VUB, 1994-2021 
PhD: Oesophageal pH monitoring for Gastro Oesophageal Reflux in Infants and Children (april 1991) 

Yvan Vandenplas is een kinder-gastroënteroloog met een focus op klinisch onderzoek in de gastroënterologie en 
nutritie. Gastro-oeosofageale refluxziekte, functionele darmstoornissen, voeding bij jonge kinderen, 
voedingsallergie en het gastro-intestinaal microbioom behoren tot zijn publicatie-gebieden. De klinische groep 
kindergastroënterologie van zijn unit bestaat uit 5 stafleden, met verschillende interesse gebieden.  
Hij was promotor of co-promotor van 25 PhD-thesissen in de kindergeneeskunde, in binnen- en buitenland. Hij 
is als expert lid van de Hoge Gezondheidsraad sinds 2008. Hij is al jaren actief lid van de European Society of 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, en leidt nu de Special Interest Group "Gut microbiota 
and modification". Binnen de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde is hij sinds veel jaar de leider van de 
Voedingscel, een groep die met regelmaat brochures met richtlijnen in verband met voeding bij kinderen 
publiceert.  

Expertise: 

- Klinische aspecten van voeding bij zuigelingen en jonge kinderen
- Functionele darmstoornissen bij kinderen
- Klinische aspecten van het microbioom bij zuigelingen

- Relatie tussen bevindingen van fundamenteel onderzoek en de klinische impact hiervan
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Curriculum:  

 
Doctor in Medical Sciences, VUB, June 1981 
Paediatrician, VUB, August 1986 
Head of Department of Paediatrics, KidZ Health Castle, UZ Brussel, VUB, 1994-2021 
PhD: Oesophageal pH monitoring for gastro-oesophageal reflux in infants and children (April 1991).  
 
Yvan Vandenplas is a paediatric gastroenterologist with a special interest for clinical research in gastroenterology 
and nutrition. Gastro-oesophageal reflux disease, functional gastrointestinal disorders, nutrition in young 
children, food allergy (especially cow's milk allergy), and the gastro-intestinal microbiome are part of the areas 
in which he published. The clinical unit of paediatric gastroenterology has five staff members, with different areas 
of interest and competence.  
He has been been promotor or co-promotor of 25 PhD theses in paediatrics, national and international. He is 
member of the "Hoge Gezondheidsraad" as expert since 2008. Since many years he is an active member of the 
European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition,  where he served a chair of the 
Gastroenterology Committee and is now the Chair of the Special Interest Group on "Gut microbiota and 
modification".  He is leading since many years the Committee on Nutrition in the "Vlaamse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde", a group publishing regularly brochures and recommendations related to paediatric 
nutrition. 

 
Expertise: 
 

- Clinical aspects of nutrition in infants and young children 
- Functional gastrointestinal disorders in children 
- Clinical aspects of the microbiome in infants 
- The translation of results of basic research to their clinical relevance     

 
 
 
 
 





� 
verklaar ik de Voorzitter van het Wetenschappelijk Comite zonder verwijl in te lichten indien in 
deze toestand een wiiziqinq optreedt. 

� 
verklaar ik mij te houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de 
deontoloqische code. 

� verklaar ik onafhankelijk van elke externe invloed te zullen handelen. 

� verklaar ik een belangenverklaring te zullen indienen voor elk individueel dossier. 

lP7 
verklaar ik geen belangen te hebben die verband houden met de activiteiten van het FAVV: de 
controle van de veiligheid van de voedselketen. 

Desgevallend, indien u wel banden heeft met de activiteiten van het FAVV 
(de controle van de veiligheid van de voedselketen) duidt u de hieronder vermelde situaties aan die op 

□ 

□ 

□ 

□ 

u van toepassing zijn. (Te beschouwen termijn: de afgelopen 3 jaar).

verklaar ik financiele belangen te hebben (persoonlijke inkomsten) die verband houden met de 
activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht. 

verklaar ik familiale banden te hebben (in 1 ste graad of samenwonend) die verband houden 
met de activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht. 

verklaar ik intellectuele eigendomsrechten te hebben (vb.: patenten) die verband houden met 
de activiteiten van het FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per 
dossier nader worden toegelicht. 

verklaar ik beroepsmatige activiteiten te hebben (vb.: wetenschappelijk onderzoek, opleiding, 
dienstverlening, consultancy, analyses, ... ) die verband houden met de activiteiten van het 
FAVV. Deze belangen zullen bij de individuele belangenverklaring per dossier nader worden 
toegelicht. 

A 
VANDENPLAS Yvan (Get)


