
 N / 070612 

  
− 1 − 

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

 
 

 
ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8343 

 
Selectie van weefsel- en celdonoren 

 
6 februari 2008 

 
   
 

1. INLEIDING  
 
De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies (HGR 8307) gepubliceerd betreffende de (tijdelijke) 
uitsluiting van bloeddonoren die in het buitenland verbleven hebben.  
Het FAGG wenst het advies van de HGR te kennen over de gehele of gedeeltelijke toepassing 
van die maatregelen op de weefsel- en celdonoren.  
Deze adviesaanvraag werd op vrijdag 30 november in de werkgroep “Cellen, weefsels en 
organen van menselijke en dierlijke oorsprong” behandeld. 
 

2. CONCLUSIE 
 
Elk geïdentificeerd nieuw risico (of verergering van risico) van overdraagbare ziektes via organen, 
weefsels en cellen moet het voorwerp uitmaken van een informatieve nota ter attentie van de 
directeurs van de weefsel- en celbanken en de transplantatiecoördinatoren. Dit is reeds het geval 
voor de maatregelen die in dit kader op de bloeddonoren van toepassing zijn, met name die 
welke in advies 8307 van de HGR betreffende het uitsluiten van de bloedgevers na verblijf in het 
buitenland opgenomen zijn.  
De evaluatie van dit risico en de gehele of gedeeltelijke toepassing van die maatregelen op de 
orgaan-, cel- en weefseldonoren moeten onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de 
weefsel- en celbank en de transplantatiecoördinatoren blijven. 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
Er bestaat vast en zeker wat de geïdentificeerde risico's van overdraagbare ziektes betreft een 
bepaald parallelisme tussen de bloeddonoren en de donoren van organen, weefsels en cellen. 
Inzake de levende donoren van weefsels en cellen kan men echter door rechtstreekse vragen 
aan de donor zelf gemakkelijk aan de weet komen of hij of zij in het buitenland heeft verbleven. 
Dergelijke uitsluitingscriteria kunnen zo gemakkelijk toegepast worden.  
Bij overleden donoren daarentegen is het soms moeilijk te weten te komen of ze in het buitenland 
hebben verbleven aangezien in dit geval enkel de naasten of medische dossiers kunnen worden 
geraadpleegd. Dergelijke uitsluitingscriteria zijn op overleden donoren bijgevolg moeilijk van 
toepassing. 
 
Het is ondenkbaar dat men systematisch elke overleden donor zou uitsluiten voor wie men geen 
gegevens heeft over een eventueel verblijf in het buitenland. Bij de selectie van de orgaan-, cel- 
en weefseldonoren moet men met vele andere criteria rekening houden.  
Het is op basis van het geheel van de bekende gegevens over de donor dat de donatie door het 
transplantatieteam, de directeur van de weefsel- of celbank en/of de transplantatiecoördinator 
aanvaard of geweigerd wordt.   
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De hele informatie betreffende de geïdentificeerde risico's van overdraagbare ziektes, met name 
die betreffende de bloeddonoren, moet officieel aan de transplantatiecoördinatoren en de 
directeurs van de weefsel- en celbanken bezorgd worden. 
Deze informatie mag echter niet dwingend zijn. De beslissing om een donor uit te sluiten moet 
onder de verantwoordelijkheid van de medisch directeur blijven. 
 
 

4. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de leden 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)  
GUNS Johan    (medisch-sociale wetenschappen – UZ Brussel) 
PIRNAY Jean-Paul (medische wetenschappen – LabMCT HCB-KA)  
VAN DER ELST Josiane  (voortplantingsgeneeskunde – UZ Brussel) 
VANDERKELEN Alain*  (geneeskunde, algemene chirurgie – EHB) 
VERBEKEN Gilbert   (biologie, QA/QC/RA – LabMCT HCB-KA)  
 
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. 
 


