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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Op 18 januari 2010 heeft de Hoge Gezondheidsraad een adviesaanvraag ontvangen van 
Mevrouw de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid1 over de implementatie van de 
pathogeenreductietechnologie voor bloedplaatjesconcentraten. 
 
In het Koninklijk Besluit van 28 juni 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 
betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en 
bloedderivaten van menselijke oorsprong, art. 8 en 10, werd de pathogeenreductie van 
bloedplaatjesconcentraten verplicht en dit uiterlijk vanaf 01.07.2010.  
 
In een eerder advies had de Hoge Gezondheidsraad (HGR, 2008) gesteld dat het invoeren van 
een technologie van pathogeenreductie een efficiënte techniek was ter vermindering van 
transfusiegebonden infectierisico’s, in het bijzonder aangaande bacteriële infecties te wijten aan 
de bewaaromstandigheden van de bloedplaatjesconcentraten. 
 
Het verzoek van de nieuwe adviesaanvraag ter zake is enerzijds: 
 

- de meest recente informatie te onderzoeken en zo nodig eerdere adviezen in verband met 
pathogeenreductie te actualiseren; en anderzijds 

- een advies uit te brengen over de wenselijkheid om de definitieve verplichte 
implementatie van pathogeenreductie voor bloedplaatjesconcentraat zoals bedoeld in 
voornoemd KB, met een jaar uit te stellen, met name tot 01.07.2011, en dit in afwachting 
van de publicaties over afgesloten en/of nog lopend wetenschappelijk in vitro en klinisch 
onderzoek hierover. 

 
Om uiterst dringend op de vragen te kunnen antwoorden werd er een ad hoc werkgroep 
opgericht, bestaande uit deskundigen inzake bloedtransfusie. 
 

2. CONCLUSIE 
 
De HGR beveelt aan dat elke beslissing met betrekking tot de modaliteiten voor de verdere 
ingebruikname van pathogeenreductie voor bloedplaatjesconcentraten moet berusten op 
klinische studies die vervolledigd zijn, statistisch geldig en voor publicatie in de vorm van 
wetenschappelijk artikel aanvaard. 

                                                 

  

1 Brief van mvr. L. Onkelinx, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid (onder referentie 
LO/LB/KVDW/gvg/_), van 11/01/10, gevold door een aanvulling van 09/02/10 (onder referentie 
LO/LB/KVDW/gvg/18428bis), gericht aan de heer J. Nève, Voorzitter van de HGR. 
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Gelet op de resultaten van de momenteel beschikbare klinische studies is de HGR van oordeel 
dat de verplichte implementatie van deze technologie uitgesteld moet worden. 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 

3.1 Methodologie 
 
Het advies volgt op de beoordelingen door de HGR van de technieken voor pathogeenreductie 
voor bloedplaatjesconcentraten. Deze beoordelingen hebben betrekking op het vermogen van 
deze technieken om een algemene reductie te bereiken ten opzichte van reeds 
geïmplementeerde maatregelen ter beveiliging van bloedplaatjesconcentraten en wegen deze af 
tegen de therapeutische werkzaamheid en veiligheid van twee fotochemische technieken. 
 
Ter actualisatie werd naar aanvullende gegevens in de literatuur gezocht (stand eind februari 
2010). De referenties uit deze dossiers werden op de online-pagina's van de tijdschriften 
gecontroleerd voor citaties en via PubMed voor verwante artikels. Bijkomende publicaties, artikels 
ter perse en nog niet gepubliceerde gegevens werden opgezocht. 
 
Het advies berust op het standpunt van experts. 
 

3.2 Uitwerking 
 
In België is het Koninklijk Besluit van 1 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 
april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en 
bloedderivaten van menselijke oorsprong van toepassing. In verband met 
bloedplaatjesconcentraten stelt het in zijn artikel 9, 2°) : “Ze kunnen gedurende zeven dagen 
bewaard worden indien de bewaring gepaard gaat met de detectie of reductie van bacteriële 
besmetting”. 
 
De pathogeenreductie-methoden worden gewoonlijk beschouwd als methoden die een aantal 
voordelen voor de optimale beveiliging van bloedbestanddelen inhouden (Klein et al., 2007; 
Webert et al., 2008). Daarom heeft de HGR het voordeel van deze methoden voor 
bloedplaatjesconcentraten bestudeerd. Hij heeft zich eerst gebogen over de vraag of die 
technologie op alle bloedplaatjesconcentraten kan worden toegepast of tot bepaalde indicaties 
beperkt moet worden (HGR, 2008). Hij beveelt hun “veralgemeende toepassing op 
bloedplaatjesconcentraten aan, samen met een aandachtig lange termijn toezicht via 
hemovigilantie” en preciseert dat “de voor pathogeenreductie te gebruiken methodes moeten hun 
veiligheid en therapeutische werkzaamheid bewezen hebben”. 
 
In verband met de behandeling van bloedplaatjesconcentraten door middel van fotochemische 
technieken moet er worden opgemerkt dat deze pathogeenreductie-methoden onder de 
Europese en nationale wetgeving betreffende medische hulpmiddelen vallen. Twee tegenwoordig 
beschikbare technieken op basis van psoraleen of riboflavine genieten nu van een 
conformiteitmarkering waardoor het vrije verkeer in de Europese lidstaten toegelaten is. 
 
Over de therapeutische werkzaamheid en veiligheid van thans in België beschikbare 
fotochemische technieken zijn er ondertussen maar weinig nieuwe wetenschappelijke artikels 
gepubliceerd of ter perse (Apelseth et al., 2010; Silliman et al., 2010; van der Meer et al., 2010); 
ze bevatten trouwens geen nieuwe relevante gegevens die de HGR zou aanzetten de recent 
geformuleerde aanbevelingen te wijzigen. De HGR is bijgevolg van oordeel dat het voorbarig is 
om nieuwe conclusies te willen trekken met name in het licht van onvolledige en nog niet in de 
vorm van wetenschappelijk(e) artikel(s) gepubliceerde analyses. 
 
De HGR raadt aan dat alle gegevens in verband met de impact van de verlaging van de 
transfusiewerkzaamheid op de transfusiebehoeften grondig bestudeerd worden. 
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Er zijn nog steeds geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de toediening van 
pathogeengereduceerde bloedplaatjes bij zwangere vrouwen2 en weinig gegevens met 
betrekking tot de resultaten van de toediening aan patiënten met 
bloedplaatjestransfusierefractairiteit, met splenomegalie of met actieve bloeding. Dergelijke 
patiënten maken in gepubliceerde en nog te publiceren gerandomiseerde klinische studies 
meestal slechts een beperkt deel uit van het aantal bestudeerde patiënten. Bijgevolg dient de 
toediening van pathogeengereduceerde bloedplaatjes aan dergelijke patiënten goed 
gedocumenteerd te worden. Onverwachte resultaten moeten in het kader van de hemovigilantie 
gemeld worden. 
 
De HGR beveelt aan dat alle gegevens van de hemovigilantie grondig bestudeerd worden. 
 
De HGR is van oordeel dat elke beslissing met betrekking tot de modaliteiten voor de verdere 
ingebruikname van pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten moet berusten op klinische 
studies die vervolledigd zijn, statistisch geldig en voor publicatie in de vorm van wetenschappelijk 
artikel aanvaard. De implementatie van elke methode die aan deze criteria voldoet, mag niet 
uitgesteld worden (Klein et al., 2007; CSS, 2008). 
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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: 
 
DE BACKER Daniel    (intensieve zorgen - ULB); 
FERRANT Augustin*   (klinische hematologie - UCL); 
LATINNE Dominique*  (hematologische biologie - UCL); 
MUYLLE Ludo*    (bloed, cellen en weefsels - UA; UZA; FAGG); 
TOUNGOUZ Michel*    (immunologie, hematologie, transfusie - ULB). 
 
Het voorzitterschap werd verzekerd door Augustin FERRANT en het wetenschappelijk 
secretariaat door Roland HÜBNER.  
 

  

                                                 
2 Een gerandomiseerde studie bij zwangere vrouwen is niet mogelijk. 
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