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Sleutelwoorden en MeSH descriptors terms 
van PubMed

* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles  
 for PubMed

MeSH terms*
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“cells” 
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membrane 
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transplantation
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Quality 
standards

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Stichworten
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material
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corporel humain
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AFKORTINgEN EN SYMBOLEN  

al  Antilichaam 
ag  Antigen
cjd Creutzfeldt-Jakob Disease
cmv Cytomegalovirus
eU Europese Unie
eob Ernstig ongewenste bijwerking
eov Ernstig ongewenst voorval
fagg Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
fcs Fetal Calf Serum
hbv Hepatitis B Virus
hcv Hepatitis C Virus 
hgr Hoge Gezondheidsraad
hiv Humaan Immunodeficiëntie Virus
hla Humaan leukocyten antigen
hsv Herpes simplex virus
htlv Humaan T-lymphotroop Virus
Kb Koninklijk besluit
mlm Menselijk lichaamsmateriaal
nat Nucleïnezuur amplificatie test
pd Ziekte van Parkinson 
rh Rhesus
sop Standaardpraktijkvoorschrift (Standard Operating Procedure) 

KLEURcODE & DESBETTREFFENDE SYMBOLEN 

 rood  oculaire allogreffen

 blauw  placentaire allogreffen

 groen allogreffen van het locomotorische stelsel

 oranje  cardio-valvulaire allogreffen 

 paars vasculaire allogreffen

 roos   tympano-ossiculaire allogreffen

 bruin  huid allogreffen 
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1. INLEIDINg
De kwaliteitsnormen vormen een geheel van regels inzake goede praktijk met  
betrekking tot de donatie, de verkrijging, de wegneming, het testen, de bewerking,  
de bewaring en de distributie van menselijk lichaamsmateriaal (MLM) dat voor 
toepassing op de mens bestemd is. Bovendien zijn ook specifieke vereisten die 
van toepassing zijn op bepaalde MLM opgenomen in deze normen.

Deze kwaliteitsnormen hebben alleen betrekking op de weefsels. Kwaliteitsnormen  
voor cellen worden later afzonderlijk gepubliceerd.

Deze normen herhalen niet wat al vastgelegd is in de nationale wetgeving, maar 
houden er wel rekening mee (Wet van 19 december 2008; KB, 2009). Bovendien 
worden bepaalde elementen die vastgelegd zijn in de wetgeving verder toegelicht 
of verduidelijkt in deze kwaliteitsnormen.

Deze kwaliteitsnormen vervangen de vorige gemeenschappelijke en specifieke 
kwaliteitsnormen voor weefsels van menselijke oorsprong die voor toepassing op 
de mens bestemd zijn met uitzondering van de aspecten inzake microbiologische 
controle waarvoor de vorige normen van toepassing blijven tot de publicatie van 
het advies van HGR 8698 hieromtrent.

2.  METHODOLOgIE
De normen zijn gebaseerd op literatuurgegevens, aanbevelingen van weten-
schappelijke organisaties en op expert opinions. Ze vormen een aanvulling op de 
wetgeving voor de instellingen van MLM en voor de inspecteurs.
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Deze normen zijn van toepassing op de verschillende types MLM.

onder oculaire allogreffe verstaat men cornea (hoornvlies), sclera of een ander 
oculair weefsel.

de placentaire vliezen zijn samengesteld uit amnion en chorion, beiden kunnen als 
allogreffe gebruikt worden in verschillende toepassingen m.n. amnion en chorion 
voor dermatologische toepassingen en amnion voor oftalmische toepassingen.

onder allogreffen van het locomotorisch stelsel verstaat men botten, pezen en 
kraakbeen. Meer specifiek gaat het hier onder andere om femurkoppen, lange 
pijpbeenderen van het onderste of bovenste ledemaat, bekken, diafysaire/ 
metafysaire en/of epifysaire botsegmenten, bot van specifieke anatomische locaties  
(bv. talus, scapula), halfgewricht met kraakbeen, pezen of halve pezen met of zonder 
botaanhechting, fascia-lata, meniscus, schedel- en aangezichtsbeenderen,… 
 = Autologe schedelluiken die worden weggenomen in het kader van decom- 
  pressie worden gelijkgesteld met allogreffen van het locomotorische stelsel.  
  Dergelijke schedelluiken kunnen onderhuids ingeplant worden of ze kunnen  
  in een bank voor MLM voor allogreffen van het locomotorische stelsel be- 
  waard worden. 
 = Het rotsbeen wordt in de paragrafen i.v.m. de tympano-ossiculaire greffen  
  behandeld. 
 = Osteocartilagineuze greffen die in een organotypische cultuur bewaard  
  worden vallen ook onder allogreffen van het locomotorische stelsel. 
 = Chondrocytenenten daarentegen vallen niet onder deze kwaliteitsnormen,  
  gezien het hier gaat om cellen. 

onder cardio-valvulaire allogreffen verstaat men de aortaklep, de pulmonalisklep  
en de mitralisklep. In het kader van de prelevatie van het hart voor de hartkleppen,  
worden er naast de eigenlijke hartkleppen ook slagaders weggenomen. Deze 
worden verwerkt, bewaard en vrijgegeven als arteriële allogreffen en moeten  
bijgevolg aan de kwaliteitsnormen voor vrijgegeven producten beantwoorden, 
m.a.w. de normen voor vasculaire allogreffen.
 
onder vasculaire allogreffe verstaat men aorta ascendens ortaboog, aorta des-
cendens, aortabifurcatie, arteria iliaca, arteria femoralis, arteria brachialis, arteria 
radialis, arteria ulnaris, vena saphena.
In het kader van de cardio-valvulaire en vasculaire allogreffen worden bepaalde 
arteriële allogreffen samen met het hart weggenomen. 

onder tympano-ossiculaire allogreffe verstaat men onder andere trommelvlies, trom-
melvlies met één of meerdere gehoorbeentjes en geïsoleerde gehoorbeentjes 
zoals hamer, aambeeld, stijgbeugel.

onder huidallogreffe verstaat men cellulaire of acellulaire, viabele of non-viabele,  
ingevroren, geglyceroliseerde, gelyofiliseerde of op een andere wijze gepreserveerde  
donorhuid. 

 3. SEcTIE A
   types van menselijK lichaamsmateriaal
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4.b.1. Kwaliteitsbeheer

De instellingen voor MLM moeten in het kader van een kwaliteitszorgsysteem  
werken. De kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen die bij de processen 
van de instelling voor MLM een rol speelt. De beheerder vergewist zich van de 
kwaliteit van het MLM evenals van de kwaliteit en veiligheid van de handelingen 
verricht en het toepassen en onderhouden van het kwaliteitszorgsysteem.

Het kwaliteitszorgsysteem vereist dat alle kritieke processen in schriftelijke standaard  
praktijkvoorschriften (SOP’s) beschreven worden en overeenkomstig ermee  
uitgevoerd worden. De doeltreffendheid van het systeem wordt periodiek door  
de directie van de instelling voor MLM geëvalueerd.

De instellingen voor MLM zullen beroep doen op een kwaliteitscoördinator en 
eventueel een kwaliteitsmedewerker. De procedures, apparatuur en materiaal 
die een invloed kunnen hebben op de kwaliteit en de veiligheid van MLM worden  
voor het gebruik gevalideerd.

4.b.2. beheerder van het menselijK lichaamsmateriaal 

Hij/zij houdt zich op de hoogte van de recentste stand van de medische weten-
schap in de gebieden die de activiteiten van de instelling voor MLM aangaan en 
hij/zij informeert daarover o.a. de personen die de wegnemingen verrichten en/
of de allogreffen gebruiken.

De beheerder van MLM is verantwoordelijk voor de instelling voor MLM en dus 
voor alle processen die er plaats vinden. Hij/zij kan bepaalde taken delegeren, 
maar blijft verantwoordelijk. De delegatie kan enkel gebeuren aan personen met 
een (bio)medische of paramedische opleiding die een vorming gerelateerd aan 
de gedelegeerde taak genoten hebben. De delegatiemodaliteiten moeten in 
een procedure worden omschreven. 

In geval van tijdelijke afwezigheid van de beheerder krijgt een bij naam aangeduide  
vervanger, die over gelijkaardige kwalificaties en preferentieel een praktijkervaring  
inzake beheer van MLM beschikt, delegatie van de functies en verantwoordelijk- 
heden van de beheerder van het MLM van de instelling. 

Voortgaand op de wet en de uitvoeringsbesluiten rond MLM (Wet van 19/12/2008; 
KB, 2009), is de beheerder van MLM in de instelling van MLM verantwoordelijk voor 
een aantal taken.

4. SEcTIE B
   algemene Kwaliteitsvoorschriften
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Hieronder volgt een opsomming van de taken die vermeld staan op verschillende 
plaatsen in de regelgeving. Ze worden in de mate van het mogelijke opgesplitst 
in verschillende activiteiten groepen.

organisatie en beheer
	 = Het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de instelling een erkenning 
  gekregen heeft zoals bv. selectie van donoren, beoordeling van klinische  
  gegevens van het MLM, interactie met klinische gebruikers,…;
	 = Het opvolgen van de kwaliteit van het MLM en van de kwaliteit en veiligheid  
  van de handelingen uitgevoerd met het MLM in de instelling of uitgevoerd  
  door een derde; 
 = Het verlenen van toestemming1 aan een intermediaire structuur voor: 
	 	 -	het ter beschikking stellen van MLM met het oog op het gebruik bij de  
   mens of het industrieel vervaardigen van producten of het gebruik voor  
   de wetenschap;
	 	 -	de uitvoer van MLM. 
	 = Het vaststellen van een stopzettingsprocedure.

codering en traceerbaarheid
	 = Het toekennen van een identificatiecode aan de donor en het gedoneerde  
  MLM bij wegneming of uiterlijk bij ontvangst in de instelling;
	 = Het bewaren van de sleutel van het coderingsysteem; 
	 = Het mogelijk maken van de traceerbaarheid van MLM vanaf ontvangst tot  
  distributie, van donor tot ontvanger en omgekeerd. Indien overdracht tussen  
  banken of intermediaire structuren, is de beheerder verantwoordelijk voor  
  het mogelijk maken van de continuïteit van de traceerbaarheid. Na aflevering  
  van MLM in een ander ziekenhuis, is het niet de beheerder van het MLM,  
  maar het betrokken ziekenhuis, dat verantwoordelijk is voor de traceerbaar- 
  heid vanaf de ontvangst aldaar van het MLM tot de implantatie bij de ontvanger. 

wegneming van mlm
	 = Het verschaffen van informatie aan de donor (of zijn vertegenwoordiger zoals  
  vastgesteld door de wet betreffende de rechten van de patiënt) indien een  
  handeling verricht op MLM of bij het gebruik van MLM van de betrokken donor,  
  analyses betekenisvolle informatie opleveren over de gezondheidstoestand  
  van de donor. Dit gebeurt in de regel via de behandelende arts;
	 = Het bijhouden van het schriftelijk attest van toestemming en voorwerp en draag- 
  wijdte van de toestemming (verkregen via de arts verantwoordelijk voor de  
  wegneming) in het donordossier van levende donors alsook het verzoek tot  
  informatie of tot wijziging van de toestemming; 
 =	Eventuele aanpassingen van de toestemming dienen dan ook bijgehouden  
  te worden; 
	 = Het bewaren van het wegnemingsrapport en andere documentatie met  
  betrekking tot de donor.  

1  Deze taak is enkel relevant in het geval van een beheerder van een bank voor MLM.
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vrijgave en distributie
	 = Het schriftelijk vastleggen van de acceptatie/vrijgave of van de afkeuring  
  van het MLM;
	 = Het erover waken dat MLM niet voor ander gebruik ter beschikking gesteld  
  wordt dan waarvoor toestemming verleend werd;
	 = Het verkrijgen van advies van het ethisch comité alvorens ter beschikking  
  stellen van MLM voor secundair gebruik;
	 = Het nagaan van conformiteit van ingevoerd of overgedragen MLM vanuit  
  een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) met het Koninklijk Besluit (KB)  
  kwaliteit (KB, 2009);
	 = Het verzamelen van de nodige informatie in het uitzonderlijke geval dat MLM  
  ingevoerd of overgedragen wordt en louter voor uitvoer of verdere over- 
  dracht bedoeld is. In dat geval moet de bekomen informatie voldoende  
  garanties bieden dat het ingevoerd of overgedragen materiaal effectief  
  louter bedoeld is voor uitvoer of overdracht; 
	 = Het toestaan van een uitzondering op de in het KB vastgelegde selectie- 
  criteria op basis van een gedocumenteerde risico-analyse;
	 = Het opstellen en onderhouden van een gedocumenteerd systeem om te  
  bevestigen dat het MLM voldoet aan de benodigde veiligheids- en kwaliteits- 
  specificaties voor vrijgave en distributie; 
	 = Het opstellen van een gedocumenteerde risicobeoordeling om te bepalen  
  of MLM dat niet voldoet aan de kwaliteitscriteria alsnog kan vrijgegeven  
  worden. 

ernstig ongewenst voorval (eov) / ernstig ongewenste bijwerking (eob)
	 = Het melden aan het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezond- 
  heidsproducten (FAGG) van ieder EOV dat zich voordoet bij de evaluatie  
  van donorgeschiktheid, het wegnemen of elke handeling met MLM in de  
  instelling evenals van elke EOB die zich bij een levende donor voordoet en  
  de verslaggeving over de oorzaken en gevolgen;
	 = Het melden aan het FAGG van elke EOB bij een ontvanger en elk EOV dat  
  door een ziekenhuis gemeld wordt aan de instelling voor MLM;
	 = Het melden van maatregelen ten aanzien van ander MLM dat gedistri- 
  bueerd werd;
	 = Het melden van de conclusie van het onderzoek;
	 = Het melden van effecten op andere weefsels/organen: in geval de bijwerking  
  of het voorval gevolgen kan hebben voor de ontvangers van organen of  
  voor de ontvangers van MLM afkomstig van dezelfde donor moet de beheerder  
  MLM de transplantatiecoördinator en/of de beheerder MLM van de andere  
  MLM inlichten. 



sectie B 9

4.b.3. KwaliteitsverantwoordelijKe / 
  Kwaliteitscoordinator en KwaliteitsmedewerKer

4.b.3.1. Kwaliteitscoördinator / kwaliteitsverantwoordelijke 
De kwaliteitscoördinator of kwaliteitsverantwoordelijke (hierna kwaliteitscoördinator  
benoemd) staat de beheerder van de instelling voor MLM bij voor de invoering, 
de implementering en het onderhoud van het kwaliteitszorgsysteem van de 
instelling. Deze persoon moet over kennis en ervaring beschikken inzake kwaliteits-
beheer maar ook wat betreft de activiteiten in de instelling voor MLM. Hij/zij stelt in 
overleg met de kwaliteitsmedewerker van de instelling voor MLM procedures op, 
houdt toezicht op de kwaliteitscontroles, staat in voor de kwaliteitsborging, zorgt 
voor periodieke toetsing van het kwaliteitszorgsysteem aan de hand van interne 
audits en rapporteert aan de beheerder MLM. 

De kwaliteitscoördinator kan een personeelslid zijn van de instelling voor MLM 
maar functioneert met een zekere autonomie. 

Wanneer een instelling voor MLM deel uitmaakt van een grotere organisatie met 
eigen kwaliteitsafdeling, kan de kwaliteitscoördinator ook een personeelslid van 
deze kwaliteitsafdeling zijn.

De kwaliteitscoördinator dient ook de activiteiten van de kwaliteitsmedewerkers  
van de instelling te auditen. De interactie tussen de kwaliteitsmedewerker(s) en 
de kwaliteitscoördinator(en) dient duidelijk tot uiting te komen in het organigram  
van de instelling voor MLM.

organigram type i: Kwaliteitscoördinator is personeelslid van de instelling voor MLM. 

Medewerker van de instelling  
voor MLM / Kwaliteitsmedewerker

Medewerker van  
de instelling voor MLM

Directeur  
van de ziekenhuis

Andere dienst Andere dienst
Beheerder van de 

instelling voor MLM

Kwaliteits-
coördinator
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organigram type ii: Kwaliteitscoördinator maakt deel uit van kwaliteitscel en niet 
van de instelling voor MLM. 

4.b.3.2. Kwaliteitsmedewerker
De kwaliteitsmedewerker staat de beheerder en de kwaliteitscoördinator / kwaliteits- 
verantwoordelijke van de instelling voor MLM bij inzake de invoering, de implementering  
en het onderhoud van het algemene systeem voor integrale kwaliteitszorg. Deze  
persoon moet over kennis en ervaring beschikken inzake kwaliteitsbeheer maar 
ook wat betreft de activiteiten in de instelling voor MLM. Hij/zij kan in overleg 
met de kwaliteitscoördinator van de instelling voor MLM, procedures opstellen, 
houdt toezicht op de correcte uitvoering van de werkzaamheden, staat in voor 
de kwaliteitsborging en rapporteert eventuele problemen aan de beheerder.  
De kwaliteitsmedewerker(s) is/zijn personeelslid(/leden) van de instelling voor MLM. 

Medewerker van de  
instelling voor MLM/

Kwaliteitsmedewerker

Medewerker van de 
instelling voor MLM

Directeur van  
het ziekenhuis

Andere dienst Andere dienst
Beheerder van de 

instelling voor MLM

Kwaliteits- 
coördinator
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4.b.4. loKalen 

4.b.4.1. veiligheid en omgeving 
Er moet worden gezorgd voor een veilige werkomgeving. Deze moet conform zijn  
met de arbeidswetgeving. Gegevens hieromtrent kunnen in het kwaliteitshandboek  
worden vermeld.

4.b.4.2. controle op lucht- en omgevingskwaliteit in bewerkingszones 
De bewerkingsstappen van MLM waarbij de primaire verpakking van de weefsels  
moet worden geopend, met als gevolg hun blootstelling aan de omgeving, vereisen  
een gecontroleerde omgeving en het gebruik van een specifieke zone, om de besmet- 
tingsrisico’s te beperken.

Deze handelingen worden in een werkpost van graad A uitgevoerd, zoals bepaald  
in bijlage 1 van de Good Manufacturing Practice, met een achtergrondomgeving  
tenminste overeenkomstig met graad D voor wat betreft het aantal deeltjes en het 
aantal kolonievormende eenheden. 

Wat betreft de cardio-valvulaire greffen, vasculaire greffen en allogreffen van 
het locomotorisch stelsel is de achtergrondomgeving tenminste overeenkomstig 
met graad C voor wat betreft het aantal deeltjes en het aantal kolonievormende 
eenheden. 

Minder stringente omgevingscondities met betrekking tot klasse A kunnen aan-
vaardbaar zijn voor zover er hetzij een gevalideerde microbiële inactivatie, hetzij 
een gevalideerde eindsterilisatie wordt toegepast.

tablel 1. Samenvatting

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft dit punt omstandig beschreven in het 
advies 8699 “ Aanbevelingen inzake de validatie en bewaking van de omgeving 
binnen banken en intermediaire instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal ” 
dat in 2012 gepubliceerd werd. http://tinyurl.com/HGR-8699-BMLM

Symbolen MLM Werkpost Achtergrondomgeving

Oculair A D
Placentair A D
Locomotorisch stelsel A C
Cardio-valvulair A C
Vasculair A C
Tympano-ossiculair A D
Huid A D
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4.b.5. traceerbaarheid 

4.b.5.1. register en vormgeving van het register
Indien er op basis van hetzelfde bronmateriaal met verschillende preparaties of 
producties begonnen wordt, dient er met de toekenning van een uniek lotnummer  
per preparatie/ productie een eenduidig verband met het unieke identificatie-
nummer van de donatie gelegd te worden.
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5.c.1. UitslUitingscriteria voor mlm

5.c.1.1. leeftijdsgrenzen
De gebruiksomstandigheden van het MLM bepalen mee de te verwachten kwaliteit  
ervan. Die kwaliteit varieert met de leeftijd. Het is echter niet aangewezen om  
absolute leeftijdsgrenzen te bepalen. De beheerder van het MLM kan, op basis 
van minimaal vereiste eigenschappen, zelf een grens bepalen aangezien hij instaat  
voor de kwaliteit van de weggenomen weefsels.

5.C.1.2. Weefselspecifieke condities die donatie van oculaire allogreffen  
   uitsluiten 
 5.C.1.2.1. Cornea
  5.C.1.2.1.1. Uitzonderingen op de algemene exclusiecriteria2  
  Een aantal exclusiecriteria die gelden bij alle andere types MLM, gelden niet  
  bij corneagreffen. Dit hangt in belangrijke mate samen met het niet doorbloed  
  zijn van de cornea.
   = Donoren met maligne aandoeningen, met uitzondering van  
    retinoblastoom, hematologische maligniteiten en maligne  
    tumoren van het voorste oogsegment komen wel in aanmer- 
    king voor donatie van cornea’s; 
	 	 	 = Donoren met bacteriële sepsis kunnen worden beoordeeld  
    en kunnen in aanmerking komen voor donatie van cornea’s  
    mits deze d.m.v. orgaancultuur worden bewaard (zie verder)  
    om eventuele bacteriële besmetting van het weefsel maximaal  
    te kunnen opsporen.
  5.C.1.2.1.2.	 Specifieke	exclusiecriteria	
	 	 	 = gezwellen van de voorste oogkamer;
	 	 	 = bestaande oogaandoeningen van de voorste oogkamer; 
	 	 	 = alle andere oogaandoeningen of voorgaande oogingrepen  
    die de cornea beschadigen.
 5.C.1.2.2. Sclera
  5.C.1.2.2.1. Uitzonderingen op de algemene exclusiecriteria
  Gezien de sclera doorbloed is, zijn de uitzonderingen die gelden voor de  
  cornea niet van toepassing bij de sclera, bijgevolg vormen maligniteiten  
  hier toch een contra-indicatie.
	 	 5.C.1.2.2.2.	Specifieke	exclusiecriteria
	 	 	 = bestaande oogaandoeningen: pterygium, abnormale vorm,  
    staphyloma;
	 	 	 = vroegere heelkundige ingrepen op het oog (cryochirurgie  
    (pterygium), ablatieve chirurgie (cerclage chirurgie)).
 
2  De algemene exclusiecriteria zijn vermeld in de regelgeving m.b.t. MLM. 

5. SEcTIE c
 wegneming van het menselijK lichaamsmateriaal



sectie c14

5.C.1.2. Weefselspecifieke condities die donatie van allogreffen van het  
  locomotorisch stelsel uitsluiten 
	 = Weefsel van donoren met één van de volgende aandoeningen zal 
  beoordeeld worden door de beheerder van de bank, om na te gaan 
  of het weefsel transplanteerbaar is:
  - dodelijke inname of blootstelling aan toxische substanties met  
   potentieel toxisch effect op het MLM;
  - anamnese of klinische tekenen van een auto-immune bindweefselaan- 
   doening zoals rheumatoide arthritis, systemische lupus erythematosus,  
   polyarteritis nodosa, sarcoidose;
  - klinisch significante metabolische botaandoening;
  - klinisch significante osteoporose.
	 = In het geval van gewrichten, mag bijkomend geen melding gemaakt  
  zijn van septische osteoarthritis, arthroplastie of osteosynthese ter hoogte  
  van het betrokken gewricht.
	 = In het geval van menisci, mag er geen melding gemaakt worden van  
  klinisch significante meniscusletsels.

5.C.1.2. Weefselspecifieke condities die donatie van cardio-valvulaire  
  allogreffen uitsluiten
	 = bacteriële endocarditis;
	 = aneurysmatische dilatatie van de aorta ascendens en/of pulmonaalarterie; 
 = aortadissectie (aortaklep);
	 = longembolen (pulmonalisklep);
	 = calcificatie van klepblaadjes;
	 = belangrijke fusie van de klepblaadjes.

5.C.1.2. Weefselspecifieke condities die donatie van vasculaire allogreffen  
  uitsluiten
	 = variceuse dilatatie van de venen;
	 = flebitis en trombose;
	 = atheromen en/of calcificaties.

5.C.1.2. Weefselspecifieke condities die donatie van tympano-ossiculaire  
  allogreffen uitsluiten
	 = radiotherapie t.h.v. het oor;
	 = lokale slaapbeenpathologie;
	 = een aandoening van het trommelvlies, die het onbruikbaar maakt voor  
  transplantatie.
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5.C.1.2. Weefselspecifieke condities die donatie van huidallogreffen uitsluiten  
Uiteenlopende condities die donatie uitsluiten, in het bijzonder gedocumenteerde 
specifieke aandoeningen van het huidweefsel zoals:
	 = majeure contaminatie of huidinfecties op de plaats van afname (bv.  
  schimmelinfecties);	 	
	 = ziekten die de structurele integriteit van de huid aantasten (bv. auto- 
  immuunziekten, veralgemeend eczeem);
	 = mechanische beschadiging van de huid op de plaats van afname;	
	 = brandwonden op de plaats van afname;
	 = toxische beschadiging van de huid ten gevolge van de aanwezigheid  
  van toxische agentia of gifstoffen;
	 = aanwezigheid van bepaalde huidtumoren (melanomen, spinocellulair  
  epithelioom); basocellulaire epitheliomen en cutane precancerosen  
  vormen geen absolute contra-indicatie, maar komen best niet voor op  
  de plaats van afname;
	 = systemische infecties die op het tijdstip van donatie niet onder controle zijn.  
 
Donoren met bacteriële en fungale septicemie kunnen worden beoordeeld en  
kunnen in aanmerking komen voor huiddonatie mits de huid onderworpen wordt  
aan een adequate weefselkweek teneinde een eventuele bacteriële of fungale  
besmetting van het weefsel maximaal te kunnen opsporen.

5.c.2. wegneming bij overleden donoren

5.c.2.1. vaststellen van het overlijden 
De wetgeving betreffende de wegneming van MLM bij overleden donoren is  
gebaseerd op de wetgeving betreffende de wegneming van organen bij overleden  
donoren. Deze wetgeving legt op dat het overlijden moet worden vastgesteld 
door 3 artsen die niet betrokken zijn bij het wegnemen van de organen. Voor 
wat de weefsels betreft, gaat het soms om “ koude ” donoren3 . In dat geval is 
één arts voldoende volgens het advies van de Nationale Orde van Geneesheren 
van 20/06/1992. 

5.c.2.2. maximum interval tussen circulatiestop en wegneming van mlm 
Het interval tussen circulatiestop en de eigenlijke wegneming van het MLM moet 
steeds zo kort mogelijk gehouden worden.

Bij “warme” (heart-beating en non-heart-beating) donoren verschilt de warme- 
ischemietijd (termijn tussen de circulatiestop en het starten van het afkoelingsproces)  
van MLM tot MLM. Dit geldt ook voor de maximale termijn tussen de circulatiestop  
en de prelevatie. Deze termijnen in geval van koeling zijn in tabel 2 opgenomen. 
Indien het lichaam niet gekoeld wordt, is de maximale termijn tussen de circulatie- 
stop en de prelevatie gelijk aan de maximale warme-ischemietijd. 

3  Het hier gaat om non-heart-beating donoren, waarbij de ciculatoire dood al ingetreden is. 
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tabel 2. Samenvatting 

5.c.2.3. eigenlijke wegneming voor oculaire allogreffen 
In de regel wordt de bulbus in toto geënucleëerd.
Extra maatregelen m.b.t. microbiologische veiligheid (bv. decontaminatie van 
de peri-oculaire huid van de corneadonor op het moment van prelevatie) worden  
aanbevolen, zeker indien de cornea’s verder zullen bewaard worden volgens de 
koude methode.
Daarnaast bestaat er een andere techniek waarbij niet de volledige oogbol 
maar enkel de cornea als zodanig gepreleveerd wordt.
Deze techniek is in theorie veiliger voor wat betreft het risico op prion-aandoeningen.  
In tegenstelling tot de enuclatie van de bulbus in toto, moet de nervus opticus 
hier niet overgesneden worden en is er bijgevolg geen rechtstreeks contact met 
hersenweefsel.
Toch wordt deze techniek in België niet gebruikt omwille van meerdere redenen, 
nl. omdat:
	 = De reconstitutie van de donor moeilijker is;
	 = De handeling in het mortuarium of in het operatiekwartier complexer is,  
  wat het risico op bacteriële contaminatie verhoogt;
 = De evaluatie aan de hand van een speculair microscopie dan niet 
  meer haalbaar is.

Symbolen MLM
Maximale warme-ischemietijd  

(tijd tussen circulatiestop  
en aanvang koeling) 

Maximaal interval  
tussen circulatiestop 

en wegneming 

Oculair 12u 24u
Locomotorisch stelsel 12u 24u
Cardio-valvulair 12u 24u
Vasculair 12u 24u
Tympano-ossiculair 12u 48u
Huid 12u 48u
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5.c.2.3. eigenlijke wegneming voor allogreffen van het locomotorische stelsel
Het lichaam wordt op dezelfde wijze als voor een ingreep in orthopedische heel-
kunde voorbereid. 
Een wegneming kan in het mortuarium met aseptische technieken geschieden, 
weliswaar met steriele instrumenten en een werkoppervlak behandeld met een  
antimicrobieel agens, op voorwaarde dat er op het einde van de verwerking een  
effectieve en gevalideerde inactivatie van de micro-organismen wordt uitgevoerd.  

5.c.2.3. eigenlijke wegneming voor cardio-valvulaire allogreffen 
De belangrijkste specifieke aspecten voor de prelevatie van het hart met het oog 
op de preparatie van cardio-valvulaire allogreffen zijn de volgende:
	 = Behouden van een maximale lengte voor de aorta of de longslagader.  
  Het snijvlak van de slagaderwand moet ten minste 2 mm boven het  
  niveau van de commissuur liggen;
	 = Vermijden dat er schade wordt berokkend aan de klepblaadjes;
	 = Harten afkeuren die een dilatatie van de grote bloedvaten vertonen.

5.c.2.3. eigenlijke wegneming voor vasculaire allogreffen
De belangrijkste specifieke aspecten voor de prelevatie van vasculaire allogreffen  
met het oog op de preparatie van vasculaire allogreffen zijn de volgende:
	 = Behouden van een maximale lengte voor de gepreleveerde vaten;
	 = De arteriae collaterales worden op 2 of 3 mm doorgesneden. Voor de  
  hechtingen worden best geen metalen clips gebruikt.

5.c.2.3. eigenlijke wegneming voor tympano-ossiculaire allogreffen
De transcraniële techniek is noodzakelijk als techniek om de prelevatie van “ketens”  
toe te laten. Deze techniek is noodzakelijk voor een aantal bijzondere indicaties,  
nl. voor patiënten die opnieuw worden geopereerd na het falen met klassieke  
technieken, bij een totale of subtotale perforatie, tijdens de reconstructie in afwezig- 
heid van hamer, bij een ingreep in geval van cholesteatoma.

Met de transmeatale techniek kunnen immers enkel de gehoorbeentjes (via de  
uitwendige gehoorgang) weggenomen worden. In dit geval is er wel geen sprake 
van blootstelling aan de dura mater en is het risico met betrekking tot prion-aandoe- 
ningen per definitie lager. 

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 onbekend. De besmettelijkheid 
van de geïsoleerde gehoorbeentjes lijkt op een eerste zicht dus gering. Nochtans  
is er bij de transcraniële methode mogelijkheid van besmetting via de dura mater,  
een weefsel waarvoor het risico potentieel hoog is. Het enige middel om de  
potentiële iatrogene overdracht van een prionziekte te vermijden bestaat dus 
in het selecteren van de donoren.
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Sinds kort werd een techniek ontwikkeld die toelaat om het trommelvlies met annulus,  
cuff en (weliswaar enkel) het eerste gehoorbeentje toch via transmeatale weg  
te preleveren en dus zonder blootstelling aan de dura mater. Interessant is dat 
dergelijke tympano-ossiculaire greffe geschikt is om toegepast te worden in de 
meeste gevallen waar nu transcraniale greffen voor gebruikt worden. Het is dan ook  
aangewezen om de transmeatale prelevatietechniek zo veel mogelijk toe te passen. 

5.c.2.3. eigenlijke wegneming voor huid allogreffen
Allogreffen van de huid worden doorgaans verkregen bij niet-levende donoren 
(heart-beating of non-heart-beating donor). 

Als algemene regel wordt het gebruik bij kinderen van huidallogreffen verkregen 
bij de ouders en familieleden niet aanvaard. Deze praktijk heeft niet noodzakelijk 
een verhoging van de bio-veiligheid tot gevolg en brengt een onnodig medisch 
risico mee, voor wat de donor betreft.

prelevatieprocedure van weefsels
De prelevatieprocedures zijn zodanig dat de eigenschappen van de huid, die voor  
het uiteindelijke klinisch gebruik belangrijk zijn, in stand worden gehouden en dat 
microbiologische besmetting tijdens het proces zoveel mogelijk wordt vermeden, 
in het bijzonder wanneer de huid na verkrijging niet wordt gesteriliseerd (is bv. het 
geval bij viabele huidallogreffen).

De prelevatie dient ideaal gezien te gebeuren in een operatiekamer maar kan in  
het mortuarium met aseptische technieken plaatsvinden. De huid wordt verwijderd  
gebruik makend van aseptische technieken. Voordat men tot prelevatie overgaat,  
dient de huid behandeld te worden met een geschikt anti-bacterieel agens.  
Bij de keuze van dit agens dient men een aanvaardbaar compromis te vinden 
tussen het verlies aan viabiliteit (viabiliteit is belangrijk bij bepaalde klinische  
toepassingen) en de efficiëntie van de decontaminatie.

reconstructie van de donor
Om esthetische redenen en met het oog op een respectvolle reconstructie van 
de donor, is het niet aanvaardbaar huid af te nemen van de nek, het gezicht en 
andere plaatsen die zichtbaar kunnen zijn tijdens de opbaring van de donor.

Gezien een (partiële) verwijdering van huid altijd gepaard gaat met een aanzienlijk  
vochtverlies op termijn, dient men de nodige maatregelen te nemen om dit vocht- 
verlies zoveel mogelijk te voorkomen of op te vangen zodat dit niet zichtbaar is bij  
de opbaring van de donor. 
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5.c.3. wegneming bij levende donoren

5.c.3.1. condities van wegneming van vliezen en placentaire allogreffen 
Placenta’s worden preferentieel verkregen onder aseptische condities in operatie- 
kwartieromstandigheden bij een electieve sectio. Indien de placenta’s verkregen 
worden in een bevallingskamer bij natuurlijke (vaginale) bevallingen moeten  
bijkomende voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de steriliteit van het eind- 
product te garanderen (bv. irradiatie van minimaal 25.000 Gy na een lyofilisatie). 

5.c.3.1. condities van wegneming van femurkoppen en schedelluiken  
De femurkoppen die vrijkomen in het kader van een heupprothese plaatsing  
worden per definitie onder aseptische technieken in operatiekwartieromstandig- 
heden verkregen.
Hetzelfde geldt voor de schedelluiken die weggenomen worden met het oog op 
decompressie in het kader van overdruk (bv. na schedeltrauma). 

5.c.3.1. condities van wegneming van vasculaire allogreffen
De belangrijkste specifieke aspecten voor de prelevatie van arteriële en/of veneuze  
vaten met het oog op de preparatie van vasculaire allogreffen zijn de volgende:  
 = Vermijden dat er schade wordt berokkend aan de gepreleveerde  
  vaten door traumatische manipulaties; 
	 = De tijdens een stripping bekomen aders kunnen voor de preparatie van  
  veneuze allogreffen worden aanvaard voor zover ze aan een grondig  
  onderzoek worden onderworpen en er geen majeure tekortkomingen  
  vastgesteld worden.

5.c.3.1. condities van wegneming van het hart (bij levende donoren)
Het hart wordt verkregen bij de patiënten met eindfase van hartfalen:
 = Vermijden dat de aorta ascendens en/of pulmonaal truncus te laag  
  (in de klepcommissuren) geknipt worden.

5.c.4. verpaKKing en transport van menselijK lichaams- 
  materiaal na wegneming 

De verpakking van MLM onmiddellijk na wegneming heeft tot doel de risico’s van 
contaminatie van het gepreleveerde MLM en van de personen belast met hun 
transport tot een minimum te herleiden en de nodige voorwaarden (temperatuur, 
vochtigheidsgraad, …) voor een kwalitatieve preservatie van MLM te verzekeren. 

Elke greffe wordt zo snel mogelijk na de wegneming afzonderlijk ingepakt in een 
primaire steriele verpakking die preferentieel minstens een dubbele verpakking is.  
Voor vasculaire en cardio-valvulaire greffen wordt gebruik gemaakt van een drie-
voudige verpakking tenzij het weefsel op dezelfde site gepreleveerd en verwerkt 
wordt. Het transportmedium kan eventueel één of meerdere antibiotica bevatten  
zodat onmiddellijk na de prelevatie een microbiële inactivatie gestart wordt.
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Deze primaire verpakking wordt vervolgens in een geschikte container geplaatst 
waarbij de bewaringsvoorwaarden van het MLM enerzijds en een fysieke bescher- 
ming van dit gepreleveerd MLM tijdens het transport anderzijds, verzekerd worden.  
Het is essentieel dat de container correct gesloten wordt en niet meer geopend 
tot de greffe ontvangen wordt in de instelling voor MLM van bestemming.

5.C.4.1. Specifieke verpakking voor oculaire allogreffen
De bulbus wordt in een vochtige omgeving (moist chamber) geplaatst in een 
gefixeerde positie.

5.C.4.1. Specifieke verpakking voor allogreffen van het locomotorische stelsel
Het weefsel wordt in de regel droog in een geschikte primaire recipiënt geplaatst. 
Elk weggenomen weefsel wordt na verkrijging door de MLM-instelling zo vlug  
mogelijk bij een temperatuur van –40°C of lager (≤) ingevroren met de volgende 
uitzonderingen:
	 = Musculoskeletaal lichaamsmateriaal bedoeld voor organotypische  
  cultuur, wordt niet ingevroren;
	 = Voor de fermurkoppen die een proces van securisatie en inactivatie van  
  pathogenen ondergaan (ongeacht de bewaarmethode), is een tijdelijke  
  bewaring (in afwachting van verdere verwerking) bij een temperatuur  
  van –20 °C of lager (≤) voor een maximale duur van 1 maand aan- 
  vaardbaar (HGR 8588; 2009). http://tinyurl.com/HGR-8588-loco

5.C.4.1. Specifieke verpakking voor cardio- valvulaire allogreffen 
Elk weefsel wordt in een steriele isotonische kristalloïde transportoplossing geplaatst  
(NaCl 0,9 %, Ringer, …) waaraan nutritieve, osmotische of antibiotische elementen  
(Betzler, HANK’s medium, albumine,…) al dan niet worden toegevoegd. 

5.C.4.1. Specifieke verpakking voor vasculaire allogreffen
Elk weefsel wordt na de wegneming in een steriele isotonische kristalloïde trans-
portoplossing geplaatst (NaCl 0,9 %, Ringer, etc.) waaraan al dan niet nutritieve, 
osmotische of antibiotische elementen (Betzler, HANK’s medium, albumine, etc.) 
worden toegevoegd. 

5.C.4.1. Specifieke verpakking voor tympano-ossiculaire allogreffen
Na wegneming wordt het slaapbeen of de allogreffe(n) in een gebufferde  
formaldehyde-oplossing gebracht.
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6.d.1. serologische screening van donoren

6.d.1.1. optionele testen
Naast de verplicht serologische tests kunnen andere detectietests nog uitge-
voerd worden.
 =  cmv: een positieve test is geen reden tot afkeuring van het weefsel.  
  Het is echter wenselijk om geen weefsels afkomstig van CMV-positieve  
  donoren te gebruiken bij immuungedeprimeerde ontvangers en zwan- 
  gere vrouwen.

 =  resusfactor: sommige weefsels van Rh (D) antigen positieve donoren  
  kunnen een Rh (D) negatieve ontvanger sensibiliseren. Transplantatie  
  van Rh (D) antigen positief MLM gebeurt bijgevolg best niet bij resus  
  negatieve vrouwelijke ontvangers in een leeftijdsklasse waarbij zwanger- 
  schap nog kan voorkomen. De beslissing hieromtrent behoort echter tot 
  de verantwoordelijkheid van de implanterende arts. 

 =  htlv: Er worden tests op HTLV-I antilichamen uitgevoerd bij donoren die  
  wonen in of komen uit een gebied met hoge prevalentie zoals bepaald  
  door de WHO of met seksuele partners of ouders uit een dergelijk gebied. 

 =  hla-typering bij corneatransplantatie: HLA-typering is niet noodzakelijk  
  wanneer de kans op afstoting gering is. Bij verhoogd risico op afstoting  
  kan de aanvragende oftalmoloog een cornea vragen met gekende  
  typering, die de typering van de ontvanger zo dicht mogelijk benadert.  
  In de regel zal hiervoor meestal samengewerkt worden met een interna- 
  tionaal allocatie organisme (geldig voor de oculaire allogreffen).

6.d.1.2. Backscreening
Een serologie (anti-HIV1 en anti-HIV2 alsook anti-HCV, HBsAg en anti HBc) bij de 
orgaanontvangers na de orgaantransplantatie (backscreening) kan bijkomende 
informatie geven (HGR 8684, 2011). http://tinyurl.com/HGR-8684-NAT-tests

6.d.1.3. serotheek
Het is wenselijk om in het kader van allogene donatie, serum en/of plasma in een 
serotheek op te slaan om de serologische tests en/of nucleïnezuur amplificatie test 
(NAT) te kunnen aanvullen indien later nodig. 

6. SEcTIE D
   testen van donoren en menselijK lichaamsmateriaal
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6.d.2. screening van donoren voor prionen (bv. creUtzfeldt- 
 jaKob disease (cjd))

6.d.2.1. algemeen
De belangrijkste preventieve maatregel is screening van de potentiële weefsel-
donor aan de hand van een grondige anamnese (HGR 8143, 2008).
http://tinyurl.com/HGR-8143-CJD

Hiertoe dienen de volgende contra-indicaties voor weefseldonatie voor een allogeen  
gebruik, specifiek voor de screening op mogelijke CJD, nagevraagd te worden: 
	 = bevestigde of waarschijnlijke overdraagbare spongiforme encefalopathie;
	 = aanwezigheid of verdenking van progressieve dementie of degeneratieve  
  ziekten van het zenuwstelsel, ook indien van ongekende origine;
	 = familiale geschiedenis van familiale CJD, ziekte van Gerstmann-Sträussler- 
  Scheinker, fatale familiale insomnia;
	 = behandeling met uit menselijk hypofyse geëxtraheerd hormoon;
	 = intracraniële heelkunde, met uitzondering van personen die gedurende de  
  laatste weken voor het overlijden, gedocumenteerde neurochirurgie hebben  
  ondergaan;
	 = gecumuleerd verblijf van 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk tussen 1980  
  en 1996;
	 = implantatie van een oculair weefseltransplant (bv. cornea, sclera); 
	 = implantatie van een dura mater allogreffe;
	 = implantatie van een tympano-ossiculaire greffe;
	 = implantatie van een xenogreffe.
 
6.D.2.2. Weefselspecifiek voor oculaire allogreffen 
Het is mogelijk dat cornea’s infectieuze prionen bevatten. (HGR 8143, 2008).
Wereldwijd zijn er slechts 3 gevallen beschreven waarbij de ziekte van CJD via de 
cornea zou kunnen overgedragen zijn en er is tot op heden geen overdracht van 
CJD gemeld via scleraal weefsel. Omwille van het theoretisch risico is het toch 
noodzakelijk om de screening voor prionen aan de hand van een doorgedreven 
anamnese zeer secuur door te voeren, zeker als de oogbol in toto weggenomen 
wordt (zie ook onder C.2.1.).

6.D.2.2. Weefselspecifiek voor allogreffen van het locomotorisch stelsel
Dit punt werd besproken in het advies 8800 van de HGR dat in 2012 gepubliceerd 
werd : “Patiënten met de ziekte van Parkinson: uitsluiten van donatie?”
http://tinyurl.com/HGR-8800-parkinson
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6.d.3. microbiologische testen op het menselijK lichaams- 
 materiaal
 
Dit punt zal ruim besproken worden in het advies 8698 van de HGR dat in 2014 gepubli- 
ceerd zal worden: “Microbiologische controle van menselijk lichaamsmateriaal  
voor toepassing op de mens met maximale vrijwaring van microbiologische veiligheid:  
Praktische aanbevelingen”. Deze praktische aanbevelingen berusten op de HGR  
adviezen 8763 “inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten opzichte van  
bacteriën, virussen en prionen – deel bacteriologie” (publicatie voorzien in 2014)  
en 8785 “inactivatie en securisatie van weefsels en cellen ten opzichte van bacteriën, 
virussen en prionen – deel virologie”.
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7.e.1. pooling of batchvorming

7.e.1.1.  algemeen
Het MLM afkomstig van eenzelfde donor mag op geen enkel moment in de 
bewerking of tijdens het bewaren in contact komen met MLM van een andere 
donor teneinde crosscontaminatie te vermijden.

7.E.1.2. Weefselspecifiek voor allogreffen van het locomotorisch stelsel
In het kader van bepaalde behandelingen (bv. securisatie), kunnen weefsels van 
meerdere donoren in eenzelfde lot verwerkt worden. Er is hier geen sprake van 
echte “ pooling ”, omdat het MLM van de verschillende donoren fysiek gescheiden  
blijft en niet rechtstreeks met elkaar in contact komt. Sowieso moet het materiaal 
dat op die manier verwerkt wordt, afkomstig zijn van een reeds vrijgegeven donor 
van MLM (m.a.w . mogen er geen redenen zijn tot verwerping van de donor). 

7.e.2. bewerKing van menselijK lichaamsmateriaal

7.e.2.1. bereiding van de cornea in toto of van lamellair corneaweefsel
In de regel wordt de globus in toto verwijderd. Na decontaminatie van de globus 
gebeurt er nadien:
	 = In vitro excisie van de corneosclerale schijf vanuit de bulbus;
	 = Eventueel wordt er naderhand lamellair weefsel bereid uit de corneosclerale  
  schijf, aan de hand van een manuele of geautomatiseerde methode of  
  via laser.

7.e.2.2. bereiding van sclera
De sclera wordt bereid na de verwijdering en/of bereiding van de cornea (zie 
hierboven). Concreet wordt de overblijvende inhoud van de bulbus (glaslichaam, 
lens, iris, chorioïdaal en netvliesweefsel) alsook de aanhechtingen van spieren en 
de conjunctiva verwijderd. Daarna kan de sclera eventueel opgesplitst worden 
in sclerapatches.

7.e.2.3. evaluatie en selectie van cornea’s  
 7.E.2.3.1. Algemeen
 Afhankelijk van de toepassing van de cornea, is het noodzakelijk om bepaalde  
 deelaspecten te evalueren:
	 	 = Het epitheel in het geval van full-thickness greffe, oppervlakkige of diepe  
   anterieure lamellaire greffe of limbale greffe;
	 	 = Het stroma in het geval van full-thickness greffe, oppervlakkige of diepe  
   anterieure lamellaire greffe of limbale greffe. Transparantie van de greffe  
   is hierbij cruciaal; 
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	 	 = Het endotheel in het geval van full-thickness greffe of posterieure lamellaire  
   greffe. Het endotheel is essentieel in het behoud van de transparantie  
   van de cornea. 

 7.E.2.3.2. Macroscopisch onderzoek (vóór decontaminatie en dissectie)
 De transparantie van de cornea moet nagegaan worden zonder optische  
 hulpmiddelen en de volgende corneapathologieën moeten geëvalueerd en 
 gedocumenteerd worden:
  = Abnormaliteiten van de externe globus;
	 	 = Tekenen van vroegere ingrepen aan het voorste segment;
	 	 = Epitheliale abrasies, retentie van overtollig orbitaal weefsel, laceratie  
   van de globus;
	 	 = Epitheliale defecten;
	 	 = Stromale opaciteiten. Een milde arcus senilis met een gedefinieerde  
   heldere zone is aanvaardbaar. De minimale diameter van de heldere  
   zone dient vastgelegd te worden door de beheerder van de corneabank; 
  = Abnormale vorm van de cornea (keratoconus, micro- of megalocornea); 
  = Toestand van de voorste kamer (vorm, opvallende aanwezigheid van bloed); 
  = Abnormaliteiten zoals pterygium dat tot in de optische zone reikt.

 7.E.2.3.3. Spleetlamp evaluatie (vóór decontaminatie en dissectie) (niet verplicht)  
 De cornea en de limbale zone worden onderzocht op tekenen van pathologie  
 van de cornea of post-mortem effecten die het gebruik van het weefsel kunnen  
 uitsluiten. Zo dient men rekening te houden met:
	 	 = De toestand van het epitheel en epitheliale onregelmatigheden;
	 	 = De aanwezigheid van stromale opaciteiten (macula, nebula);
	 	 = Het aantal Descemet-plooien (aantal recht evenredig met de post- 
   mortem tijd);
	 	 = Endotheliale neerslag;
	 	 = Cornea guttata; 
	 	 = Abnormale vorm van de cornea (keratoconus, micro- of megalocornea).   
Er dient eveneens aandacht besteed te worden aan de volgende zaken:
	 	 = Toestand van de voorste kamer (vorm, opvallende aanwezigheid van  
   bloed);
	 	 = Tekenen van vroegere ingrepen aan het voorste segment (glaucoma,  
   cataract extractie, refractieve chirurgie);
	 	 = De aanwezigheid van synechiae (anterieure en posterieure);
	 	 = Pachymetrie (diktemeting) van de cornea kan nog bijkomende informatie  
   verschaffen. 
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7.E.2.3.4. Microscopische evaluatiemethodes  
 Eén van de volgende microscopische evaluatiemethodes is noodzakelijk:
 7.E.2.3.4.1. Speculaire microscopie (vóór decontaminatie en dissectie)
  Het uitzicht van de endotheliale cellen is o.a. afhankelijk van 
  de temperatuur, het type en de duur van preservatie en de  
  gebruikte media. Er wordt aanbevolen de cornea’s te eva- 
  lueren bij kamertemperatuur.
 7.E.2.3.4.2. Transmissie microscopie (helder veld en fase-contrast) (direct na  
  dissectie en ook bij overbrengen naar ontzwellingsmedium)
  Voor de evaluatie van de endotheliale cellen aan de hand  
  van transmissie microscopie is het noodzakelijk zwelling te  
  induceren van de intra-cellulaire ruimtes via een hypotone  
  oplossing. De mate van geïnduceerde zwelling en het zwellings- 
  patroon is afhankelijk van het gebruikte medium en de duur  
  van preservatie. Het gebruik van vitaalkleuring (bv.trypaanblauw)  
  kan helpen om onderscheid te maken tussen levende en dode  
  cellen en om vrijgekomen Descemet-membraan te visualiseren  
  en wordt zeker op het moment van overbrengen naar ont- 
  zwellingsmedium aanbevolen.

7.e.2.4. exclusiecriteria cornea
In het geval de endotheellaag onderdeel uitmaakt van de te transplanteren cornea  
bestaan er volgende exclusiecriteria voor het klinisch gebruik van de cornea:
	 = Aantasting van de viabiliteit door trauma, post-mortem effecten. Dit wordt  
  dan weerspiegeld door aanwezigheid van dode en necrotische cellen  
  en/of inflammatie (aanwezigheid van inflammatoire cellen).

Gezien de specifieke invloed van morfometrische parameters van het endotheel 
op de outcome van de oculaire greffe niet duidelijk aangetoond is, dienen  
minimum criteria hieromtrent vastgelegd te worden door de beheerder van de 
instelling. Een celdensiteit van minder dan 2.000 cellen/mm², matige tot ernstige  
tekenen van polymegatisme, tekenen van aanzienlijk celverlies tijdens de orgaan- 
cultuur of de aanwezigheid van een groot aantal dode cellen worden beschouwd 
als contra-indicaties voor de overleving van de greffe op lange termijn.
Een van de oorzaken van ernstige terugval van het aantal endotheelcellen is aan- 
wezigheid van het Herpes simplex virus (HSV). Om in het geval van een dergelijke 
ernstige terugval, HSV-infectie uit te sluiten, is een virale cultuur voor HSV aange-
wezen (eerder dan een HSV-PCR). Bij aangetoonde HSV-infectie dienen beide 
cornea’s verworpen te worden voor klinisch gebruik.
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7.e.2.1. bereiding van de placentaire allogreffe
Placentaire membranen kunnen op verschillende manieren worden gepreserveerd  
(zie E.2.2.). In functie van de beoogde toepassing kunnen bepaalde bewarings-
technieken meer of minder aangewezen zijn. De voorbereidende handelingen van  
de bewerking zijn echter voor alle preservatietechnieken analoog. 
 7.E.2.1.1. Dissectie 
 De volledige placenta wordt verscheidene malen gespoeld en het amnion en  
 het chorion worden mechanisch gescheiden. Vervolgens worden de membranen  
 op een steriele drager (bv. nitrocellulosemembraan) geplaatst en versneden in  
 kleinere fragmenten. 
 7.E.2.1.2. Afmetingen
 De afmetingen worden uitgedrukt in cm en/of cm2 met minstens vermelding  
 van lengte en breedte voor iedere greffe. 

7.e.2.2. bereiding van de placentaire greffen
De greffen worden naderhand verder bereid. De bereiding is verschillend naargelang  
de verdere preservatietechniek. Er kunnen immers, mede in functie van de geplande  
toepassing, verschillende preservatietechnieken toegepast worden: 
	 = cryopreservatie met cryoprotectief agens; 
	 = glycerolisering in glycerol 85 %;
	 = drogen; 
	 = lyofilisatie of vriesdrogen.
Voor al deze bereidingen zijn verschillende protocollen mogelijk. In het procedurehand- 
boek worden de verschillende fasen van het bereidingsproces in detail beschreven.
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7.e.2.1. bereiding van allogreffen van het locomotorische stelsel
	 7.E.2.1.1.	Cryoconservatie	bij	een	temperatuur	van	–40°C	of	lager	(≤))
   7.E.2.1.1.1. Zonder cryoprotectief agens
    ingevroren bot- of peesallogreffen: worden onder aseptische  
    omstandigheden in de operatiezaal weggenomen, dit zowel  
    bij overleden donoren, als in het kader van femurkoppen en  
    schedelluiken die bij een levende donor gepreleveerd worden.  
    Mogelijke latere bewerkingen (bv. reiniging) geschieden binnen  
    de kortst mogelijke termijn na de ontdooiing, onder aseptische  
    omstandigheden. 
   7.E.2.1.1.2. Met cryoprotectief agens
    osteochondrale allogreffen en meniscus: worden onder  
    aseptische omstandigheden in de operatiezaal weggenomen.  
    Zonodig worden er, na wegname van stalen voor microbio- 
    logisch onderzoek, antibiotische of antiseptische oplossingen  
    gebruikt. 
    Er wordt een cryoprotectieve oplossing zoals DMSO glycerol  
    toegevoegd om de cellen van het kraakbeen tijdens de  
    invriezing te beschermen.
 7.E.2.1.2.	Lyofilisatie	
 Er bestaan verschillende protocollen inzake lyofilisatie. In het procedurehandboek  
 worden de verschillende fasen van het lyofilisatieproces in detail beschreven.  
 De lyofilisatiecyclus moet duidelijk gedocumenteerd zijn (duur, temperatuur en  
 vacuümdruk bij elke fase van de cyclus).
 Er moeten representatieve stalen op hun residuele watergehalte getest worden;  
 dat gehalte mag 5 % (w/w) niet overschrijden (voor de lyofilisatie). 
 7.E.2.1.3. Gedemineraliseerd corticaal bot
 Wordt geprepareerd op basis van een diafyse van de donor.
 Het demineralisatieproces wordt in de SOP beschreven (duur, temperatuur,  
 initiële concentratie van de oplossing).
 Het osteo-inductief vermogen moet nagegaan worden.
 Stalen van elk lot moeten met een standaardmethode op het residuele calcium- 
 gehalte getest worden. Dit gehalte mag 10 % niet overschrijden.
	 7.E.2.1.4.	Chemische	fixatie	van	het	kraakbeen
 De bewaring van kraakbeenfragmenten mag met chemische fixatie (bv. ethanol  
 aan 70 % of meer) geschieden.
 7.E.2.1.5. Organotypische cultuur (osteochondrale allogreffen en meniscus) 
 In bepaalde indicaties kan het wenselijk zijn om de cellen zo viabel mogelijk te  
 bewaren. Dit kan gebeuren door het gebruik van een cryoprotectans, maar  
 men kan het weefsel ook bewaren in een hiertoe geschikt medium tussen  
 2°C < T < 8°C of 37°C. Men spreekt in dat geval van een organotypische cultuur.  
 Men dient deze techniek te onderscheiden van een celcultuur. Bij deze laatste  
 is er in de regel celexpansie, wat niet het geval is bij een organotypische cultuur. 
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7.e.2.1. bewerking van cardio-valvulaire allogreffen
Om elke bijkomende warme ischemie tijdens de hartdissectie te vermijden, moeten 
de weefsels vochtig worden gehouden op een lage temperatuur (2°C < T < 8°C). 
 7.E.2.1.1. Dissectie
 Tijdens een hartdissectie worden de aortastam en/of de longslagaderstam en/of  
 de mitrale klep geïsoleerd. Er wordt overgegaan tot de morfologische beschrijving 
 van de losgeprepareerde allogreffen, hun functionele beschrijving en metingen 
 van de diameters en lengte van de arteriële conduits (aorta ascendens, 
 truncus pulmonalis).
 morfologische en functionele beschrijving
	 = Er moet een gedetailleerde beschrijving van de allogreffe worden  
  opgemaakt waarin weefselafwijkingen of iatrogene schade zijn beschreven.  
  Bij aortaklepgreffe met lange arteriële segmenten is het nuttig om een endos- 
  copische evaluatie te verrichten of de allogreffe zorgvuldig om te keren  
  teneinde gelokaliseerde afwijkingen van de klep en/of de arteriële conduit  
  op te sporen.
 = De klepcompetentie (met name de aangepaste sluiting van de klepblaadjes)  
  moet worden getest. De resultaten hiervan moeten in het dossier worden  
  genoteerd.
	 = De criteria voor afwijzing zijn de volgende:
   - verkalking van de klepblaadjes, de commissuur of de ring;
   - atheroom van de klepblaadjes;
   - ruime fenestratie van de klepblaadjes;
   - iatrogene insnijdingen in de klepblaadjes en in de annulus van de  
    kleppen zijn onaanvaardbaar, behalve indien de allogreffe moet  
    dienen voor een speciale chirurgische techniek (bv. de zgn. “bicuspide- 
    of monocuspidestechniek”);
   - aanzienlijke focale fibreuze verdikking van de blaadjes.
	 = Sommige verkalkingen en/of beperkte atheroomplaten ter hoogte van de  
  aorta- of longslagaderwanden zijn toegestaan maar moeten wel vermeld  
  worden in de beschrijving van de allogreffe.
 metingen
	 = Bij hartkleppen wordt de binnendiameter gemeten en uitgedrukt in millimeter  
  (mm). De klepring mag niet worden uitgerekt of vervormd.
	 = De methode van klepmeting moet duidelijk aan de implanterende chirurg  
  worden medegedeeld alsook de metingen vóór en na decontaminatie.
	 = De lengte en de interne diameter van alle bloedvaten – van de aorta, de  
  hoofdlongslagader met de linker en rechter longslagader – moeten eveneens  
  worden opgegeven.
 Voor de hartklep-allogreffen moet een morfologische en functionele beschrijving  
 worden gemaakt en moeten ook de metingen (diameter en lengte) van het MLM  
 en zo nodig de reden van het niet gebruiken van het hart voor een harttrans- 
 plantatie worden vermeld. 
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 histologie
 Monsters van verschillende hartweefsels moeten een histologisch onderzoek  
 ondergaan.
 7.E.2.1.2. Cryopreservatie
 SOP’s bepalen het medium, de duur en de temperatuur van de incubatie  
 alsook de koelparameters. 
 Deze informatie wordt bij het ter beschikking stellen van de greffe of via een  
 periodiek verzonden protocol aan de implanterende chirurg medegedeeld.
 Bij cryopreservatie wordt de koelsnelheid met de tussentijdse temperaturen van  
 het koelproces (zowel van de invrieskamer als van het controlemateriaal)  
 geregistreerd.
 maximale wachttijd voor de bewerking en de cryopreservatie
 Teneinde de kwaliteit van weefsels te bewaren, is het essentieel om bewerking  
 en bewaring steeds zo snel mogelijk te laten ingaan. 
 Maximale tijdslimieten worden in principe bepaald: 24 uur vóór de bewerking  
 en 72 uur vóór de cryopreservatie (vanaf de prelevatie of de circulatiestop bij  
 de overleden donor). Het ogenblik van de prelevatie (of van de circulatiestop),  
 van het begin van de bewerking en van de bewaring worden in het dossier  
 van de desbetreffende weefsels vermeld.
 Een overschrijding van deze termijnen kan eventueel worden toegelaten maar  
 moet dan wel aan een validatie worden onderworpen.
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7.e.2.1. bewerking van vasculaire allogreffen
 7.E.2.1.1. Dissectie 
 Om elke bijkomende warme ischemie tijdens de dissectie van de gepreleveerde  
 vaten te vermijden, moeten de weefsels vochtig worden gehouden op een  
 lage temperatuur (2°C < T < 8°C). 
 morfologische beschrijving
  1. Er moet een gedetailleerde beschrijving van de allogreffe (uitzicht en  
   consistentie) opgemaakt worden waarin weefselafwijkingen of iatrogene  
   schade moeten worden beschreven. 
  2. Criteria voor afwijzing zijn de volgende:
	 	 	 = voor slagaders
     - ulcereus, obstructief en/of verkalkt atheroom;
     - scheuring en/of loslating van de intima en de onderliggende laag  
      van de media;
     - tijdens de prelevatie veroorzaakte tractieletsels.
	 	 	 = voor aders
     - tekens van (recente of oudere) flebitis;
     - duidelijke pariëtale afwijkingen;
     - elke vorm van atheromatose;
     - letsels aan de intima.
 metingen
 Bij vaten worden de proximale binnendiameter en de distale binnendiameter  
 gemeten, uitgedrukt in millimeter (mm) en de lengte uitgedrukt in centimeter (cm). 
 histologie
 Voor de arteriële vasculaire allogreffen is een histologische controle van de  
 media vereist.
 7.E.2.1.2. Cryopreservatie
 SOP’s bepalen het medium, de duur en de temperatuur van de incubatie  
 alsook de koelingparameters. 
 Deze informatie wordt bij het ter beschikking stellen van de greffe of via een perio- 
 diek verzonden protocol aan de implanterende chirurg medegedeeld. Tijdens  
 het cryopreservatieproces moet de invriessnelheid met de tussentemperaturen  
 van het invriesproces (zowel voor de invrieskamer als voor het controlemateriaal)  
 geregistreerd worden.
 maximale wachttijd voor de bewerking en de bewaring 
 Teneinde de kwaliteit van de weefsels te bewaren, is het essentieel om bewerking  
 en bewaring zo snel mogelijk te laten ingaan. 
 Maximale tijdslimieten worden in principe bepaald: voor de bewerking 24 uur en  
 voor de bewaring 72 uur (vanaf het overlijden of de circulatiestop bij de overleden  
 donor – vanaf het ogenblik van de prelevatie bij de levende donor). Het ogenblik  
 van overlijden (of van de circulatiestop) of van de prelevatie (bij de levende donor),  
 van het begin van de bewerking en van de bewaring worden in het dossier  
 van de desbetreffende weefsels vermeld. Een overschrijding van deze termijnen  
 kan eventueel worden toegelaten maar moet dan wel het voorwerp uitmaken  
 van een validatie.
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7.e.2.1. bewerking van tympano-ossiculaire allogreffen
Na bewaring gedurende tenminste drie dagen wordt de allogreffe onder de  
microscoop uit het slaapbeen losgeprepareerd, tenzij de dissectie van de allo-
greffen reeds tijdens de prelevatie uitgevoerd werd.
De allogreffen worden gedurende het hele proces onder gecontroleerde omstan- 
digheden bewaard in de formaldehyde-oplossing.
Na hun bereiding en vóór de definitieve verpakking worden de allogreffen onder 
de microscoop aan een kwaliteitsonderzoek onderworpen, waarbij de integriteit 
van het periost van de uitwendige gehoorgang, het trommelvlies en de gehoor-
beentjes wordt gecontroleerd. 
Na de definitieve verpakking worden de allogreffen gedurende tenminste 14 dagen  
in de formaldehyde-oplossing bewaard: de eerste 2 - 5 dagen op kamertemperatuur  
gevolgd door bewaring tussen 2°C < T < 8°C. Hierna kunnen de allogreffen – rekening  
houdend met de andere vrijgavecriteria - vrijgegeven worden voor toepassing 
bij de mens. 
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7.e.2.1. bewerking van huidallogreffen
Kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de allogreffe
	 = totale oppervlakte van de huid die verwerkt werd (in cm2); 
	 = aantal gemaakte verpakkingen;
	 = oppervlakte van de huid in elke verpakking (in cm2); 
	 = afmetingen van de individuele huidstukjes per verpakking: lengte x breedte  
  (in cm) + oppervlakte (in cm2). 
 bewerking van weefsels
 Ongeschikte stukken huid worden weggeknipt en onregelmatige randen worden  
 bijgesneden waarna het resterende stuk kan gemeten worden ter berekening  
 van de oppervlakte van de betreffende huidallogreffe. De afmeting van huidal- 
 logreffen wordt uitgedrukt in vierkante centimeter (cm²).
 decontaminatie van weefsels
 De precieze decontaminatie procedure en/of de samenstelling van het deconta- 
 minatiemedium gebruikt tijdens de preparatie van de huid, dient te worden  
 gespecificeerd (in de SOP’s van de weefselbank), gedocumenteerd, gevali- 
 deerd en meegedeeld aan de transplanterende arts.
 De huid wordt microbiologisch getest vóór en ná de eventuele decontaminatie- 
 procedure (aangeraden) en na beëindiging van alle bewerkingen (verplicht). 
 sterilisatie van weefsels
 Afhankelijk van de klinische toepassing en de vooropgestelde kwaliteit kan  
 huid al dan niet gesteriliseerd worden. Gebruikelijke sterilisatiemethodes (bv.  
 bestraling, warmte, gas en onderdompeling in chemische agentia) hebben een  
 nadelige invloed op de structurele integriteit en viabiliteit van de huid. 
 Langdurige incubatie van huid in hoge concentraties glycerol inactiveert  
 contaminerende virussen, schimmels en bacteriën, met uitzondering van sporen- 
 vormers (Saegeman et al., 2008). Om het gebruik van schaarse donorhuid te  
 maximaliseren, kunnen gevalideerde op glycerolisatie gebaseerde deconta 
 minatiemethodes voor microbiologische kweek-positieve huidallogreffen toege- 
 past worden (Verbeken et al., 2012). 
 maximaal tijdsinterval vóór de bewerking en de bewaring
 De uitgenomen huid dient zo snel mogelijk na de uitname op de weefselbank  
 toe te komen. Na ontvangst van de huid op de weefselbank dient er binnen de  
 72 uren na de uitname aangevangen te worden met de bewerking van de  
 huid. In afwachting van de bewerking dient de huid bewaard te worden bij  
 2°C < T < 8°C, in een fysiologisch medium met voldoende bufferend vermogen. 
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7.e.3. modaliteiten voor de microbiËle secUrisatie  

Dit punt zal ruim besproken worden in het advies 8698 van de HGR dat in 2014  
gepubliceerd zal worden: “Microbiologische controle van menselijk lichaams- 
materiaal voor toepassing op de mens met maximale vrijwaring van microbiologische  
veiligheid: Praktische aanbevelingen”.

7.e.4. modaliteiten van secUrisatie ten opzichte van prionen

Vanwege potentiële corrosieve effecten en ischemische necrose, is het bij de 
meeste weefsels niet haalbaar om technieken te gebruiken om te securiseren 
ten opzichte van prionen. Dit geldt nog meer voor de weefsels waarbij de via-
biliteit van de cellen bewaard moet worden.

7.E.4.1. Specifieke modaliteiten voor allogreffen van het locomotorische stelsel 
Onder die termen verstaat men de procedures waarmee men, met gebruik van een 
van de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) goedgekeurde techniek,  
de prionlading tracht te verlagen. Het gaat om procedures waaraan een fase 
met natriumhydroxyde of hypochloriet wordt toegevoegd of waarbij het auto-
claveren gedurende minstens 30 minuten bij 134°C geschiedt (HGR 8143, 2008). 
De bank moet voor die procedures over een gedetailleerd protocol beschikken. 
Na de behandeling wordt het MLM in ingevroren of in gedehydrateerde toestand 
bewaard.

7.E.4.1. Specifieke modaliteiten voor tympano-ossiculaire allogreffen 
Dit aspect werd in een vorig advies van de HGR omstandig bestudeerd “Aanbeveling  
voor het uitvoeren van een hersenautopsie bij transcraniële prelevatie van gehoor-
beentjes en toe te passen techniek voor het opsporen van (v)CJD bij deze autopsie”  
(CSS 8340, 2008).

7.E.4.1. Weefselspecifiek voor huidallogreffen
Specifieke inactivatie ten opzichte van prionen is mogelijk wanneer de viabiliteit 
van de huidallogreffe niet noodzakelijk is voor het beoogde klinisch gebruik. In de 
andere gevallen dienen alle gebruikte producten die een risico inhouden, verge- 
zeld te zijn van de nodige certificaten die dit risico tot een minimum herleiden.

7.e.5. modaliteiten van secUrisatie ten opzichte van virUssen

De securisatie ten opzichte van virussen gebeurt door bestraling.
De eventuele virusinactivatie hangt van meerdere factoren af. Er kan bijgevolg geen  
enkele specifieke dosis worden aanbevolen. Echter bedraagt de minimumdosis 
voor virale sterilisatie daarentegen 25.000 Gray. Als men bestraling voor virusinacti- 
vatie gebruikt, moet die techniek, rekening houdend met de initiële virale lading,  
gevalideerd worden. Het bestralingsproces moet altijd gedocumenteerd zijn.
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8.f.1. verpaKKing 

8.f.1.1. fysische en chemische eigenschappen
De verpakking en het sluitsysteem moeten van die aard zijn dat ze geschikt zijn 
voor de toegepaste bewerkingstechnieken, de bewaaromstandigheden en 
bewaarduur in het kader van het beoogde doel.

8.f.1.2. steriliteit
Men gebruikt steeds gesteriliseerd verpakkingsmateriaal. 
De steriliteit moet gedocumenteerd zijn bijvoorbeeld door een bijgevoegd confor- 
miteitsattest of een attest van steriliteit; deze attesten kunnen evt. ter beschikking 
liggen bij de apotheker verantwoordelijk voor de sterilisatie afdeling.

In de mate van het mogelijke, gebruikt men een dubbele verpakking om de  
integriteit en/of de steriliteit van de externe oppervlakte van de interne container 
te waarborgen.
Als dit om specifieke technische redenen niet het geval is, moet de implanterende  
chirurg hiervan op de hoogte worden gebracht.

8.f.2. opslag en QUarantaine

8.f.2.1. opslag van menselijk lichaamsmateriaal in quarantaine 
Het MLM dat in quarantaine is, moet zo bewaard worden dat het kan geïdenti-
ficeerd worden en dat onterechte distributie vermeden wordt. Deze scheiding 
kan fysisch zijn of via een andere procedure bekomen worden.

8.f.2 2. opslag van vrijgegeven mlm
 8.F.2.2.1. Klassieke opslag van vrijgegeven MLM 
 Het MLM dat vrijgegeven is, moet zo bewaard worden dat het kan geïdentifi- 
 ceerd worden en dat er geen verwarring kan optreden met MLM in quarantaine.  
 Deze scheiding kan fysisch zijn of via een andere procedure bekomen worden. 
 8.F.2.2.2. Uitzonderlijke opslag van uitzonderlijk vrijgegeven niet conform MLM 
 In het kader van autoloog MLM kan het zijn dat weefsel, dat niet voldoet aan  
 de kwaliteitsnormen, alsnog bewaard wordt voor de patiënt in kwestie. Het gaat  
 immers vaker om uniek MLM dat niet onmiddellijk vervangbaar is, zoals bv. een  
 schedelluik. 
 Zo kan het zijn dat men in die context seropositief MLM of MLM van een donor  
 met een tumoraal proces of ook nog een schedelluik uit een besmette omgeving  
 (hersenabces) bewaart voor ulterieur klinisch gebruik bij de patiënt zelf. 

8. SEcTIE F
   bewaring en opslag van het lichaamsmateriaal
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Dit uitzonderlijk vrijgegeven niet conform MLM dient apart bewaard te worden. 
Het mag niet opgeslagen worden samen met vrijgegeven MLM dat aan alle kwali- 
teitsnormen voldoet, en ook niet samen met het MLM in quarantaine.
Op de verpakking van de individuele greffe moet expliciet vermeld staan dat het  
MLM enkel voor implantatie bij de donor mag gebruikt worden.

8.f.2.3. opslag van afgekeurd menselijk lichaamsmateriaal  
Het MLM dat om één of andere reden afgekeurd werd voor klinisch gebruik of 
vervallen MLM, moet gescheiden van alle andere MLM bewaard worden.

In het algemeen zal het MLM zo snel mogelijk vernietigd worden volgens de voor- 
ziene procedure voor het verwijderen van menselijk afval. 

Het bovengenoemde MLM kan echter bewaard worden als het niet alleen duidelijk  
fysisch afgescheiden maar eveneens duidelijk gelabeld is zodat gebruik voor 
menselijke toepassing onmogelijk is. Dit is het geval bv. als:
	 = het MLM gebruikt wordt als controlemateriaal bij de preparatie van bepaald  
  MLM; dit wordt dan expliciet vermeld in het procedurehandboek;
	 = het MLM door de instelling voor MLM gebruikt wordt voor de interne controle  
  van de kwaliteit van het desbetreffend MLM; dit wordt dan in het dossier van  
  het afgekeurde of vervallen MLM vermeld;
	 = het MLM voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt wordt;
	 = het MLM voor opleiding van het personeel gebruikt wordt.
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8.F.2.4. Weefselspecifieke bewaarcondities voor oculaire weefsels
 8.F.2.4.1. Bewaring van cornea’s
 Volgende bewaarcondities zijn aanvaard:
	 warme bewaring van de cornea tussen 30°c < t < 37°c
 Na ontsmetting van de bulbus wordt de cornea aseptisch losgeprepareerd met  
 behoud van een scleraring. Vervolgens wordt de cornea gesuspendeerd in  
 een flesje met celkweekmedium. Het flesje wordt op een temperatuur tussen  
 30°C < T < 37°C bewaard in een broedstoof met temperatuurscontrole.
 De bewaartijd met deze methode bedraagt niet meer dan 5 weken.
 Afhankelijk van de van toepassing zijnde procedures is het mogelijk dat het  
 medium van de cornea’s tijdens de bewaring ververst wordt.  
 Om opnieuw zijn fysiologische dikte te bereiken, moet het hoornvlies kort voor  
 de transplantatie in een medium gebracht worden dat macromoleculen met  
 een hoog osmotisch vermogen bevat. Bij het overbrengen naar dergelijk medium  
 is een microscopische re-evaluatie noodzakelijk (zie E.2.3.4.2.).
 Opmerking: De celkweekmedia die gebruikt worden voor de warme bewarings- 
 methode bevatten in de regel o.a. fetal calf serum (FCS). In dat kader dient het  
 gebruikte FCS afkomstig te zijn van een boviene spongiforme encefalopathie  
 (BSE)-vrij land.)
	 Koude bewaring 2°c< t < 8°c
 Na ontsmetting van de bulbus wordt de cornea aseptisch losgeprepareerd met  
 behoud van een scleraring. Vervolgens wordt de cornea bewaard in een flesje  
 met minimaal 20 ml bewaarvloeistof. Het flesje wordt op een temperatuur  
 2°C < T < 8°C bewaard in een koelkast met temperatuurscontrole.
 De bewaartijd met deze methode kan verschillend zijn in functie van het gebruikte  
 medium, maar bedraagt in de regel niet meer dan 7 dagen. Voor elke langere  
 duur dient de methode gevalideerd te worden.
 8.F.2.4.2. Bewaring van sclera 
 Bewaring van sclera gedehydrateerd in minimum 70 % ethanol kan op kamer- 
 temperatuur gedurende 12 maanden of gekoeld tussen 2°C < T < 8°C voor  
 langere termijn.
 Andere bewaarmethodes zijn in functie van het gebruikte medium en dienen  
 gevalideerd te zijn.
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8.F.2.4. Weefselspecifieke bewaarcondities voor placentaire allogreffen
 8.F.2.4.1. Cryopreservatie
 Gecryopreserveerde placentaire membranen worden bij een temperatuur  
 van –65°C (of lager ≤) opgeslagen. De bewaartijd volgens deze methode  
 bedraagt maximaal 2,5 jaar.
 8.F.2.4.2. Glycerolisering
 Geglyceroliseerd amnionmembraan wordt bij een temperatuur tussen  
 2°C < T < 8°C opgeslagen. 
 De bewaartijd volgens deze methode bedraagt maximaal 2,5 jaar.
 8.F.2.4.3. Drogen 
 Gedroogde placentaire vliezen worden bij kamertemperatuur opgeslagen.  
 De bewaartijd volgens deze methode bedraagt maximaal 2,5 jaar.
 8.F.2.4.4.	Lyofilisatie	of	vriesdrogen
 Gelyofiliseerd placentaire membranen worden bij kamertemperatuur opges- 
 lagen. De bewaartijd volgens deze methode bedraagt maximaal 2,5 jaar.
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8.f.2.4. weefselspecifieke bewaarcondities voor allogreffen van het  
   locomotorische stelsel 
 8.F.2.4.1.	Cryopreservatie	op	–40°C	of	lager	(≤)
 De botten, pezen, meniscus en osteochondrale greffen met of zonder cryo- 
 protectief agens moeten binnen 24 uur na de wegneming bij een temperatuur  
 van –40°C of lager (≤) ingevroren worden. De weefsels moeten vervolgens bij  
 een temperatuur van –40°C of lager (≤) bewaard worden en dat gedurende  
 maximum 5 jaar na de wegneming.
 8.F.2.4.2.	Lyofilisatie 
 Na lyofilisatie worden de fragmenten bij kamertemperatuur (of lager (≤)) bewaard.  
 De maximale bewaarduur na lyofilisatie bedraagt 5 jaar. De HGR heeft vroeger  
 een advies over dit onderwerp gepubliceerd: “Bewaren van musculoskeletale  
 greffes: aanbevelingen inzake bewaartemperatuur en bewaarduur” (HGR 8694, 
 2010). http://tinyurl.com/HGR-8694-preservatie
 8.F.2.4.3. Gedemineraliseerd bot
 De maximale bewaarduur bij kamertemperatuur na de preparatie bedraagt  
 5 jaar.
 8.F.2.4.4.	Chemische	fixatie	van	het	kraakbeen
 De kraakbeenfragmenten moeten bij kamertemperatuur of tussen 2°C < T < 8°C  
 bewaard worden: de maximale bewaarduur na de wegneming bedraagt 5 jaar.  
 8.F.2.4.5. Organotypische cultuur (meniscus en osteochondrale allogreffen) 
 De gekweekte meniscus of osteochondrale allogreffen moeten zo vlug mogelijk  
 (tot maximum één maand na de wegneming) overgeplant worden. 
 8.F.2.4.6. Tijdelijke bewaring met het oog op securisatie en inactivatie van  
  pathogenen      
 Voor de behandelde botgreffen, d.w.z. die een securisatie- en inactivatieproces  
 voor pathogenen ondergaan, en dat ongeacht de bewaarmethode, is in  
 afwachting van de verwerking een tijdelijke bewaring bij een temperatuur van  
 –20°C of lager (≤) voor een maximale duur van 1 maand aanvaardbaar (HGR  
 8588, 2009). 
 Na de verwerking en in functie van de bewaarmethode mogen de botgreffen  
 bewaard worden:
	 	 =	bij een temperatuur van –40°C of lager (≤) gedurende 5 jaar maximum  
   na de wegneming;
	 	 = bij kamertemperatuur na lyofilisatie bij een residuele vochtigheidsgraad  
   < 5 % (w/w) gedurende 5 jaar maximum na lyofilisatie; 
	 	 = bij kamertemperatuur na dehydratatie (met aceton, CO2 of andere fysisch- 
   chemische procedés) gedurende 5 jaar maximum na de wegneming. 
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8.f.2.4. specifieke bewaarcondities voor cardio-valvulaire allogreffen 
SOP’s bepalen het medium, de duur en de temperatuur van de incubatie alsook 
de koelsnelheid met de tussentijdse temperaturen van het koelproces bij cryopre-
servatie (zowel van de invrieskamer als van het controlemateriaal).
Deze informatie wordt bij het ter beschikking stellen van de greffe of via een perio- 
diek verzonden protocol aan de implanterende chirurg medegedeeld.
 8.F.2.4.1. Bewaring en opslag tussen –75°C en –80°C 
 De opslag tussen –75°C en –80°C is aanvaardbaar voor een korte periode  
 (6 maanden). Voor langere opslagperiodes moet een specifiek protocol worden  
 gevalideerd. 
 8.F.2.4.2. Bewaring en opslag tussen –130°C en –180°C (dampfase vloeibare  
  stikstof) of direct –196°C (vloeibare stikstof)
 Het bewaren in dampen van vloeibare stikstof bij een temperatuur tussen –130°C  
 en –180°C of direkt in de vloeibare stikstof op een temperatuur van –196°C is  
 aanvaardbaar voor een periode van 5 jaar. Voor langere bewaarperiodes  
 moet een specifiek protocol worden gevalideerd. 
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8.F.2.4. Specifieke bewaarcondities voor vasculaire allogreffen
 8.F.2.4.1. Bewaring en opslag tussen 2°C < T < 8°C 
 De temperatuur tussen 2°C < T < 8°C (4 dagen) in een aangepaste bewaar- 
 oplossing is aanvaardbaar. Bewaring gedurende langere perioden dient  
 door een specifiek protocol gevalideerd te worden. De bewaaroplossingen en 
 incubatietemperaturen evenals de aanvaardbare bewaarperiode worden  
 in een gevalideerd specifiek technisch protocol bepaald.
 8.F.2.4.2. Bewaring en opslag tussen –75°C en –80°C  
 De bewaring tussen –75°C en –80°C is voor een korte periode aanvaardbaar  
 (6 maand). Bewaring gedurende langere perioden dient door een specifiek  
 protocol gevalideerd te worden.  
 8.F.2.4.3. Bewaring en opslag tussen –130°C en –180°C
 De bewaring in vloeibare stikstofdampen of elke andere gelijksoortige techniek  
 die een temperatuur genereert tussen –130°C of –196°C is aanvaardbaar voor  
 een periode van 5 jaar. Voor langere bewaarperioden dient een specifiek  
 protocol gevalideerd te worden.

8.f.2.4. bewaarcondities voor tympano-ossiculaire allogreffen
De tympano-ossiculaire allogreffen worden op een temperatuur tussen 2°C < T < 8°C  
bewaard. 
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8.F.2.4. Weefselspecifieke bewaarcondities voor huidallogreffen 
Afhankelijk van de klinische toepassing en de vooropgestelde kwaliteit kan huid 
op een aantal manieren bewaard worden. Cryopreservatie in vloeibare stikstof 
en glycerolisatie zijn de meest gebruikelijke methodes. 

Elk bewaar- en opslagproces dient gespecificeerd (in de SOP’s van de huidbank), 
gedocumenteerd en gevalideerd te zijn.

Voor elk soort bewaarconditie wordt een maximale bewaartijd gespecificeerd. 
Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met eventuele achteruitgang 
van de vereiste eigenschappen van de huid. Deze maximale bewaartijd moet  
gedocumenteerd en gevalideerd zijn en aan de transplanterende arts meegedeeld  
worden.

Volgende bewaar- en opslagprocedures zijn aanvaardbaar voor huidallogreffen:
 8.F.2.4.1. Het bewaren en opslag tussen 2°C < T < 8°C 
 Methode bij uitstek voor het bewaren van viabele huidallogreffen, met behoud  
 van structurele integriteit, gedurende korte periodes (dagen tot weken). Een  
 fysiologisch preservatiemedium met nutriënten en een voldoende bufferend  
 vermogen is aangeraden.
 8.F.2.4.2. Cryopreservatie tussen –60°C en –80°C 
 Methode voor het bewaren van viabele huidallogreffen, met behoud van een  
 zekere structurele integriteit, gedurende middellange periodes (maanden).  
 Een gecontroleerde (invriescurve) en gevalideerde invriesprocedure is aan- 
 geraden.
 8.F.2.4.3. Cryopreservatie in vloeibare stikstof
 Methode bij uitstek voor het bewaren van viabele huidallogreffen, met behoud  
 van structurele integriteit, gedurende langere periodes (jaren). Een gecontroleerde  
 (invriescurve) en gevalideerde invriesprocedure is aangeraden. De huidallo- 
 greffen worden doorgaans in de stikstofdampen bewaard bij een temperatuur  
 lager dan –130°C (≤). 
 8.F.2.4.4. Glycerolisatie met hoge glycerol concentratie
 Methode bij uitstek voor het bewaren van niet-viabele huidallogreffen. Glycerol- 
 concentraties tussen 85 % en 98 % zijn gebruikelijk. De glycerolconcentratie wordt  
 doorgaans stapsgewijs opgevoerd. Glycerol heeft een anti-microbiële werking  
 en zou de huid minder immunogeen maken. Geglyceroliseerde huidallogreffen  
 worden doorgaans tussen 2°C < T < 8°C bewaard.
 8.F.2.4.5.	Lyofilisatie	en	dehydratatie	
 Weinig gebruikte en vrij omslachtige methode voor het bewaren van niet-viabele  
 huidallogreffen.
 Gelyofiliseerde huid kan bij kamertemperatuur bewaard worden.
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 8.F.2.4.6. Andere bewaar- en opslagprocedures 
 Er werden in de literatuur een aantal andere bewaar- en opslagprocessen voor  
 huidallogreffen beschreven zoals:  
	 	 = Vitrificatie;  
	 	 = Bewaring in hoge concentraties propyleen glycol;
	 	 = Bewaring bij 22°C in anhydrisch NaCl.
 Er is weinig informatie over deze procedures en de HGR suggereert dat hun  
 gebruik moet gevalideerd worden.
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9. SEcTIE g
   distribUtie van menselijK lichaamsmateriaal

9.g.1. transportmodaliteiten

Het MLM moet vervoerd worden in functie van het MLM-type, de wijze waarop het  
verwerkt werd en de klinische toepassing ervan onder dusdanige omstandigheden  
dat de kwaliteit van het materiaal (temperatuur, schokken, enz.) gewaarborgd 
kan worden.

De containers moeten zodanig ontworpen zijn dat ze voldoende schokbestendig 
zijn en dat ze de temperatuur op het gewenste niveau kunnen handhaven.

Het is essentieel dat de container correct gesloten wordt en niet meer geopend tot 
de greffe ontvangen wordt in de dienst van bestemming. 

Bij langere transporten kan het wenselijk zijn om een temperatuurcontrole in de 
container toe te voegen. Dit is vooral van belang wanneer de door cryopreservatie  
bewaarde weefsels naar de bank worden teruggebracht om later opnieuw 
verdeeld te worden.

Bij ontvangst van de container met het donormateriaal in de bank MLM zal er 
worden gecontroleerd of er geen lekkage is opgetreden tijdens het transport, of er  
geen beschadiging of breuk is van de container en of de zegel van het deksel 
niet verbroken is. De koude keten mag op geen enkel ogenblik onderbroken zijn. 
Elk van de opgesomde situaties zal een reden zijn tot afkeuring van het weefsel. 
Verder dient nagegaan te worden of de etiketten nog intact en leesbaar zijn. 
Indien dit niet zo is, dan kan dit ook een reden zijn tot afkeuring van het weefsel. 

9.g.1.1. transportmodaliteiten van allogreffen van het locomotorisch stelsel 
De ontdooiing van het gecryopreserveerde bot-MLM en de spoeling ervan moeten  
gebeuren volgens de procedure voor de verwijdering van het cryoprotectans en 
onmiddellijk vóór het gebruik ervan bij de mens.

9.g.1.1. transportmodaliteiten van cardio-valvulaire allogreffen
Tijdens de hele duur van het transport moet het gecryopreserveerde weefsel op 
een temperatuur van –130°C of lager (≤) worden gehouden. Een temperatuur-
controle wordt in de secundaire verpakking van de interne verpakking van de 
allogreffe toegevoegd.
Het transport en de tijdelijke opslag van een hartklep op droog ijs zijn aanvaardbaar  
voor zover de greffe constant op die temperatuur gehouden wordt. In dit geval 
kan die nooit meer op de lagere temperatuur (T ≤ –130°C) worden gebracht.
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9.g.1.1. transportmodaliteiten van vasculaire weefsels
 9.H.1.1.1. Weefsels bewaard op een temperatuur tussen 2°C < T< 8°C
 Tijdens de hele duur van het transport wordt het tussen 2°C < T< 8°C bewaarde  
 weefsel in een aangepaste container geplaatst die een temperatuur tussen  
 0°C < T < 4°C (smeltend ijs) kan waarborgen.

 9.G.1.1.2. Gecryopreserveerde weefsels bewaard op –80°C
   vervoerde greffen waarvan het gebruik binnen de 24 uur niet gewaarborgd is 
   Tijdens de hele duur van het transport moet het op –80°C gecryopreser- 
   veerde weefsel op droog ijs worden bewaard bij een temperatuur gelegen  
   tussen –75°C en –80°C.
   vervoerde greffen waarvan het gebruik binnen de 24 uur verzekerd is
   Tijdens het transport moet het weefsel in een aangepaste container worden  
   geplaatst die een temperatuur gelegen tussen 0°C < T < 4°C (smeltend ijs)  
   kan waarborgen. In dit geval moet het weefsel zo snel mogelijk worden  
   gebruikt en mag het vervoerde weefsel nooit meer op de initiële tempe- 
   ratuur worden gebracht.
 9. g.1.1.3. gecryopreserveerde weefsels bewaard op een temperatuur lager  
    dan –130°c
 Tijdens de hele duur van het transport moet het op –130°C of op een lagere  
 temperatuur (≤) gecryopreserveerde weefsel in vloeibare stikstofdampen of  
 direct in de vloeibare stikstof worden gehouden.
 Het transport en de tijdelijke opslag van een vasculaire allogreffe op droog ijs  
 tussen –75°C en –80°C zijn aanvaardbaar voor zover de greffe constant op  
 die temperatuur gehouden wordt. In dit geval kan die nooit meer op de initiële  
 temperatuur ( –130°C of lager (≤)) worden gebracht en moet de bewaarduur  
 ervan (vanaf het ogenblik dat die bij –80°C wordt geplaatst) tot zes maanden  
 worden beperkt (behalve als een specifiek validatieprotocol een langere  
 bewaarduur aanvaardt).

9.g.2.  aanwijzingen voor de voorbereiding van de allogreffe  
  vÓÓr de toepassing ervan bij de mens.

begeleidend dossier voor weefsels
Op de bijsluiter moet expliciet vermeld staan welke relevante stoffen gebruikt werden  
tijdens de preparatie en de preservatie van de weefsels. Het kan hier gaan om 
antibiotica en om cryoprotectantia. 

Ontdooiing, eventuele verwijdering van de cryoprotector en herstel van de isotone  
balans zijn van cruciaal belang om de integriteit van het gecryopreserveerde 
weefsel te waarborgen. Daarom moet het begeleidende dossier van de MLM 
niet alleen de voor alle weefsels voorziene documentatie bevatten maar ook  
het reconstitutieprotocol van de weefsels en de lijst van het benodigd materiaal.
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De allogreffen moeten juist vóór de implantatie voorbereid worden door de 
allogreffen te spoelen in een steriele fysiologische oplossing teneinde de formal-
dehyde-oplossing te verwijderen.

9.g.3. terUgKeer van (niet gebrUiKt) menselijK lichaamsmateriaal 

De terugkeer van MLM dient vermeden te worden. 
Als niet gebruikte greffen worden teruggestuurd, kunnen ze slechts opnieuw voor  
implantatie vrijgegeven worden als bewezen kan worden dat de vereiste voorwaarden  
(bv. minimumtemperatuur) op elk ogenblik gewaarborgd bleven. De beslissing  
hieromtrent behoort tot de bevoegdheid van de beheerder voor MLM. Informatie 
omtrent de terugkeer van de greffe evenals de voorwaarden voor het opnieuw 
ter beschikking stellen voor vrijgave worden in het dossier genoteerd.
 



sectie H 47

10.h.1. gegevens betreffende de opvolging van de implantatie 

Microbiologische controles met betrekking tot met name aërobe en anaërobe 
kiemen alsook fungi moeten op de transportoplossing worden uitgevoerd en de 
resultaten moeten aan de instelling voor MLM worden meegedeeld.

Het is wenselijk bijkomende gegevens in te zamelen betreffende de klinische 
opvolging van de ontvanger. Deze gegevens kunnen nuttig zijn in het kader van 
een retrospectieve evaluatie van de klinische resultaten voor MLM die door de 
instelling voor MLM werd vrijgegeven. Ze vormen bijgevolg één van de onont-
beerlijke elementen voor de evaluatie van de procedures inzake bewerking, 
bewaren en opslag van de instelling voor het gebruik van dit MLM. De implante-
rende arts dient erop gewezen te worden dat hij/zij ieder ernstig ongewenst voorval  
en ieder ongewenste bijwerking (o.a. primaire graft failure, post-operatieve  
endophtalmitis of ziekte-overdracht te wijten aan het gebruik van het MLM) aan 
de instelling dient te melden.

10. SEcTIE H
   implantatie en opvolging van menselijK lichaams 
   materiaal
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12.  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:

baUdoUX etienne*  Geneeskunde, celtherapie ULg
beele hilde* Geneeskunde, dermatologie UZ Gent
boUtsen-ectors nadine* Geneeskunde, pathologische anatomie KUL
delforge alain* Geneeskunde, celtherapie ULB
delloye christian*  Geneeskunde, orthopedische chirurgie UCL
de sUtter petra* Voortplantingsgeneeskunde UZ Gent
gUns johan* Medisch-sociale wetenschappen UZ Brussel
heinen ernst Humane histologie ULg
mUylle ludo* Geneeskunde, klinische biologie FAGG, UZA, UA 
pirnay jean-paul* Medische wetenschappen MHKA
thonon fabienne Voortplantingsgeneeskunde, embryologie CHR de la  
  Citadelle 
  de Liège
van den abbeel etienne Voortplantingsgeneeskunde, embryologie UZ Gent
van geyt caroline* Medisch-sociale wetenschappen UZ Gent
van riet ivan* Geneeskunde, celtherapie UZ Brussel
vanderKelen alain* Geneeskunde, algemene chirurgie HMRA
vansteenbrUgge anne Voortplantingsgeneeskunde, embryologie CHR Namur
verbeKen gilbert* Biologie, QA/QC/RA MHKA

De administratie werd vertegenwoordigd door:

bontez walter Coordinatie bloed, cellen, weefsels  FAGG
devos catherine  Beheer van de erkenningen van FAGG
 banken voor menselijk 
 lichaamsmateriaal
lhoir andré Coordinatie  FAGG
 « menselijk lichaamsmateriaal »
vanthUyne Kimberly Coordinatie bloed, cellen, weefsels FAGG

Het voorzitterschap werd verzekerd door hilde beele en het wetenschappelijk 
secretariaat door muriel baltes.
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)

De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD  
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd 
opgericht in 1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksge- 
zondheid aan de ministers van volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun  
administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet dit op vraag of op 
eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze uit, 
maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op  
basis van de recentste wetenschappelijk kennis.

Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad  
beroep op een uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteit-
sprofessoren, medewerkers van wetenschappelijke instellingen), waarvan er 
200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts komen in multidiscipli-
naire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken.

Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel 
belang de neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschap-
pelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur,  
regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te komen aan 
deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. 
De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van  
een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op  
belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke belangenconflicten, en een 
referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door het College  
(eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te 
leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschap-
pelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.

De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College.  
Na validatie worden ze overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van  
volksgezondheid en worden de openbare adviezen gepubliceerd op de website  
(www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke adviezen. Daarnaast  
wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar doel-
groepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector.

De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH 
netwerk (European Science Advisory Network for Health), dat de bedoeling  
heeft adviezen uit te werken op Europees niveau.

Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de 
HGR kan U een mailtje sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.

Deze publicatie mag niet worden verkocht.
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