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Verlenging van de toegestane leeftijd voor bloeddonaties door
regelmatige bloedgevers
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING
Op 19 oktober 2009 heeft de Hoge Gezondheidsraad een adviesaanvraag ontvangen van
mevrouw de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid1 betreffende de maximum
toegestane leeftijd voor regelmatige bloedgevers.
De ontwikkeling van de bloedtransfusie is nauw verbonden met die van de geneeskunde en de
geneesmiddelen. Ook al kan men door de ontwikkeling van steeds minder invasieve praktijken in
de heelkunde een lager gebruik van bloedproducten voorspellen en in de hematologie een
stabiliteit van de behoeften verwachten, toch geldt dit niet inzake medische aangelegenheden
waar de behoeften zouden moeten evolueren voor patiënten ouder dan 70 jaar (Rouger, 2005).
In minder dan 30 jaar is in Europa de levensverwachting van mensen met gemiddeld 10 jaar
gestegen (de Belgische bevolkingsstatistieken op 1 januari 2008 tonen aan dat 17 % van de
bevolking ouder is dan 65 jaar). De transfusiebehoeften en de met de vergrijzing gepaard gaande
pathologieën kunnen dus niet anders dan toenemen (Ali et al., 2010).
Elk jaar verliezen de transfusie-instellingen ongeveer 10 % van hun donoren wegens het
bereiken van de leeftijdsgrens of omwille van een aandoening die een contra-indicatie vormt voor
bloeddonatie. Bovendien bedraagt het gemiddelde percentage (tijdelijke of definitieve)
afwijzingen bij bloeddonatiesessies vrijwel 14 % (Custer et al., 2004). Zorgen voor de
overeenstemming tussen de afnamen en de ziekenhuisbehoeften is een dagelijkse uitdaging.
De selectieprocedures inzake de geschiktheid voor bloeddonatie streven meerdere doelstellingen
na: vermijden om de bloedgever te schaden, een eventuele pathologie bij de donor opsporen, de
therapeutische kwaliteit van het eindbloedproduct optimaliseren en vermijden dat de ontvanger
schade ondervindt (Boulton, 2008).
Het beleid inzake selectie en uitsluiting van bloeddonatie zou op medisch wetenschappelijke
kennis moeten berusten. In de context van de transfusie zijn er echter maar weinig
gerandomiseerde klinische studies. De wetenschappelijke fundering moet dus eerder afkomstig
zijn uit andere bronnen in functie van de ervaring (risico-analyses, opvolging van nevenreacties
bij bloeddonatie, …). Welnu, aangezien de “donor”factoren waarmee de neveneffecten voorspeld
kunnen worden, niet volledig begrepen worden, zijn sommige geselecteerde criteria om de donor
te beschermen soms arbitrair (Goldman et al., 2007). Sommige van de selectiecriteria die een
aantal jaren geleden zijn ingevoerd, zijn zelfs dogma’s geworden. Ze zijn niet onderworpen aan
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een kritisch nazicht en blijven van toepassing hoewel het niet duidelijk is dat door die
maatregelen de veiligheid van de donor toeneemt. Hun invloed op de bevoorrading van
bloedproducten kan daarentegen aanzienlijk zijn (Eder et al., 2009).
Aangezien de gemiddelde leeftijd van de algemene bevolking en van de bloedgevers in het
bijzonder (Zou et al., 2008) stijgt, kan de verlenging van de toegestane leeftijd voor bloeddonatie
een belangrijke invloed hebben op de bloedbevoorrading.
Er wordt een antwoord op de volgende vragen gevraagd:
1. kan de bovenste toegestane leeftijdsgrens voor bloeddonatie bij regelmatige
bloedgevers opgetrokken worden tot boven de 65 jaar?
2. bestaan er specifieke criteria om de geschiktheid voor bloeddonatie bij donoren boven 65
jaar te beoordelen?
Het advies heeft enkel betrekking op donaties van volledig bloed en niet op afnamen door
aferese, noch op andere bloedcomponenten.
Het advies berust op een kennissynthese en de mening van de deskundigen.
2. ADVIES
De toegestane leeftijdsgrens voor bloeddonatie kan tot de voleindiging van het 70ste levensjaar
opgetrokken worden:
‐
‐
‐
‐

Oudere donoren zijn bijzonder regelmatige bloedgevers, wat de transfusieveiligheid
verhoogt;
Oudere donoren zijn veiligere bloedgevers en zij worden minder vaak geweigerd voor
risicogedrag aangaande de overdracht van infectieuze ziekten;
Oudere donoren vertonen niet meer ongewenste reacties bij de bloeddonaties: zoals voor
elke criteriumwijziging is een versterkte opvolging van de hemovigilantie bij de
bloedgevers wenselijk;
Zoals voor alle bloeddonoren moet er toegezien worden op het optreden van een anemie
door ijzertekort.

Er hoeft geen enkel specifiek criterium voor geschiktheid voor donatie ingevoerd te worden: de
selectie van die donoren op basis van een vragenlijst, een onderhoud en een klinisch onderzoek,
en na goedkeuring door de arts van de bloedtransfusie-instelling, in toepassing van de Europese
richtlijn 2004/33/EG en de Belgische wetgeving, volstaat.
De verlenging van de toegestane leeftijd mag echter enkel de reeds ingeschreven donoren
betreffen: het lijkt de HGR niet verstandig om nieuwe bloedgevers boven 65 jaar te registreren.
3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
3.1. Methodologie
Het advies berust op een evaluatie van de Europese aanbevelingen en een bestudering van de
wetenschappelijke literatuur.
3.2. Reglementering: stand van zaken
Er bestaat noch een consensus noch een algemene regel om de bovenste toegestane
leeftijdsgrens voor bloeddonatie te bepalen (Klein et al., 2005; COE, 2008). De desbetreffende
regels en praktijken verschillen nog van land tot land: er zijn geen homogene aanbevelingen, die
zijn meestal plaatselijk of nationaal (Rouger, 2005).
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Volgens de wet van 5 juli 1994, ligt de in België voor bloeddonatie toegestane leeftijd tussen 18
en 65 jaar; er mogen maar afnamen uitgevoerd worden bij mensen ouder dan 65 jaar mits
naleving van door de Koning bepaalde voorwaarden.
Volgens de Europese richtlijn 2004/33/CE bepalen de criteria voor aanvaarding van donoren van
volledig bloed of bloedcomponenten de toegelaten leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Boven 65 jaar
mag de afname pas uitgevoerd worden mits (jaarlijkse) goedkeuring van de arts van de
bloedtransfusie-instelling.
In Frankrijk heeft het besluit van 12 januari 2009 de selectiecriteria voor bloeddonoren als volgt
herzien (artikel I): “Van 18-jarige leeftijd tot de voleindiging van het 65ste levensjaar is elk type
donatie mogelijk behoudens die van granulocyten, dat maar tot en met de leeftijd van 50 jaar
toegestaan wordt. De eerste donatie na 60 jaar is onderworpen aan de beoordeling van een arts
van de bloedtransfusie-instelling. Na 65 jaar wordt enkel bloeddonatie toegestaan onder
voorbehoud dat elke donatie door een arts van de bloedtransfusie-instelling wordt toegestaan. Na
70 jaar wordt er geen enkele donatie toegestaan, behoudens afwijking zoals voorzien in VII van
dit artikel“(VII. Specifieke bepalingen voor afname van zeldzaam bloed).
Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Portugal, Australië, de
Verenigde Staten en Canada, hebben de bovenste leeftijdsgrens voor bloeddonatie eveneens tot
na 65 jaar uitgebreid (zie de herziening in Stainsby & Butler, 2008).
De bepaling van deze leeftijdsgrens is dus van arbitraire aard, zoals het voorbeeld van Florida
aantoont. Daar is het aantal oudere ingezetenen boven 65 jaar tussen 1970 en 1980
toegenomen en vormen ze meer dan 17 % van de bevolking. De voorwaarden voor toestemming
werden in 1980 herzien en de leeftijdsgrens werd daarbij op 85 jaar gebracht. Voor het ogenblik
is er in Florida geen bovenste leeftijdsgrens meer.
Gelet op de hogere levensverwachting van de bevolking gepaard gaande met de verbeterde
gezondheidstoestand van mensen boven de 65 jaar en gelet op het willekeurige en medisch
ongegronde karakter van de leeftijdsgrens op 65 jaar, is het dus toegestaan om die grens te
herzien, waardoor de pool van regelmatige donoren enigszins verruimd kan worden, wat kan
bijdragen tot een betere preventie van tekort aan bloedcomponenten zoals in een
vakantieperiode of bij een epidemie.
3.3. Mag de bovenste toegestane leeftijdsgrens voor bloeddonaties bij regelmatige
bloedgevers tot boven 65 jaar verlengd worden?
De ervaringen van onze collega’s uit andere landen maken het ons mogelijk enkele conclusies te
trekken:
Oudere donoren zijn uitzonderlijk regelmatige bloeddonoren.
De jaarlijkse frequentie van de donaties neemt toe met de leeftijd. Vóór 20 jaar geven mensen
gemiddeld 1,5 keer bloed, tussen 50 en 54 stijgt die frequentie tot 2,5 en voor mensen tussen 66
en 70 jaar wordt dat 3 (Goldman et al., 2007). In dezelfde publicatie hadden 26 % van de
donoren van boven de 70 tussen 100 en 200 keer bloed gegeven en 4,5 % hadden al meer dan
200 bloeddonaties achter de rug. Nu, men weet dat de regelmatigheid van de donoren bijdraagt
tot de verbetering van de transfusieveiligheid.
Oudere donoren zijn veiliger bloeddonoren en worden bij de geneeskundige selectie minder vaak
afgewezen.
Amerikaanse studies hebben uitgewezen dat allogene bloeddonatie door oudere mensen veiliger
is (Garry et al., 1991; Schmidt, 1991; Simon et al., 1991; Popovsky 2002). In de studie van
Goldman (2007) bij 659 bejaarde donoren van minstens 71 jaar, werd er geen enkele tijdelijke of
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definitieve afwijzing voor risicogedrag i.v.m. HIV-overdracht of hepatitis geregistreerd. Bij de 615
afgenomen bloedzakjes werd er trouwens geen enkele infectiemarker teruggevonden.
Oudere donoren vertonen minder ongewenste reacties bij bloeddonatie.
Bij alle leeftijden samen vertoont 3 tot 10 % van de donoren ongewenste reacties, meestal van
gering belang, bij bloeddonaties (Eder et al., 2008). De ervaring van de geprogrammeerde
autologe predonaties heeft uitgewezen dat de met de donatie gekoppelde morbiditeit bij oudere
personen zeer beperkt was, ook bij mensen op vrij gevorderde leeftijd (Mann, 1983).
Bij de regelmatige bloeddonoren (meer dan 7 donaties in de studie van Shehata et al., 2004), is
de incidentie van ongewenste effecten te wijten aan de donatie bij ouderen lager dan bij jongeren
(0,61 % bij donoren van minder dan 20 jaar, 0,03 % tussen 60 en 65 jaar, 0 % tussen 66 en 71
jaar). Dit werd al in een vorige studie aangetoond (Pindyck et al., 1987), die de mogelijkheid van
een “overlevings”-effect had gesuggereerd ten gevolge van een zelfuitsluiting van donoren die
tijdens een vorige donatie een ongewenste reactie hadden vertoond.
Oudere donoren zijn ook hemodynamisch stabieler (Imholz et al., 1990; Kuchel et al., 1991) en
vertonen minder vasovagale reacties dan jongere donoren (odds ratio aangepast tot 0.66 voor
donoren van boven de 60 t.o.v. donoren tussen 30 tot 39 jaar) (Trouern-Trend et al., 1999).
Zoals voor elke criteriumwijziging is een versterkte opvolging van de hemovigilantie bij deze
bloedgevers van meer dan 65 jaar wenselijk.
3.4. Hoe moet, net zoals bij alle andere donoren, het optreden van een anemie door
ijzertekort bij oudere donoren voorkomen worden?
Bloed geven brengt een depletie van de ijzervoorraad mee (500 ml bloed bevat ongeveer 220 mg
ijzer), wat een toegenomen opname van ijzer via de voeding tot gevolg heeft. 78 % van de
donoren herstellen hun hemoglobinegehalte na 8 weken (Newman 2006). Regelmatig bloed
geven gaat echter gepaard met een geleidelijke vermindering van de ferritineconcentratie in het
serum (Milman et al., 1998). Andere studies (Punnonen et al., 1999; Boulton et al., 2000) hebben
aangetoond dat de concentratie van oplosbare transferrine receptor in het serum toeneemt bij
regelmatige bloeddonatie. Dit wijst eveneens op ijzertekort.
De hersteltijd van de ijzervoorraden na de donatie hangt af van de hoeveelheid afgenomen
bloed, de frequentie van de donaties, de voeding en eventuele supplementen, de leeftijd en het
geslacht (Boulton, 2008). Aangezien de ijzervoorraden bij oudere mensen betrekkelijk hoog
liggen, kunnen zij goede kandidaten zijn voor regelmatig bloed geven (Garry, 1983). Het
hemoglobinegehalte vermindert bij mannen nochtans na 80 jaar en neemt bij vrouwen toe na de
menopauze en vermindert dan weer na 80 jaar (White et al., 1993).
Het aanpassingsfenomeen kan bij oudere mensen, in het bijzonder bij vrouwen, na 4 tot 5
bloeddonaties niet voldoende zijn (Garry et al., 1991). Het is dus belangrijk het optreden van een
anemie die gepaard kan gaan met regelmatig bloed geven, snel op te sporen, in het bijzonder bij
oudere mensen en om in ijzersupplementen te voorzien.
3.5. Bestaan er specifieke criteria om de geschiktheid voor bloed geven boven de 65 te
detecteren?
Hoewel ze verondersteld worden om de gezondheid van individuen te beschermen, leiden
verschillende attitudes t.o.v. de geschiktheid of de uitsluiting van donaties tot verwarring,
ontgoocheling en angst bij de donoren, in het bijzonder wanneer de behandelend geneesheren
een verschillende visie hebben op dezelfde lichamelijke toestand. Bepaalde selectiecriteria voor
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donatie, welbekend bij de artsen van de bloedtransfusie-instellingen, worden door de algemene
bevolking niet altijd goed begrepen en zijn bij bepaalde beroepsbeoefenaars evenmin bekend.
Aangezien de vragenlijst, het onderhoud en het geneeskundige onderzoek bij elke donatie het
mogelijk maken om de gezondheidstoestand van de donor te beoordelen en de aanwezigheid
van een cardiovasculaire of neurologische ziekte, die door de donatie zou verergeren, op te
sporen, blijkt een bijkomende geneeskundige beoordeling geen nut te hebben. Uit één studie
bleek immers dat hieraan geen toegevoegde waarde kan worden verbonden (Eder et al., 2009).
Integendeel, volgens de Canadese studie van Goldman (2007) heeft dit onderzoek zijn
nutteloosheid aangetoond omdat het grootste deel van de door hun huisarts uitgesloten donoren
enkel op grond van de vragenlijst ook al uitgesloten zouden worden.
De oudere donoren hebben een grotere geneeskundige voorgeschiedenis en nemen meer
geneesmiddelen
dan
de
jongere
(analgetica/antipyretica
en
een
substitutieve
hormonenbehandeling werden door donoren van 63 tot 80 jaar het meest courant gebruikt)
(Simon, 1991). Ze worden ook vaker dan jongere mensen wegens cardiovasculaire of
oncologische problemen geweigerd. Die elementen worden door de klassiek gebruikte vragenlijst
voor de donoren in het licht gesteld: het is dus niet noodzakelijk om een specifieke vragenlijst
voor donoren van meer dan 65 jaar op te stellen of om speciale beperkingen in te voeren (Simon
et al., 1991).
In Canada bedraagt de bovenste toegestane leeftijdsgrens voor bloed geven het voleindigde 70ste
levensjaar. Er hoeft geen enkel specifiek criterium tussen 65 en 70 jaar toegepast te worden.
Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten en de Europese landen: enkel het advies van de arts
van de bloedtransfusie-instelling is vereist. Zoals in Frankrijk of in het Verenigd Koninkrijk lijkt het
echter verstandig om de leeftijd voor inschrijving van nieuwe donoren tot de voleindiging van het
65ste levensjaar te beperken.
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen van
de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid.
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies:
COENE José
DE BACKER Daniel
DE PAEP Rudi*

(transfusie - Dienst voor het Bloed, Rode Kruis -Vlaanderen);
(intensieve zorgen - ULB);
(intensieve zorgen - UZA);
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DENEYS Véronique*
FERRANT Augustinus*
LAMBERMONT Micheline*
MATHYS Esther
MUYLLE Ludo*
SELLESLAG Dominik
SZABO Bertrand

(transfusie - Service du Sang, Croix-Rouge de Belgique,
UCL);
(klinische hematologie - UCL);
(transfusie - ULB; Service du Sang, Croix-Rouge de
Belgique);
(bloed en bloedderivaten, virologie - WIV);
(bloed, cellen en weefsels - UA; UZA; FAGG);
(interne geneeskunde, hematologie – AZ Brugge);
(transfusie - Cliniques Reine Astrid Malmédy).

Het voorzitterschap werd verzekerd door Mevrouw Véronique DENEYS en het wetenschappelijk
secretariaat door Roland HÜBNER.
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