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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8340 

 
Aanbeveling voor het uitvoeren van een hersenautopsie bij transcraniële prelevatie van 

gehoorbeentjes en toe te passen techniek voor het opsporen van (v)CJD bij deze autopsie 
 

6 februari 2008 
 

   
 

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Ingevolge het advies 5154-4-4 dd. 29 januari 2007 van de werkgroep “Cellen, weefsels en 
organen van menselijke en dierlijke oorsprong” werd er een brief aan de verantwoordelijken van 
de tympano-ossiculaire weefselbanken gestuurd waarin het uitvoeren van een hersenautopsie bij 
transcraniële prelevatie van gehoorbeentjes aanbevolen wordt. 
Dit advies steunde op het advies HGR 7276-2 van mei 2006 betreffende de aanbevelingen ter 
voorkoming van de overdracht van de overdraagbare spongiforme encefalopathieën. 
Toch werd in dit advies de aan te wenden onderzoekstechniek niet verduidelijkt; dit advies 
spreekt trouwens evenmin van de bovengenoemde aanbeveling als dusdanig. Ten slotte wordt er 
in hoofdstuk 8 van het advies gesteld dat “de kans om een asymptomatische (v)CJD patiënt (in 
incubatieperiode) te behandelen verwaarloosbaar” is. 
 
Het FAGG wenst een met redenen omkleed advies van de HGR inzake (1) de aanbeveling voor 
het uitvoeren van een hersenautopsie bij transcraniële prelevatie van gehoorbeentjes en (2) toe 
te passen techniek voor het opsporen van (v)CJD bij deze autopsie. 
 

2. CONCLUSIE  
 
Aan de transcraniële techniek voor de tympano-ossiculaire prelevatie kan een hoog risico van 
besmettelijkheid verbonden zijn in het geval van CJD ziekte. 
Toch bestaan er formele indicaties voor tympano-ossiculaire allogreffen door transcraniële 
prelevatie.  
 
In het kader van de risico/benefit evaluatie van het gebruik van deze prelevatie techniek is het 
belangrijk te noteren dat dit risico thans niet objectiveerbaar is. 
 
In de huidige stand van de wetenschap is het op basis van de donorselectie aanbevolen: 

- donoren uit te sluiten wanneer het medisch dossier niet volledig is op het ogenblik van de 
validatie van de weefsels voor aflevering en/of als de doodsoorzaak niet duidelijk vast 
staat; 

- donoren systematisch uit te sluiten die in het verslag HGR 7672-2 herziening mei 2006 
(bijlage 2) als zijnde met een hoog risico of met een matig risico worden beschouwd; 

- donoren in acht te nemen die in hetzelfde verslag worden beschouwd als zijnde met een 
verwaarloosbaar risico, zonder een hersenautopsie (of een biopsie) op te leggen. 
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Tot slot dient de nadruk erop te worden gelegd dat het absoluut noodzakelijk is over een 
gedetailleerde medische voorgeschiedenis van de potentiële donor te beschikken vooraleer tot 
prelevatie over te gaan. 
 
Inderdaad, noch de analyse van één enkele prelevatie noch de volledige en systematische 
hersenautopsie laat momenteel toe de preklinische vroegtijdige stadia of de toestand van 
gezonde drager van sporadische CJD met zekerheid op te sporen. Deze technieken zijn dus niet 
aangewezen bij personen met verwaarloosbaar risico. 
 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 

3.1. Aanbeveling voor het uitvoeren van een hersenautopsie bij transcraniële prelevatie 
van gehoorbeentjes 

 
De indicatie voor een hersenautopsie bij prelevatie van de gehoorbeentjes hangt van de 
volgende factoren af: 

a) de medische handeling, in dit geval de tympano-ossiculaire prelevatie voor allogreffe, 
b) de besmettelijkheid van de weefsels, 
c) de definitie van risicopatiënten. 

 
a) De tympano-ossiculaire allogreffe wordt sinds vele jaren in de reconstructieve 
middenoorchirurgie gebruikt. 
 
Enkel op transcraniële wijze kan een deel van de uitwendige gehoorgang met het trommelvlies 
en de gehoorbeentjes die tijdens de implantatie worden gebruikt om de greffe vast te hechten, in 
zijn geheel worden weggenomen. 
De transcraniële techniek blijft een noodzakelijke techniek voor een aantal bijzondere indicaties: 
voor patiënten die opnieuw worden geopereerd na het falen met klassieke technieken, bij een 
totale of subtotale perforatie, tijdens de reconstructie in afwezigheid van hamer, bij een ingreep in 
geval van cholesteatoma. 
 
Met de transmeatale techniek kunnen immers enkel de gehoorbeentjes (via de uitwendige 
gehoorgang) of het trommelvlies met slechts het eerste gehoorbeentje weggenomen worden. In 
dit geval is er geen sprake van blootstelling aan de dura mater en is er dus minder gevaar voor 
de prionziekte. 
 
b) Tot op heden heeft men tussen de gehoorbeentjesallogreffe en de iatrogene overdracht van 
de prionziekte nog nooit een verband gezien, maar de incubatietijd van een eventuele overdracht 
langs deze weg is nog onbekend. De besmettelijkheid van de gehoorbeentjes lijkt bij een eerste 
onderzoek dus gering.  
Nochtans is er bij de transcraniële methode mogelijkheid van besmetting via de dura mater, een 
weefsel waarvoor het risico potentieel hoog is.  
Er moet verduidelijkt worden dat dit risico bij de laterale prelevatie identiek is. Voor die beide 
types van prelevaties is er immers een blootstelling aan de dura mater. 
Het enige middel om de potentiële iatrogene overdracht van een prionziekte te vermijden bestaat 
dus in het selecteren van de donoren. 
 
c) De evaluatie van het risico van iatrogene overdracht van een prionziekte is om tal van redenen 
bijzonder moeilijk, met name:  
1. De incubatietijd van de ziekte kan zeer lang duren en varieert naargelang van het type 
pathologisch eiwit en het allelisch polymorfisme van het PrP-gen van de besmette patiënt.  
2. Er zou een toestand van “gezonde drager” van een prionziekte kunnen bestaan, welke 
misschien met een zeer lange incubatietijd overeenstemt.  
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3. Het klinisch beeld van (v)CJD is zeer veranderlijk en de diagnose kan in een niet-
gespecialiseerd milieu laattijdig zijn.  
4. Het rechtstreekse verband tussen de weefselbesmettelijkheid en de aanwezigheid van PrPres 
wordt wat de menselijke weefsels betreft niet altijd goed gelegd. 
5. Men mag uiteraard ook het voordeel dat dergelijke allogreffen inhouden voor patiënten die een 
reconstructieve middenoorchirurgie nodig hebben, niet uit het oog verliezen. Hetzelfde geldt voor 
de huidige tegenstrijdigheid tussen het potentiële risico en het thans geobjectiveerde risico van 
iatrogene overdracht van prionziektes. 
 
 3.2. Toe te passen techniek voor het opsporen van (v)CJD bij deze autopsie 
 
De aanbevelingen voor maatregelen bij autopsie en in het anatomopathologisch laboratorium zijn 
in het rapport HGR 7276-2 (zie bijlage 3) gedetailleerd. 
 
Bij de immunohistologische studie van één enkele prelevatie bestaat er een risico van vals 
negatieve resultaten; dergelijke studie is bijgevolg niet aanbevolen. Bij patiënten met een 
klinische CJD aandoening is de letseltopografie variabel naargelang het genotype van de patiënt 
en de Prionstam. De ernst van de histologische letsels wordt niet altijd gecorreleerd met de 
densiteit van de afzettingen van het pathologische Prioneiwit. Het bemonsteren van één enkele 
regio is dus onvoldoende. 
 
Bovendien, in de categorie in kwestie, met name de patiënten met verwaarloosbaar risico, zou de 
eventuele test tot doel hebben asymptomatische donoren (preklinisch stadium van CJD of 
“gezonde” dragers) op te sporen. Voor deze laatste zijn de histologische hersenletsels en de 
lokalisatie/ernst van de afzettingen ruim nog ongekend bij de vroegtijdige (asymptomatische) 
stadia van de ziekte. 
Op dit ogenblik wordt alleen de niet-oplosbare vorm van het pathologische prion opgespoord en 
gekwantificeerd. Er bestaat echter nog steeds geen correlatie tussen de hoeveelheid niet-
oplosbare vorm en de ernst van de letsels. Dit kan tot vals negatieve resultaten leiden. 
Tenslotte zou de toxiciteit van het pathologische prion kunnen verbonden zijn met de oplosbare 
vorm die thans niet opspoorbaar is in afwezigheid van betrouwbare conformationele 
antilichamen. 
Op huidig stadium van onze kennis en voor de betrokken donorcategorie (met verwaarloosbaar 
risico) zou noch een unieke prelevatie noch een volledige en systematische hersenautopsie een 
totale veiligheid kunnen verstrekken. 
 
Anderzijds komen de serologische tests nog niet in aanmerking voor klinische toepassing. 
 
 

4. 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 het advies: 
 
ANGENON Elyane   (verpleegkunde, coördinator van transplantatie – ULB)  
BAUDOUX Etienne    (geneeskunde, celtherapie – ULg)  
BEELE Hilde*    (geneeskunde, dermatologie – UZ Gent)  
BOUTSEN-ECTORS Nadine* (geneeskunde, pathologische anatomie – KUL)  
DEPREZ Manuel   (neuropathologie – ULG) (verslaggever) 
GUNS Johan    (medisch-sociale wetenschappen – UZ Brussel) 
LISMONT Daniel   (verpleegkunde – KUL)  
MUYLLE Ludo*   (geneeskunde, klinische biologie – FAGG Vigilantie UA) 
PIRNAY Jean-Paul (medische wetenschappen – LabMCT HCB-KA)  
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VAN GEYT Caroline    (medisch-sociale wetenschappen – UZ Gent)  
VAN STEIRTEGHEM André   (voortplantingsgeneeskunde – UZ Brussel) 
VANDERKELEN Alain*  (geneeskunde, algemene chirurgie – EHB) 
VERBEKEN Gilbert   (biologie, QA/QC/RA – LabMCT HCB-KA)  
 
De volgende personen werden gehoord: 
 
OFFECIERS Erwin   (St Augustinus) 
VAN DE HEYNING Paul  (UZA) 
 
De administratie werd vertegenwoordigd door: 
 
BONTEZ Walter            (volksgezondheid – FAGG – coördinatie bloed, weefsels en 

cellen) 
 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door VANDERKELEN Alain en het wetenschappelijk 
secretariaat door BALTES Muriel. 


