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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
De ziekten van Creutzfeldt-Jakob zijn zeldzame neurodegeneratieve ziekten met als mogelijk 
agens abnormale prioneiwitten. Na een variabele incubatieperiode afhankelijk van de vorm van 
de ziekte treedt een snel verlopende dementie op met fatale afloop. Bij de mens zijn drie vormen  
beschreven: een sporadische vorm, een erfelijke vorm en een verworven vorm (HGR nr. 7276-2). 
De sporadische vorm van CJD is van ongekende oorsprong terwijl de erfelijke vorm te wijten is 
aan een genetische afwijking. Onder de verworven vorm vindt men de iatrogene vormen van CJD  
(bvb. via medische ingrepen zoals hoornvlies- of dura mater-transplantaties of het toedienen van 
geëxtraheerde hypofysaire hormonen alsook via besmette instrumenten gebruikt tijdens 
hersenoperaties) en ook de variante vorm, vCJD, waarvan het  voorkomen in verband wordt 
gebracht met het eten van rundvlees besmet met BSE (Boviene Spongiforme Encefalopathie, 
gekke koeienziekte) (Schreuder & Wever, 2002). De variante vorm zou ook kunnen worden 
doorgegeven via het gebruik van besmette chirurgische of andere medische instrumenten, het 
toedienen van bloedproducten of transplantaties. Omwille van het gebrek aan gegevens over de 
infectiositeit blijft het risico van transmissie nog onduidelijk.  
 
De belangstelling voor de overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij de mens steeg sinds 
het tevoorschijn komen van de variante vorm van de ziekte. In het Verenigd Koninkrijk blijkt de 
vCJD-epidemie een piek gekend te hebben in 2000 (28 sterfgevallen) en vertoont ze nu een 
geleidelijke teruggang (5 sterfgevallen in 2005). Dat neemt niet weg dat men onder de laatste 
sterfgevallen patiënten aantreft, die waarschijnlijk door een transfusie van niet-gedeleucocyteerd 
bloed besmet werden. Eén van deze transmissies wordt toegeschreven aan bloed  van een 
asymptomatische donor (tijdens de incubatieperiode). Op basis van een epidemiologische studie 
in het Verenigd Koninkrijk waarin prionen in tonsillen en appendices werden opgespoord, werd 
het asymptomatisch dragerschap geschat op ongeveer 1 persoon op 4.000 van de Britse 
bevolking. 
 
Ook  in België is de prevalentie van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob laag: er worden 10 tot 20 
gevallen van sporadische CJD per jaar genoteerd en tot op heden kon geen enkel geval van 
vCJD in de bevolking worden vastgesteld. Aangezien ook de Belgische bevolking aan prionen 
van BSE werd blootgesteld, bestaat het risico voor het optreden van een eerste geval van de 
variante vorm, wat  de surveillance rechtvaardigt. 
 
In dit advies wordt getracht te bepalen welke informatie zal mogen of moeten worden 
meegedeeld aan patiënten, zorgverleners of het publiek als een blootstelling aan een 
overdrachtsrisico van de variante vorm wordt waargenomen. 
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De Hoge Gezondheidsraad heeft in de loop van de laatste jaren reeds overleg gepleegd inzake 
het mededelen van informatie van patiënten bij risico van overdracht van het vCJD agens. Dit 
overleg betreft de mogelijke overdracht door potentieel besmette bloedbestanddelen of 
bloedproducten De HGR had het recht op informatie geëvalueerd ten opzichte van de onnodige 
ongerustheid van een dergelijke mededeling en was tot de conclusie gekomen dat potentieel 
blootgestelde personen moeten worden geïnformeerd. Deze conclusie is in overeenstemming 
met de evolutie van de maatschappij en de ethische aanbevelingen waarbij, in het kader van de 
hedendaagse medische ethiek, de therapeutische exceptie slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
gerechtvaardigd is (CCB, 2006). 
 
Het project van de HGR behandelt vooral de  mogelijke overdracht uitgaande van patiënten met 
een bevestigde prionziekte. Voor het ogenblik bestaat er nog geen geldige test om een eventuele 
prionoverdracht naar een asymptomatische persoon te bevestigen. Het uitgebrachte advies hangt 
echter niet af van de beschikbaarheid van een dergelijke diagnostische test aangezien het advies 
steunt op de overweging dat er tot op heden geen behandeling voorhanden is, onafgezien de 
belangstelling die aan deze onvermijdelijk dodelijke ziekte wordt verleend. In de context van de 
huidige toestand stelt het Franse “Comité consultatif national d’éthique” (CCNE, 1997; CCNE, 
2004) in zijn adviezen dat het verstrekken van informatie aan personen blootgesteld aan 
abnormale prionen “n’aurait guère d’autre sens que d’inquiéter sans bénéfice la personne 
concernée” (slechts verontrusting bij de betrokken persoon zou veroorzaken zonder enig 
voordeel). Anderzijds beveelt dit Comité aan dat het publiek zo ruim en volledig mogelijk 
geïnformeerd wordt. De verspreiding van adequate informatie aan potentiëel blootgestelde 
personen en aan het verzorgingspersoneel laat gerichte handelingen toe om de verdere 
overdracht van prionen aan derden zo goed mogelijk te beperken. Dit argument ligt aan de basis 
van de meldingservaring in het Verenigd Koninkrijk, niet alleen voor de ontvangers, maar ook 
voor de donoren van potentieel besmette bloedbestanddelen (Hewitt et al., 2006b). 
 
Deze vraagstelling werd bestudeerd tijdens de vergaderingen van de werkgroep “CJD en 
volksgezondheid” die plaatsvonden op 6 juli 2006, 2 oktober 2006 en 28 juni 2007. Het 
voorlopige advies van de leden van de werkgroep “CJD en volksgezondheid” werd op 12 juli 
2007 goedgekeurd en vervolgens door het College van de HGR op 5 oktober gevalideerd. 

Opdracht 
 

1. Het project beoogde enerzijds het definiëren van de ethische, wettelijke en wetenschappelijke 
argumenten die pleiten voor of tegen het informeren van personen die een risico van 
overdracht van het CJD- of vCJD-agens hebben opgelopen; 

 
2. Anderzijds beoogde het project deze ethische, wettelijke en wetenschappelijke overwegingen 

te evalueren om het risico van verdere overdracht zo goed mogelijk te beperken door de 
verspreiding van adequate informatie. 

 
 

2. CONCLUSIES  
 
Opdracht 1.  
 
De Hoge Gezondheidsraad is van oordeel dat men moet streven naar transparantie en een 
goede communicatie indien er een gekend risico voor overdracht van het CJD- of vCJD-agens 
bestaat. Mededelingen aan het grote publiek moeten worden voorafgegaan door een aangepaste 
en diepgaande informatie van alle belanghebbenden zoals blootgestelde personen, medisch 
korps (algemeen en behandelend), patiëntenverenigingen. 
 
De HGR raadt ook aan psychologische steun aan te bieden aan blootgestelde personen. 
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Opdracht 2. 
 
De HGR is van oordeel dat men zich moet baseren op de adviezen die reeds eerder werden 
uitgebracht inzake het risico van overdracht van spongiforme encefalopathieën en factoren die dit 
risico verminderen. Deze adviezen hebben in het bijzonder betrekking op bloedtransfusie en het 
toedienen van plasmaderivaten (HGR nr. 8048-5, 8097) en medische handelingen (HGR nr. 
7276-2). 
 
In het geval van het vermoeden van een overdracht die niet wetenschappelijk onderbouwd is, 
beveelt de HGR aan dat wanneer een incident zich voordoet een groep van experts oordeelt of er 
voldoende argumenten zijn om de potentieel blootgestelde personen in the lichten. 
 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
a) Definiëren van de ethische, wettelijke en wetenschappelijke argumenten 
 
De ziekten van Creutzfeldt-Jakob zijn bijzondere vormen van overdraagbare aandoeningen die 
niet vergeleken kunnen worden met andere overdraagbare infecties. Dit maakt het noodzakelijk 
andere ethische, juridische en wetenschappelijke overwegingen in acht te nemen, al dan niet in 
het belang van de volksgezondheid. 
 
1. Ethische argumenten 
 
Onder de ethische aspecten stelt de HGR vast dat het verstrekken van informatie aan potentieel 
blootgestelde personen de betrokken personen in staat moet stellen te blijven beschikken over 
hun autonomie. 
 
Pro 
- Over het algemeen is het wenselijk ruime en transparante informatie aan de betrokken 

personen te verstrekken. 
 
Contra  
- In tegenstelling tot andere infectieziekten is er tot op heden geen behandeling mogelijk en 

daardoor is er geen specifieke hulp voor de aan dit risico blootgestelde personen (daling van 
de levenskwaliteit); 

- er bestaat geen diagnostisch middel om informatie te verstrekken omtrent de overdracht van 
de ziekte maar enkel een (lage) probabiliteit van besmet te zijn; 

- aangezien stigmatisatie of discriminatie van blootgestelde personen kan optreden (bvb. 
werkplaats, verzekeringen, verzorgingsinstellingen) zouden deze personen de neiging 
kunnen hebben de informatie te verzwijgen. 

 
2. Juridische aspecten 
 
Overeenkomstig Art. 7, § 1, van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 
patiënt heeft de patiënt in België “tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle hem betreffende 
informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke 
evolutie ervan”. Art. 7, § 4, van deze wet stelt niettemin: “De beroepsbeoefenaar mag de in § 1 
bedoelde informatie uitzonderlijk onthouden aan de patiënt, voorzover het meedelen ervan 
klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen en mits de 
beroepsbeoefenaar hierover een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd”. 

 
Er kan dus worden afgeleid dat de Belgische patiëntenrechtenwet aan de beroepsbeoefenaar 
toelaat om informatie over de gezondheidstoestand uitzonderlijk en onder bepaalde voorwaarden 
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te onthouden aan de patiënt voor zover dit een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt 
zou meebrengen. Deze wet voorziet in elk geval aan de patiënt in een mogelijkheid van 
onrechtstreekse toegang tot  zijn dossier via een door de patiënt aangewezen 
beroepsbeoefenaar. 
 
De wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid stelt via 
zijn Art. 70 de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, in staat om de 
transparantie en de volledigheid van de beschikbare informatie te waarborgen en de verspreiding 
van de informatie tijdens het hele verloop van de gebeurtenissen te organiseren. Art. 70, § 1, van 
deze wet in het bijzonder heeft tot doel een uniforme communicatie te verzekeren om “de 
contraproductieve gevolgen van irrationeel gedrag en het gebrek aan samenhang in de praktijk 
door de beroepsbeoefenaars zoveel mogelijk te verminderen, de grenzen van de getroffen 
maatregelen uit te leggen”. 
 
Daaruit zou men kunnen afleiden dat het wenselijk is, in geval van waarschijnlijke contaminatie of 
klinisch vermoeden van besmetting door CJD of vCJD, gecoördineerde informatie aan het publiek 
te verstrekken volgens de beschikkingen van deze wet. 
 
De HGR wijst erop dat de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Bovendien dienen de 
bepalingen betreffende de toegangsmodaliteiten tot het patiëntendossier (een rechtstreekse 
toegang van de patiënt tot zijn patiëntendossier en in enkele uitzonderingssituaties een 
onrechtstreekse toegang), zoals voorzien in de patiëntenrechtenwet gerespecteerd te worden. 
 
De Belgische wetgeving inzake traceerbaarheid van bloedbestanddelen is het gevolg van de 
vertaling van de Europese vereisten ter zake, onder andere de Europese richtlijnen 2005/61/EG 
en 2005/62/EG. Hierdoor is de traceerbaarheid en melding van ernstige ongewenste bijwerkingen 
en voorvallen na het toedienen van bloed, bloedbestanddelen en bloedderivaten een wettelijke 
verplichting geworden. 
 
Het aanleggen van een lijst van patiënten die een risico kunnen hebben opgelopen wordt als 
onwettelijk beschouwd en vereist dus een wettelijke basis. Eerst en vooral moet het advies van 
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden ingewonnen. 
 
In de huidige context zouden de patiënten die in deze lijst zouden worden opgenomen in elk 
geval moeten op de hoogte worden gesteld van het door hen gelopen gevaar, hoewel het risico 
in de huidige stand van onze kennis niet kan worden ingeschat. 
 
3. Wetenschappelijke argumenten 
 
Het risico van besmetting met overdraagbare spongiforme encefalopathieën (OSE) wordt 
voornamelijk bepaald door de risico-categorie van de patiënt en door de aard van het weefsel. 
 
Aangezien de besmettelijkheid van bepaalde weefsels niet alleen aanwezig is gedurende de 
ziekte zelf, maar ook tijdens de lange incubatieperiode (asymptomatische dragers), kan een 
secundaire overdracht ontstaan. Bijgevolg zal de informatie meestal laattijdig in de periode van 
besmettelijkheid worden verstrekt. 
 
Gelet op het groot aantal slecht gekende factoren kan het werkelijk opgelopen risico niet worden 
berekend. Het informeren van potentieel met prionen besmette derden zou de kansen voor 
verdere overdracht kunnen verlagen door handelingen die een besmettingsgevaar inhouden te 
beperken. 
Het beperkte aantal gekende gevallen van vCJD (voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk) wijst 
op de afwezigheid van epidemisch voorkomen. In België mag het risico als bijzonder laag worden 
ingeschat. 
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De gekende en mogelijke bijkomende contaminatiewegen voor de verschillende vormen van CJD 
zijn: 
 
- de transplantatie van hoornvlies of dura mater, de toediening van hypofysaire hormonen 

(groeihormonen, gonadotrofines, …); 
- het gebruik van besmet chirurgisch materiaal of andere medische hulpmiddelen (voor vCJD 

in het bijzonder endoscopen, …); 
- de transfusie van bloedbestanddelen; 
- de toediening van plasmaderivaten; 
- allogreffen. 
 
Asymptomatische dragers vormen als donors van bloedbestanddelen of bloedproducten of van 
allogreffen een potentieel risico. De overdracht van mens naar mens door bloedtransfusie werd 
reeds in het Verenigd Koninkrijk beschreven, maar dit geldt alleen voor de variante van CJD via 
toediening van niet-gedeleucocyteerde bloedbestanddelen (Hewitt et al., 2006). 
 
De ontwikkeling van bloedtests om de aanwezigheid van prionen bij mogelijke patiënten te 
bevestigen heeft geen invloed op de draagwijdte van dit advies (GR, 2006). 
 
In het Verenigd Koninkrijk werden de ontvangers van bloedbestanddelen afkomstig van donoren 
bij wie de variante van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob later werd waargenomen, geïnformeerd 
van hun verhoogd risico om vCJD te ontwikkelen (Hewitt et al., 2006b). Anderzijds kunnen 
donoren wiens bloed aan ontvangers werd toegediend, die later de variante van de ziekte van 
Creutzfeldt-Jakob hebben ontwikkeld, als een mogelijke oorsprong voor de contaminatie van 
deze ontvangers worden beschouwd. In het Verenigd Koninkrijk werden deze donoren bijgevolg 
ook verwittigd evenals hun huisartsen (Hewitt et al., 2006b). De evaluatie van de 
communicatiestrategie wijst erop dat een belangrijk aspect van de mededeling berust op een 
goede coördinatie tussen de verschillende actoren en een strikte timing. 
 
Pro 
- De informatie van de patiënten zal hen misschien toelaten in een nabije toekomst van een 

eventueel beschikbare therapie te genieten; 
- de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen worden toegepast om de verdere overdracht te 

verhinderen (Hewitt et al., 2006; Sutton et al., 2006) en zo het risico te beperken zoals 
beschreven in de brochure “Aanbevelingen ter voorkoming van de overdracht van 
overdraagbare spongiforme encefalopathieën (ziekte van Creutzfeldt-Jakob) in het 
ziekenhuis” (HGR nr. 7276-2); 

- indien de informatie niet doorgegeven wordt, kunnen personen die aan een risico 
blootgesteld werden eventueel prionen verder overdragen, bvb. via bloedtransfusie. 

 
Contra 
- Wegens de lange incubatieperiode van deze ziekte waarin het infectierisico aanwezig is, 

zullen de ad hoc genomen maatregelen slechts een beperkte impact hebben op de controle 
van de besmetting; 

- in verband met de plasmaderivaten worden de hemofiliepatiënten en de 
levergetransplanteerden, die eventueel zouden besmet zijn, sowieso uitgesloten als bloed- of 
orgaandonoren; tot nu werd nog geen enkel geval van transmissie van OSE, met inbegrip 
van vCJD, door het gebruik van plasmaderivaten gerapporteerd (WHO, 2006); 

- de beperkte beschikbaarheid van organen verhoogt de waardering van de voordelen voor 
patiënten die een orgaan krijgen; 

- het risico van besmet te zijn en uiteindelijk orgaandonor te worden is uiterst laag. 
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b) Evaluatie van de ethische, wettelijke en wetenschappelijke overwegingen 
 
Het project beoogde eveneens de evaluatie van de ethische, wettelijke en wetenschappelijke 
overwegingen om te beslissen welke informatie aan derden kan worden medegedeeld in geval 
van mogelijke overdracht van het (v)CJD-agens. 
 
De HGR is van oordeel dat communicatie naar het grote publiek moet worden voorafgegaan door 
meer aangepaste en diepgaande informatie van alle belanghebbenden zoals slachtoffers, 
medisch korps (algemeen en behandelend), patiëntenverenigingen. 
 
De Hoge Gezondheidsraad heeft een centraal ethisch argument geïdentificeerd namelijk het feit 
dat het informeren van door prionen potentieel of werkelijk besmette derden tot een dilemma 
leidt. Enerzijds kan hen geen enkele behandeling worden aangeboden en evenmin een 
onderzoek om de besmetting te bevestigen. Anderzijds is een dergelijke aankondiging gekend als 
zware emotionele belasting, te meer daar de incubatieperiode zeer lang is. 
 
Zelfs als een bloedtest beschikbaar wordt, zou deze conclusie onveranderd blijven enkel op basis 
van de afwezigheid van therapeutische mogelijkheid. Om het verstrekken van verontrustende 
informatie te vermijden, is het wenselijk rekening te houden met de evaluatie van de 
meldingservaring in het Verenigd Koninkrijk. Dit onderzoek wijst er inderdaad op dat een 
belangrijk aspect in verband met het verstrekken van dergelijke informatie berust op een goede 
coördinatie tussen de verschillende actoren en een strikte timing. De HGR raadt ook aan 
psychologische steun aan te bieden aan blootgestelde personen. 
 
De evaluatie van de wetenschappelijke argumenten toont aan dat er een belangrijk tijdsinterval is 
tussen het incident en de communicatie. Het is van belang erop te wijzen dat het om een risico 
gaat dat als zeer laag wordt beschouwd. De controle op deze overdraagbare ziekten moet onder 
meer bijdragen tot de verbetering van hun vroegtijdige opsporing en tot een beter begrip van de 
oorzaken van dit ziektebeeld leiden. Een opsporingstest in het bloed zal waarschijnlijk in een 
nabije toekomst beschikbaar zijn (GR, 2006). 
 
De HGR is van oordeel dat men zich moet baseren op de adviezen die reeds eerder werden 
uitgebracht inzake het risico van overdracht van spongiforme encefalopathieën en factoren die dit 
risico verminderen. Deze adviezen hebben in het bijzonder betrekking tot bloedtransfusie en het 
toedienen van plasmaderivaten (HGR nr. 8048-5, 8097) en medische handelingen (HGR nr. 
7276-2). 
 
Als potentieel besmette personen een risico vormen voor de volksgezondheid (bvb.: patiënt 
bloedgever) dan dient geëvalueerd te worden in welke mate derden op de hoogte moeten 
worden gebracht. De evaluatie van de wettelijke argumenten toont aan dat rekening dient te 
worden gehouden enerzijds met de beschikkingen betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en anderzijds met de bepalingen voorzien in de wet op de rechten van 
de patiënt. De gangbare regels inzake vertrouwelijkheid zijn van toepassing voor alle bevestigde 
en vermoede gevallen van de ziekte van CJD. Het is wenselijk de toestemming van de patiënten 
(of van hun familie) te bekomen vooraleer privé-gegevens aan derden over te maken. De 
Belgische wetgeving inzake traceerbaarheid van bloedbestanddelen werd in die zin opgesteld.  
 
De HGR beveelt aan dat wanneer een incident zich voordoet een groep van experts oordeelt of 
er voldoende argumenten zijn om de potentieel blootgestelde personen voor te lichten. De 
experts moeten afwegen of de communicatie een positieve invloed heeft op de gezondheid en op 
de belangen van de blootgestelde persoon, zijn familieleden of zijn directe omgeving want voor 
het ogenblik zijn er onvoldoende argumenten (geen precieze risico-inschatting, maar in feite een 
uiterst miniem risico, een onbeduidend gevaar voor verspreiding, geen diagnostisch middel, geen 



N / 070608 

  
− 7 − 

Hoge Gezondheidsraad 
Zelfbestuursstraat 4  ●  1070 Brussel  ●  www.health.fgov.be/HGR_CSS 

therapie) om een eenduidig standpunt te kiezen in verband met de mededeling van een 
besmettingsrisico aan blootgestelde personen. 
 
De opvolging en de evaluatie van de recente kennis betreffende het probleem inzake risico-
inschatting, diagnostiek, therapie en preventie worden uitgevoerd in het kader van de 
werkzaamheden van het Surveillancenetwerk van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob onder toezicht 
van een begeleidingscomité bestaande uit vertegenwoordigers van de universitaire 
referentiecentra. Van zodra dit begeleidingscomité van oordeel is dat er nieuwe argumenten zijn 
om belanghebbenden in te lichten, zal het het opstellen van een informatieve tekst voorstellen 
(patiënten, artsen, gezondheidswerkers, patiëntenverenigingen en breed publiek) in de schoot 
van de HGR. Eveneens zal bij een specifiek incident (bvb. invoer van potentieel besmette 
bloedproducten) een ad hoc groep dringend bijeengeroepen worden om het type communicatie 
en de personen voor wie deze bestemd is te kiezen. 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de leden en de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van dit advies: 
 
CRAS Patrick*   (prionologie, bio-ethiek - UA); 
FABER Chantal   (sterilisatietechnieken - UCL); 
GRYSON Sylvie   (rechten van de patiënt – FOD Volksgezondheid); 
HEINEN Ernst   (prionologie, bio-ethiek - ULg); 
MUYLLE Ludo*   (bloed, cellen en weefsels – FAGG, UA); 
NYS Herman    (rechten van de patiënt - KUL); 
PLUM Jean*    (infectieziekten - UGent); 
QUOILIN Sophie   (surveillancenetwerk CJD - WIV); 
TOUNGOUZ Michel   (hematologie - ULB); 
VERSCHRAEGEN Gerda* (ziekenhuishygiëne - UGent); 
VOETS Ellen    (bloed en bloedderivaten, OSE, virologie - WIV). 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Dhr PLUM Jean en het wetenschappelijk secretariaat 
door MAES Leen, HÜBNER Roland en DE DEYNE Patrick. 
 


