ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9162
Advies betreffende de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor medische
hulpmiddelen vervaardigd met gebruikmaking van weefsels van dierlijke
oorsprong bestemd voor toepassing op de mens.
The Superior Health Council has issued guidelines to ensure the quality and safety
of implants of animal origin from the production unit to their implantation in
humans.
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1. INLEIDING
De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van de voedselketen en/of de
bescherming van de dierengezondheid en het dierenwelzijn worden wettelijk geregeld in functie
van het gebruik van het materiaal van dierlijke oorsprong bv. voor de landbouw (primaire
producten van dierlijke oorsprong die in de voedselketen terechtkomen en dierlijke bijproducten
die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie) en voor wetenschappelijk onderzoek
(proefdieren). Dierlijke bijproducten kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt in dierenvoeders of
gebruikt worden voor de aanmaak van geneesmiddelen, cosmetische producten, leder,
meststoffen, e.d.
Op Europees niveau is er een toepasbare regelgeving voor alle medische hulpmiddelen bestemd
voor toepassing op de mens. In België zijn er een beperkt aantal federale en regionale
regelgevingen die fragmentarisch bepaalde regelgevende aspecten behandelen. Deze aspecten
zijn gedetailleerd opgenomen onder punt 3.3. (regelgevend kader). Dit heeft de groep ertoe
aangezet om een reeks regels voor een goede praktijkvoering op te stellen betreffende de
microbiologische kwaliteit van het materiaal van dierlijke oorsprong bij het ontwikkelen,
vervaardigen en het ter beschikking stellen van implantaten en invasieve hulpmiddelen van
dierlijke oorsprong (zie bijlage 1. Definities) bestemd voor toepassing op de mens.
Dit advies is des te belangrijker daar er nu al producten op de markt beschikbaar zijn en omdat
deze producten bijdragen tot een betere volksgezondheid. Bijvoorbeeld zijn er chirurgische
hemostatica op basis van materiaal van dierlijke oorsprong samengesteld uit collageen, gelatine
en/of thrombine van runderen en/of varkens. Bij een neurochirurgische ingreep kan een deel van
de dura mater door een synthetisch product of weefsel van dierlijke oorsprong vervangen
worden. Op dit ogenblik worden pezen van paarden, collageen uit het cutaan foetaal weefsel van
runderen en darmsubmucosa van varkens op de markt gebracht. Deze producten zijn doorgaans
relatief duurder dan synthetische alternatieven. Hun toepassing kan echter als meer geschikt
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beschouwd worden in bepaalde situaties zoals het herstellen van een hernia in een
gecontamineerde/geïnfecteerde chirurgisch veld (Breuing et al., 2010).
Door de potentiële risico's te identificeren en goede praktijken voor te stellen voor de productie
van implantaten van dierlijke oorsprong, vanaf de productie-eenheid tot aan de toepassing van
het eindproduct, kan dit advies onder meer dienen als basisdocument voor onderzoekers, voor
de industrie (biotechnologie e.a.) en andere partner actief in de gezondheidszorg. De Commissie
voor de terugbetaling van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen is in het bijzonder
vragende partij om het dossier voor de aanvraag tot terugbetaling aan te vullen.
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2. ADVIES
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product ligt bij de producent. Om deze kwaliteit
te verzekeren adviseert de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om de volgende vier aandachtspunten
op de voorgrond te plaatsen:



de gezondheidsstatus van de brondieren;
de traceerbaarheid van de gegevens doorheen de hele keten gaande van het produceren,
bewerken tot het distribueren van invasieve hulpmiddelen en implantaten van dierlijke
oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn;
 de risicobeoordeling van pathogene agentia;
 de herleiding van het risico tot een minimum door het uitvoeren van aangepaste
protocollen
Daarenboven moeten alle actoren bijdragen tot een goede vigilantie.
Tenslotte, beveelt de HGR aan om een geautomatiseerd en gecentraliseerd systeem op te
richten om de producten te kunnen traceren. Met een dergelijk systeem kan geanticipeerd
worden op elke beheerskeuze naar aanleiding van de ontdekking van een reactie/voorval
gerelateerd aan een besmetting van een implantaat van dierlijke oorsprong
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3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van de gebruikte afkortingen
BSE
Boviene spongiforme encephalopathie
CMM
Comité voor Medisch Materiaal
EMA
European Medicines Agency
EOB
Ernstige ongewenste bijwerking
EOV
Ernstig ongewenst voorval
EUnetHTA
European network for health technology assessment (the scientific and
technical cooperation of the HTA Network)
EU
Europese Unie
FAGG
Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
HGR
Hoge Gezondheidsraad
MLM
Menselijk lichaamsmateriaal
MRSA
Methicilline Resistente Staphylococcus aureus
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
OSE
Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (Transmissible spongiform
encephalopathies)
SPF
Specific pathogen free
SOP
Standard operating protocol (Standaardpraktijkvoorschrift)
vCJD
Variant Creutzfeldt-Jakob disease
OIE
World Organisation for Animal Health
WHO
World Health Organisation

3.1.

Methodologie

Na het bestuderen van de aanvraag bepaalden het College en de voorzitter van de werkgroep de
nodige expertises. De experts van de groep hebben een algemene belangenverklaring en een
ad-hoc verklaring ingediend en de Commissie voor Deontologie heeft het mogelijk risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een wetenschappelijk literatuuroverzicht (internationale tijdschriften met
leescomités), rapporten en normen van internationale autoriteiten, het oordeel van de experts en
elk ander relevant gegeven.
Na de goedkeuring van het ontwerpadvies door de ad hoc werkgroep samengesteld door
vertegenwoordigers uit de permanente werkgroep “Cellen, weefsels en organen van menselijke
en dierlijke oorsprong” en experten in dierlijke infectieziekten, werd het advies besproken in
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten (FAGG) en voorgelegd aan de leden van de permanente werkgroep.
Het College heeft als laatste instantie, het advies gevalideerd.

3.2.

Beperkingen/kader/scope van het advies

Onder xenotransplantatie verstaat men de transplantatie van cellen, weefsels en organen
afkomstig van dieren. Breed genomen is een xenotransplantatie elke procedure of handeling
waarbij cellen, weefsels of organen van dierlijke oorsprong worden getransplanteerd,
geïmplanteerd of toegediend via perfusie bij een menselijke ontvanger. Deze definitie omvat de
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transplantatie van het niet-levende biomateriaal of het acellulaire materiaal (Bijlage 1 – definitie)
(bv. hartkleppen, bloedvaten, pezen, collageen) evenals levende biomateriaal (bv.levercellen of
pancreascellen) afkomstig van diersoorten. Het niet-levend biomateriaal of acellulaire materiaal –
houdt een duidelijk beperkter risico in op de overdracht van (besmettelijke) ziektes. De
transplantatie van cellen en/of organen van dierlijke oorsprong, die op dit moment nog
voornamelijk in een experimentele stadium is, is bestemd om mensenlevens te redden (bv.
levertransplantatie). Terwijl dit zelden het geval is bij het gebruik van medische hulpmiddelen en
implantaten van dierlijke oorsprong, op enkele uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld de
hartkleppen.
Wat een xenotransplantatie met levend biomateriaal betreft, werd de meeste ervaring met nietmenselijke primaten (bavianen en andere) en varkens opgedaan. De xenotransplantatie van
organen, weefsels en cellen afkomstig van primaten komt in dit document echter niet aan bod,
omdat die momenteel in België geen toepassing kent. In dit advies wordt er soms naar de
specifieke literatuur rond transplantatie van levend biomateriaal verwezen om het gebrek aan
informatie over niet-levend biomateriaal te compenseren.
Dit advies beperkt zich dus tot niet-levende materialen van dierlijke oorsprong. De
geneesmiddelen die zijn samengesteld uit materiaal van dierlijke oorsprong of die dit vallen
buiten de scope van dit advies. Beiden liggen vervat in een specifiek kader (EUNETHTA, 2013).
De hele reglementering over ATMP wordt in dit advies niet in aanmerking genomen.
Momenteel worden voor het vervaardigen van invasieve medische hulpmiddelen en implantaten
de volgende diersoorten gebruikt: varkens, runderen en paarden. Hoofdzakelijk om deze reden
en wegens een gebrek aan literatuur over het onderwerp (buiten de alinea over overdraagbare
spongiforme encefalopathieën (OSE)) beperkt het advies zich tot implantaten afkomstig van deze
drie soorten.
Het advies betreft specifiek het risico op overdracht van virale, bacteriële, parasitaire, schimmel
en gisteninfecties, alsook OSE. Op dit ogenblik staat eventueel, maar niet noodzakelijk de
volgende informatie over de in de handel gebrachte producten ter beschikking van de
implanterende arts: gegevens over een sterilisatie of de melding "dit product vertoont geen risico
op een prionziekte". Al deze materialen van dierlijke oorsprong bestemd voor toepassing op de
mens moeten steriel zijn.
Het advies betreft het verkrijgen, wegnemen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van
invasieve medische hulpmiddelen en implantaten van dierlijke oorsprong die voor toepassing op
de mens bestemd zijn. Er wordt rekening gehouden met de bepalingen in de nationale wetgeving
en met de geldende Europese en internationale vereisten en aanbevelingen (EMA, 2011). De
testen voor biocompatibiliteit worden hier niet behandeld (cytotoxiciteit, immunotoxiciteit,
systemische toxiciteit, genotoxiciteit,...).
De verwante problemen betreffende de aandacht voor het dierenwelzijn bij gebruik in de
biomedische sector alsook de ethische problemen inzake xenotransplantatie vallen buiten de
scope van dit advies maar zouden in een tweede stap door de bevoegde overheid moeten
worden geëvalueerd.
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Voorts komen bij andere dan de hier beschreven implantaten van dierlijke oorsprong (varkens,
runderen, paarden) en bij bijkomende therapeutische producten gelijkaardige problemen voor als
bij de in dit advies besproken implantaten. De beredenering in dit document kan tot inspiratiebron
dienen voor dergelijke producten.

3.3.

Wetgevend kader

De wettelijke basis wordt gevormd door verordening (EG) nr. 1069/2009 van 21 oktober 2009 1en
haar implementatieverordening (Europese Unie (EU)) nr. 142/2011. Daarin staat meer bepaald
het volgende:
 een indeling van de bijproducten van dierlijke oorsprong gebaseerd op de risico's
(categorie van materialen 1 - 3), waarbij aangegeven wordt of ze als voer voor dieren
kunnen worden gebruikt, bij de vervaardiging van technische producten of producten
voor andere doeleinden, of dat ze vernietigd moeten worden;
 de verplichting van de lidstaten en de exploitanten om de dierlijke bijproducten zo
spoedig mogelijk te verzamelen en te verwijderen;
 de uitsluiting van producten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie van de
voederketen voor fokvee; en tot slot
 het verbod op het voeren van een diersoort met materiaal afkomstig van dezelfde
soort ("verbod op hergebruik binnen dezelfde soort").
Dierlijke bijproducten van elke categorie van materiaal kunnen gebruikt worden voor de
vervaardiging van afgeleide producten zoals actieve implanteerbare medische hulpmiddelen,
medische hulpmiddelen, medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek en geneesmiddelen.
Lijsten van de geregistreerde en erkende inrichtingen in België en de EU overeenkomstig
verordening (EG) nr. 1069/2009 zijn beschikbaar.
De internationale norm - EN-ISO 13485:2012 Quality Management System - specificeert eisen
voor een kwaliteitsmanagementsysteem die in een organisatie kunnen worden gebruikt voor
ontwerp en ontwikkeling, productie, installatie en onderhoud van medische hulpmiddelen en
ontwerp, ontwikkeling en de uitvoering van daarmee gerelateerde diensten. De ISO-norm 13485
wordt in dit advies niet besproken.
Dit advies moet worden gelezen in samenhang met verordening (EU) Nr. 722/2012 betreffende
de bijzondere vereisten voor medische hulpmiddelen die zijn vervaardigd met gebruikmaking van
weefsel van dierlijke oorsprong.

3.4.

Uitwerking van het advies

In het advies wordt verwezen naar de beschikbare literatuur en bij gebrek aan specifieke
literatuur naar de striktere beschikbare literatuur in de verwante domeinen zoals die van
xenotransplantatie en die van menselijk lichaamsmateriaal (MLM), waar andere risico’s een rol
spelen.
1

EU – Europese Unie. Verordening (EG) nr 1069/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten); 2009 .
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Het advies is ingedeeld volgens het volgende schema:
1. Elementen voor de gevarenidentificatie ;
2. Elementen voor de gevarenkarakterisatie ;
3. Algemene maatregelen om het risico te beperken;
4. Specifieke maatregelen om het risico te beperken.
3.4.1. Elementen voor de gevarenidentificatie
De elementen voor de gevarenidentificatie werden op basis van de bestaande literatuur bepaald,
geëvalueerd en verzameld. Niet alle nodige informatie is echter toegankelijk in de literatuur. De
gegevens over varkens zijn het gemakkelijkst toegankelijk, want dit bronmateriaal wordt vaak
gebruikt bij xenotransplantaties en in onderzoek. Dit is helaas niet het geval voor runderen en
nog minder voor paarden. Deze verschillen in informatie verklaren de ongelijkheid van de
desbetreffende paragrafen.
Er kunnen twee types gevaren onderscheiden worden:
- de niet-specifieke infecties en de infestaties die afkomstig zijn van niet of weinig
pathogene commensale microbiota voor de oorspronkelijke diersoort;
- de specifieke infecties met goed geïdentificeerde pathogene (micro-)organismen die een
eventueel zoonotisch potentieel hebben.
Het advies beperkt zich tot deze twee categorieën.
3.4.1.1.

Besmettelijke agentia

In dit hoofdstuk "besmettelijke agentia" is het essentieel om rekening te houden met:



de epidemiologische situatie van een eventueel zeer ver afgelegen land, waar de
prelevatie plaatsvond en/of van de regio vanwaar de implantaten afkomstig zijn;
de onbekende status van de ontvanger die mogelijk tot een deelpopulatie met verhoogd
risico behoort (een immuungecompromitteerde patiënt bijvoorbeeld).

Meer dan 1.415 pathogene agentia wekken besmettelijke ziektes op bij mensen, 616 bij vee en
374 bij vleesetende huisdieren (Cleaveland et al., 2001).
A. Virussen
In het algemeen vormen de virussen de grootste gevaren voor de introductie en verspreiding
door transplantatie. Aangezien het geen homogene groep betreft, moeten de gevaren apart
afzonderlijk in aanmerking worden genomen. Bij bepaalde virussen stellen er zich werkelijke
problemen, terwijl andere eerder te verwaarlozen problemen met zich meebrengen. De
overdracht van persisterende chronische of latente virussen die een groot aantal personen
kunnen infecteren zou op het vlak van de volksgezondheid belangrijk kunnen zijn.
De problemen veroorzaakt door gekende zoönotische virussen verschillen misschien niet van die
veroorzaakt door overige virussen voor wat betreft de klassieke overdrachtsvormen. Toch kunnen
deze virussen een hoog risico inhouden voor individuele ontvangers die tot een deelpopulatie
met verhoogd risico behoren.
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De dierlijke virussen die niet als zoönotisch bekend staan, kunnen mogelijk een risico betekenen
omdat ze door een genetische evolutie een tropisme voor de mens kunnen verwerven. In deze
context, kunnen de virussen met een hoog mutatieniveau een hoog risico met zich meebrengen
(bv. influenzavirus, rotavirus, coronavirus ...).
De ongekende agentia stellen een inherent probleem op zich (WHO, 1998). Voor een bijkomende
garantie betreffende het inactiveren van op dit moment onbekende virussen, moeten de
procedures van die aard zijn dat ze de meest resistente virussen kunnen inactiveren.
B. Bacteriën
Volgens het document "Xenotransplantation: Guidance on infectious disease prevention and
management" (WHO, 1998) is het risico voor de algemene bevolking wat betreft bacteriën
waarschijnlijk niet groter dan bij het gebruik van (menselijke) allogreffen. De gevolgen van de
blootstelling aan bacteriën zouden eerder verband houden met de immuniteitsstatus van de
ontvanger dan met het pathogeen vermogen van de bacteriën. We verwijzen dan ook specifiek
naar de betreffende wetgeving en de adviezen voor allogreffen van humane oorsprong (Wet,
2008; KB, 2009; HGR, 8716, 2013; HGR 8143, 2008; HGR 8785, 2012; HGR 8763, 2014).
C. Parasieten
Helminten, protozoa en rickettsiae met zoönotische eigenschappen kunnen een mogelijk
infectierisico betekenen. Dierlijke parasitaire agentia die niet als zoönoseverwekkers bekend
staan, kunnen ook een risico inhouden. Het precieze risiconiveau hangt in de eerste plaats af van
de aard van het gepreleveerd weefsel of materiaal. De meeste parasieten hebben immers een
specifiek tropisme tegenover bepaalde weefsels en hun levenscyclus vraagt om specifieke
vereisten. De aanwezigheid van bepaalde parasieten hangt af van de klimaatomstandigheden en
het leefmilieu van het land of regio vanwaar het dier afkomstig is of waar doorheen het vervoerd
werd. De herkomst van de wegneming zal dus ook het risiconiveau beïnvloeden.
Er moet een bijzondere aandacht worden besteed aan de mogelijke parasitaire besmetting van
het dierlijk bronmateriaal tijdens de wegneming en het verwerkingsproces.
De gevolgen moeten echter ook in verband gebracht worden met de immuniteitsstatus van de
ontvanger, zoals gerapporteerd werd voor bepaalde hemoparasieten van de Babesia-soort
(Lempereur et al., 2014 in press).
D. Schimmels en gisten
Volgens het document "Xenotransplantation: Guidance on infectious disease prevention and
management" (WHO, 1998) is het risico voor de algemene bevolking wat betreft schimmels en
gisten waarschijnlijk niet groter dan bij het gebruik van (menselijke) allogreffen. De gevolgen
zouden eerder verband houden met de immuniteitsstatus van de ontvanger dan met de agentia
op zich. We verwijzen dan ook specifiek naar de betreffende wetgeving en de adviezen voor
allogreffen van humane oorsprong (Wet, 2008; KB, 2009; HGR, 8716, 2013; HGR 8143, 2008;
HGR 8785, 2012; HGR 8763, 2014).
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E. Prionen - OSE-agentia
De in aanmerking te nemen OSE-agentia zijn de OSE-agentia van herkauwers, hetzij boviene
spongiforme encefalopathie (BSE) bij runderen en draaiziekte (scrapie) bij schapen en geiten. De
iatrogene overdracht van OSE-agentia is bewezen. Een variante vorm van de ziekte van
Creutzfeldt-Jakob (vCJD), te wijten aan de overdracht van BSE-agentia aan de mens werd
gedocumenteerd.
3.4.1.2. Diersoort: runderen
Een recente review brengt een niet-uitsluitende lijst naar voren (McDaniel et al., 2014).
De bacteriën vormen de belangrijkste taxonomische groep van op de mens overdraagbare
pathogene (micro-)organismen afkomstig van runderen, hetzij door (in)directe besmetting
(ademhaling, spijsvertering, huid ...), hetzij via levensmiddelen of biologische vectoren (McDaniel
et al., 2014). Ze zijn door parasieten, virussen, schimmels en prionen gevolgd. Op
epidemiologisch vlak zijn de bacteriële zoönosen voor het merendeel over de hele wereld
verspreid, buiten diegene die via biologische vectoren worden overgedragen. Hoewel de meeste
van deze pathogenen in vele Europese landen zijn uitgeroeid, blijven ze nog steeds in andere
regio's van de wereld bestaan2 en vormen ze dus een werkelijke dreiging in het kader van
implantaten van dierlijke oorsprong. Een beperkte lijst van pathogenen bij runderen met een
zoönotisch vermogen is in dezelfde publicatie beschikbaar (McDaniel et al., 2014), waarbij
bovendien het statuut van het (opnieuw) verschijnen wordt vermeld; de belangrijkste zijn hierna in
alfabetische volgorde opgenomen:


Virussen: Cowpox virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, ecthyma contagiosa
virus, Kyasanur Forest disease virus, pseudocowpox virus, rabies virus, Rift Valley fever
virus, tick-borne encephalitis virus.



Bacteriën: Bacillus anthracis (antrax), Brucella spp., Burkholderia pseudomallei,
Campylobacter jejuni, Clostridum difficile, Coxiella burnetii (Q fever), Escherichia coli,
Leptospira spp., Listeria monocytogenes, Mycobacterium spp., Salmonella spp.,
Staphylococcus aureus.



Parasieten: Anaplasma phagocytophilum, Ascaris suum, Babesia spp., Cryptosporidium
spp., Dracunculus medinensis, Dicrocoelium dentriticum, Dicrocoelium hospes,
Echinococcus granulosus, Entamoeba histolytica, Fasciola spp, Giardia intestinalis,
Gongylonema pulchrum, Mammomonogamus spp., Rickettsia conorii, Rickettsia africae,
Sarcocystis bovihominis, Schistosoma spp., Taenia saginata, Toxoplasma gondii,
Trichinella spiralis, Trichostrongylus spp., Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma
brucei rhodesiense.



Schimmels en gisten: Aspergillus spp, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum,
Microsporum spp., Sporothrix schenckii, Trichophyton spp.

2

de situatie van dierziektes kan geraadpleegd worden op de interface van de databank voor wereldwijde gezondheidsinformatie,
WAHID, beschikbaar op het volgende URL-adres:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang
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Niet-conventioneel overdraagbaar agens/OSE: BSE-agens

Zowel de behandelingsmogelijkheden als het risico op sterfte (bv. hoge mortaliteit: Rift Valley
fever, Crimean-Congo hemorrhagic fever, Q fever en anthrax) zijn in deze gevallen zeer
uiteenlopend (McDaniel et al., 2014).
3.4.1.3. Diersoort: paarden
De virussen vormen de belangrijkste taxonomische groep van op de mens overdraagbare
pathogene (micro-)organismen afkomstig van paarden, hetzij door (in)directe besmetting
(ademhaling, spijsvertering, huid,...), hetzij via levensmiddelen of biologische vectoren (Chomel et
al., 2003). Ze zijn gevolgd door bacteriën, parasieten, schimmels. Zoals voor runderen zijn er
verschillende van deze pathogenen in vele Europese landen uitgeroeid, maar blijven ze nog
steeds in andere regio's van de wereld bestaan3 en vormen ze dus een werkelijke dreiging in het
kader van implantaten van dierlijke oorsprong.
Hieronder wordt een beperkte lijst weergegeven, in alfabetische volgorde van de belangrijkste
pathogenen bij paarden met een zoönotisch vermogen (Chomel et al., 2003):


Virussen: Borna virus, eastern equine encephalitis virus, Hendra virus, Japanese
encephalitis virus, rabies virus, Venezuelan equine encephalitis virus, vesicular stomatitis
virus, western equine encephalitis virus, West-Nile fever virus.



Bacteriën: Bacillus anthracis, Burkholderai mallei, Burkholderia pseudomallei,
Dermatophilus congolensis, Leptospira spp., Rhodococcus equi, Salmonella spp.,
Streptococcus equi subsp. Zooepidemicus.



Parasieten: Anaplasma phagocytophilum, Cryptosporidium spp., Dracunculus medinensis
Dricocoelium dentriticum, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Fasciola
spp., Giardia intestinalis, Gongylonema pulchrum, Rhinosporidium seeberi, Schistosoma
spp., Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis.



Schimmels en gisten: Aspergillus spp., Blastomyces dermatitidis, Histoplasma
capsulatum, Trichophyton spp.



Niet-conventioneel overdraagbaar agens/OSE: Niet van toepassing
3.4.1.4. Diersoort – varkens

De virussen vormen de belangrijkste taxonomische groep van op de mens overdraagbare
pathogene (micro-)organismen afkomstig van varkens, hetzij door (in)directe besmetting
(ademhaling, spijsvertering, huid,...), hetzij via levensmiddelen of biologische vectoren (Smith et
al., 2011). Ze zijn gevolgd door bacteriën, parasieten, schimmels. Zoals voor runderen en
paarden zijn de meeste van deze pathogenen in vele Europese landen uitgeroeid, maar blijven

3

de situatie van dierziektes kan geraadpleegd worden op de interface van de databank voor wereldwijde gezondheidsinformatie,
WAHID, op het volgende URL-adres:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang
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ze nog steeds in andere regio's van de wereld bestaan4 en vormen ze dus een werkelijke
dreiging in het kader van implantaten van dierlijke oorsprong.
In de ingekorte lijst hieronder staan in alfabetische volgorde de belangrijkste pathogenen bij
varkens met een zoönotisch vermogen volgens hun status van verschijnen/opnieuw verschijnen
(Smith et al., 2011):


Virussen: hepatitis E virus, influenza virus, Japanese encephalitis virus, vesicular
stomatitis virus.



Bacteriën: Bordetella bronchiseptica, Clostridium difficile, Erysipelothrix rhusiopathiae,
Leptospira spp., Mycobacterium spp., Rhodococcus equi, Salmonella spp.,
Staphylococcus
aureus
(waaronder
meticilline-resistente
stammen,
MRSA),
Streptococcus suis (Levett, 2001, Reboli & Farrar, 1898, Woolfrey & Moody, 1991).



Parasieten: Ascaris suum, Balantidium coli, Clonorchis sinensis, Cryptosporidium spp.,
Dicrocoelium dentriticum, Dicrocoelium hospes, Diphyllobothrium latum, Echinococcus
granulosus, Echinococcus multilocularis, Entamoeba histolytica, Fasciola spp.,
Fasciolopsis buski, Gastrodiscoides hominis, Giardia intestinalis, Gongylonema pulchrum,
Opisthorchis felineus, Paragonimus westermani, Sarcocystis suihominis, Schistosoma
spp., Taenia solium, Toxoplasma gondii, Trichinella spiralis, Trichuris suis.



Schimmels en gisten : -



Niet-conventioneel overdraagbaar agens/OSE: Bij varkens werd er geen enkel
natuurlijk geval of een specifiek OSE-agens vastgesteld. Uit proeven blijken varkens
echter ontvankelijk voor het BSE-agens.

3.4.2. Elementen voor de gevarenkarakterisatie
Er bestaan gegevens over de eigenschappen van mogelijk besmettelijke pathogene agentia maar
er ontbreken vaak wetenschappelijke publicaties die bewijzen van overdracht aanbrengen om het
potentieel risico in het kader van dit advies te documenteren.
De gekende besmettelijke zoönotische agentia bij dieren kunnen ziektes bij de mens veroorzaken
en ook de weinig of niet-pathogene (micro-)organismen in verschillende microbiota bij
immuungecompromitteerde patiënten. De pathogene agentia die zowel mensen als dieren
kunnen infecteren worden steeds meer erkend als belangrijke bron voor bij de mens opduikende
aandoeningen (Jones et al., 2008).
Het advies moet ook rekening houden met het feit dat de ontvanger niet gespecificeerd is, zoals
in het geval van invasieve medische hulpmiddelen en dat de situatie zou kunnen verschillend zijn
als de ontvanger bijvoorbeeld immuungecompromitteerd is. De producten moeten voor alle
bevolkingsgroepen van ontvangers van toepassing zijn en dit zonder risico.

4

de situatie van dierziektes kan geraadpleegd worden op de interface van de databank voor wereldwijde gezondheidsinformatie,
WAHID, op het volgende URL-adres: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home/indexcontent/newlang
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3.4.3. Algemene maatregelen om het infectierisico te beperken
Het is onmogelijk om elk gebruik van materiaal van dierlijke oorsprong in de productie van
bepaalde materialen te vermijden en het overdrachtsrisico van infectieziekten helemaal weg te
nemen, het risico moet dan ook maximaal beperkt worden. Het implementeren van een adequaat
opvolgings- en veiligheidsprogramma sluit aan op het preventieprincipe, waarbij adequate
opsporingsprocedures en testen voor brondieren worden ontwikkeld. Dit preventieprincipe
betekent dat hoewel het risico op infectieoverdracht door invasieve hulpmiddelen en implantaten
van dierlijke oorsprong gewoonlijk als laag erkend wordt, er niet moet worden gewacht op de
bevestiging van het risico om de nodige preventiemaatregelen te nemen (OECD/WHO, 2011).
3.4.3.1. Algemene organisatie en kwaliteit
Er wordt een beheerder van het dierlijk lichaamsmateriaal aangewezen (fabrikant) die tenminste
twee jaar praktijkervaring heeft inzake het beheer van dierlijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van
kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
beheerder van dierlijk lichaamsmateriaal zouden kunnen gelijkgesteld worden met die van de
beheerder van menselijk lichaamsmateriaal. Deze zijn opgenomen in bijlage 2 van dit advies.
Zoals omschreven in KB 1/09/2011, is de definitie van een fabrikant: “de natuurlijke of
rechtspersoon die verantwoordelijk is van het ontwerp, de fabricage, de verpakking en de
etikettering van een hulpmiddel met het oog op het in de handel brengen ervan onder eigen
naam, ongeacht of deze verrichtingen worden uitgevoerd door diezelfde persoon of voor zijn
rekening door een derde” en de geschikte persoon voor de invulling van beheerder.
3.4.3.2. Verkrijging en prelevatie
In punt 8.2. van de bijlage 1 van KB van 18/03/1999 (wijziging op 01/09/2011) wordt verwezen in
de tweede paragraaf naar het verkrijgen en wegnemen « Weefsels van dierlijke oorsprong
moeten afkomstig zijn van dieren die onderworpen zijn geweest aan veterinaire inspecties en
controles die zijn afgestemd op het voorgenomen gebruik van de weefsels. De aangemelde
instanties bewaren de informatie over de geografische oorsprong van de dieren. Het bewerken,
bewaren, testen en hanteren van weefsels, cellen en stoffen van dierlijke oorsprong moet
zodanig gebeuren dat voor optimale veiligheid wordt gezorgd. Met name moet de veiligheid met
betrekking tot virussen en andere overdraagbare agentia worden gegarandeerd door de
toepassing van gevalideerde methoden voor de eliminatie of inactivering van virussen in de loop
van het produktieproces. Dit is een essentieel deel van de veiligheid van deze producten”.
De verantwoordelijke structuur voor de bewerking van het basismateriaal en de distributie van het
eindproduct moet over een protocol beschikken betreffende de praktische organisatie van de
screening en de prelevatie. Als de organisatie van de screening en de prelevatie van het
bronmateriaal aan derden wordt toevertrouwd, moet een schriftelijke overeenkomst tussen de
structuur en deze derden worden gesloten. Hierin staat onder andere beschreven het type te
verkrijgen bronmateriaal en de te volgen protocollen. Deze derden moeten daartoe gekwalificeerd
zijn en over een geschikte organisatie en bekwame teams beschikken om dit bronmateriaal te
verkrijgen en weg te nemen.
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De selectiecriteria voor brondieren berusten op een analyse van de risico's in verband met het
gebruik van het specifieke bronmateriaal. Deze criteria moeten worden gedocumenteerd.
Het is wenselijk de risicofactoren te vermijden om het risico op overdracht van infectieziekten te
verlagen. De noodzaak om dit overdrachtsrisico te beperken heeft een weerslag op de keuze van
de diersoort. De beschikbaarheid en het dierenwelzijn zijn andere belangrijke factoren. De
dierlijke oorsprong van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen die voor toepassing op
de mens bestemd zijn, is momenteel beperkt tot hoofdzakelijk runderen, paarden en varkens.
Alvorens een bepaalde diersoort als bron voor basismateriaal te selecteren moeten de aspecten
in verband met de volksgezondheid onderzocht worden.
Het basismateriaal mag enkel verkregen worden bij fokdieren afkomstig van geregistreerde
uitbatingen en waarvoor men over een gestructureerde documentatie van de oorsprong van de
dieren (attest, land, soort,...) en hun voorgeschiedenis op vlak van gezondheid beschikt. De
dieren worden vóór de wegneming van het materiaal in een geschikte omgeving geslacht. De
voorschriften voor hygiëne en steriliteit moeten streng worden nageleefd om het
besmettingsrisico in hoofdzaak via fecaal materiaal maximaal te beperken. De nodige
basismaatregelen moeten worden getroffen ten opzichte van de brondieren om de infectie of de
verspreiding van besmettelijke agentia te voorkomen. In het bijzonder moeten er maatregelen
voor de bioveiligheid worden genomen in het bedrijf van oorsprong (Saegerman et al., 2012). Een
toezichtsprogramma moet worden georganiseerd. De brondieren moeten in aangepaste
eenheden worden gestald. De kritische fases bij het fokken en de groei van de brondieren
moeten in standaardpraktijkvoorschriften worden beschreven (FDA, 2001).
De voorzorgen bestemd om het infectieus risico te verlagen moeten bij alle productiefases
worden genomen overeenkomstig de op voorhand bepaalde protocollen.
Om het risico op zoönosen te verkleinen is het wenselijk om in dalende volgorde van voorkeur de
volgende donoren te gebruiken:
 een kiemvrij dier, dit betekent vrij van elk micro-organisme.
 een gnotobiotisch dier is per definitie (zie bijlage 1) kiemvrij bij de geboorte en wordt in
een experimentele context besmet met gekende micro-organismen.
 Een specifiek pathogeenvrij (SPF) dier is een dier dat vrij is van welbepaalde microorganismen. De lijst van specifieke pathogenen moet vergeleken worden (gevaaranalyse)
met de lijst van micro-organismen die in dit advies vermeld worden. Voor de organismen
die niet onder SPF vallen, moet bijkomende informatie betreffende het potentiele risico
aangeleverd worden. Wanneer de producent kan aantonen dat de donordieren vrij zijn
van alle potentiële zoönotische micro-organismen, dan moeten deze dieren niet langer als
bron van infectie aanzien worden.
 De "conventionele" dieren waarvan de specifieke microbiële status onbekend of
onvoldoende bekend is, mogen niet in aanmerking worden genomen voor de productie
van producten op basis van materiaal van dierlijke oorsprong dat bestemd is voor een
toepassing op de mens. Een mogelijk brondier dat geïnfecteerd werd, zelfs in het
verleden, moet worden geweerd.
De iatrogene overdracht van OSE-agentia is bewezen. Het is ook aangetoond dat een variante
vorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) te wijten is aan de overdracht van het BSE− 13 −
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agens op de mens. Het wordt dan ook afgeraden om materialen te gebruiken van diersoorten die
natuurlijkerwijze door OSE-agentia worden getroffen (Bijvoorbeeld: Bioglue cattle exclusively
from BSE free countries).
De prelevatietermijn moet zo kort mogelijk zijn. De persoon of personen die het basismateriaal
wegnemen moeten over de nodige ervaring en kennis beschikken in functie van de specifieke
eigenschappen van het weg te nemen materiaal. De standaardpraktijkvoorschriften (SOPs’) voor
het wegnemen van het basismateriaal moeten ervoor zorgen dat de eigenschappen van het
basismateriaal voor zijn uiteindelijk gebruik behouden blijven en dat de risico's op
microbiologische besmettingen en overdraagbare ziektes tot een minimum herleid worden.
Hiertoe moet de prelevatie in aangepaste lokalen gebeuren volgens de procedures die het
microbieel of ander besmettingsrisico van het weggenomen dierlijk lichaamsmateriaal tot een
minimum herleiden en volgens de praktijkvoorschriften zoals voor een chirurgische ingreep; de
instrumenten of het materiaal zijn voor eenmalig gebruik of moeten op een geschikte manier
gesteriliseerd worden. Bijzondere omstandigheden of voorvallen tijdens de prelevatie die de
kwaliteit van het weggenomen materiaal kunnen beïnvloeden, worden gerapporteerd en
geanalyseerd door de verantwoordelijke van de structuur die instaat voor de bewerking en
distributie. Een prelevatiedossier (identificatie van het brondier, identificatie en handtekening van
de verantwoordelijke persoon voor het verkrijgen van het materiaal, datum, plaats) moet voor elk
brondier worden opgemaakt en aan de bestemmeling van het bronmateriaal worden bezorgd.
Deze gegevens worden opgenomen in een register. Na het verkrijgen wordt het basismateriaal
zodanig verpakt om de besmettingsrisico's van het weggenomen materiaal en van de personen
die instaan voor het transport tot een minimum te herleiden en om de nodige omstandigheden
(temperatuur ...) voor een kwalitatieve bewaring van het basismateriaal te verzekeren. De
transportkeuze gebeurt volgens de algemene regelgevingen voor transport en volgens een
gevalideerde procedure waarbij de criteria voor de veiligheid en de bewaring van elk type
basismateriaal worden nageleefd. Bij de ontvangst moet het verkregen materiaal en de
begeleidende documentatie geïdentificeerd en nagegaan worden.
Bij de laatste screening en de kwalificatie van de brondieren alsook tijdens de wegneming van
het bronmateriaal moeten de nodige preventiemaatregelen het overdrachtsrisico van
besmettelijke agentia tot een minimum beperken. In principe worden de brondieren drie weken in
quarantaine gehouden alvorens over te gaan tot het uitnemen van het bronmateriaal. Tijdens
deze periode worden de dieren onderzocht door een dierenarts en wordt een screening
uitgevoerd naar de aanwezigheid van besmettelijke agentia aan de hand van geschikte
onderzoeken, met inbegrip van serologische en microbiologische analyses. Deze onderzoeken
worden uitgevoerd op relevante biologische wegnemingen in functie van het gezochte
pathogeen, soort, epidemiologische situatie in de regio van oorsprong. De gebruikte serologische
testen zijn medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek met het CE-label of die hiertoe
gevalideerd zijn. Deze tests worden in een hiervoor erkend laboratorium verricht.
3.4.3.3. Bewerking, bewaren en opslag
Alle bewerkingsstappen (met inbegrip van de orgaankweek en celkweek, decontaminatie,
andere,...) gebeuren in welbepaalde omstandigheden die de kwaliteit van de producten en de
veiligheid van het personeel waarborgen. De bereidingsmethoden omvatten de
bewerkingsprocedures zelf, het nodige materiaal, de bereidingsmedia, de bijkomende
therapeutische producten en ook de uitgevoerde testen. De voorschriften betreffende het
personeel, de lokalen en het materiaal werden in de vorige paragrafen uiteengezet, alsook die
− 14 −
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voor het kwaliteitsbeheer, de testen en de documentatie. Elke bewerkingsstap die in
onderaanneming wordt uitgevoerd moet het voorwerp uitmaken van een overeenkomst. De
kritische bewerkingsprocedures worden geïdentificeerd en gevalideerd; ze mogen het product
niet klinisch onwerkzaam of schadelijk voor de ontvanger maken. Voor elk type product moeten
de gevalideerde bewerkingsprocedures in SOP's vervat worden waarin de chronologie van de
stappen wordt gepreciseerd en waarbij de veiligheids- en bewerkingscriteria die eigen zijn voor
elk type weefsels en cellen worden nageleefd. Deze procedures en voorwaarden worden in de
specifieke kwaliteitsnormen verder omschreven.
Voorbeelden:
 extractie door middel van solventen om vetophopingen en lipiden te extraheren;
 trypsinisatie om elke levende cel en niet-collageen afval te verwijderen;
 glycerolbehandeling;
 lyofilisatie; ...
Als er specifieke media in contact komen met de producten tijdens hun bewerking of als er
bijkomende therapeutische producten aan de producten worden toegevoegd, moeten de keuze
van deze media en producten, hun kenmerken, hun oorsprong en hun controle, de asepsie- en
etiketteringsregels in SOP’s worden vastgelegd. Bij het aanwenden van bewerkingsmedia en/of
bijkomende therapeutische producten worden de oorsprong, het lotnummer en de vervaldatum in
de documentatie van de desbetreffende bewerkingsstappen vermeld.
Het materiaal van eenzelfde brondier mag op geen enkel moment tijdens het wegnemen, het
bereiden of bewaren ervan in contact komen met materiaal van een ander dier om elke
kruisbesmetting te vermijden.
Alle bewarings- en opslagstappen gebeuren onder welbepaalde omstandigheden die de kwaliteit
van het eindproduct en de veiligheid van het personeel waarborgen. De SOP's voor de
bewaarprocedures moeten namelijk bepalen binnen welke specifieke temperatuurgrenzen het
eindproduct moet worden bewaard. De tijdslimieten waarbinnen ze op een bepaalde temperatuur
mogen worden bewaard, moeten ook vermeld worden (als er meerdere bewaartemperaturen
mogelijk zijn).

3.4.4. Specifieke maatregelen om het infectierisico te beperken
De volgende maatregelen zijn geïnspireerd door de medische praktijkvoering met MLM (wet van
19/12/2008, KB, 2008). Aangezien ze aanvaard worden voor MLM zijn ze "extrapoleerbaar" naar
dierlijk materiaal.

3.4.4.1. Minimale voorschriften voor microbiologische testen – controles
en inactivaties
Een geschikte screening van gekende besmettelijke agentia moet worden verricht bij de kudde,
het individuele brondier en het bronmateriaal. De selectie van de testen voor de serologische en
immunologische screening wordt bepaald op basis van de specifieke besmettelijke agentia
verbonden aan het type brondier, hun zoönotisch karakter, de oorsprong van de dieren en de
beoogde toepassing bij de mens. De testen (inbegrepen de moleculaire biologische testen)
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moeten worden bepaald op basis van de kenmerken ervan (gevoeligheid, specificiteit,
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid). De testen op het individuele brondier worden verricht
binnen een periode van minder dan 3 maanden voor de wegneming van het bronmateriaal. Alle
producten bestemd voor transplantatie moeten microbiologische testen ondergaan aan de hand
van kweken voor bacteriën, gisten en schimmels en indien nodig mycoplasma's (21 CFR Part
600-680). Een samenvatting van het dossier van elk brondier moet ter beschikking staan van de
instelling verantwoordelijk voor de bewerking/het ter beschikking stellen van het eindproduct.
Voor de diagnostische microbiologische testen moet een beroep gedaan worden op de Gids voor
diagnostische tests en vaccins voor landdieren van de OIE (beschikbaar op het volgende URLadres: http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/).
De virologische veiligheid van weefsels berust voornamelijk op:




de donorselectie en de afwezigheid van initiële contaminatie;
de virologische controles uitgevoerd op het ogenblik van de donatie;
de modaliteiten voor virusinactivatie.

De reductie van het besmettelijke risico in de fase van verwerking wordt gerealiseerd op
verschillende momenten door (combinatie van) verschillende methoden m.n. mechanische
reiniging, chemische decontaminatie, sterilisatie door gas en/of fysische sterilisatieprocedures
(HGR 8785, 2012).
De microbiologische veiligheid van het eindproduct berust op:





de selectie van brondieren en de afwezigheid van initiële contaminatie;
het beheer van en de controle op contaminatiefactoren tijdens het hele proces;
indien van toepassing voor bepaalde types producten, gevalideerde modaliteiten voor
decontaminatie, sterilisatie of inactivatie tijdens de bewerking van het basismateriaal;
de microbiologische testen betreffende aerobe en anaerobe kiemen evenals schimmels
en gisten, die tijdens verschillende momenten van het proces worden uitgevoerd. Als er
reeds risicofactoren aanwezig zijn, is het wenselijk bijkomende tests uit te voeren voor de
opsporing van mycobacteriën op het eindproduct.

De microbiologische testen moeten worden uitgevoerd op:
 bron- of binnenkomend materiaal;
 materiaal onmiddellijk vóór de finale verpakking ervan;
 en indien van toepassing na een decontaminatie- of sterilisatiestap (rechtstreekse test of
test op controleproduct).
Net zoals voor het MLM kunnen verschillende gevalideerde procedures voor microbiologische
controle overwogen worden, waaronder decontaminatie door antibiotica, bestraling of nog andere
fysisch-chemische procedures. Deze procedures zullen specifiek aangepast worden aan het
eindproduct en moeten in een gedetailleerde en gemotiveerde validatieprocedure worden
opgenomen (HGR 8716, 2013).
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De parasitaire veiligheid van het product steunt in de eerste plaats op:
 de donorselectie, de keuze van het land van herkomst en ook op de afwezigheid van een
initiële besmetting;
 de parasitaire en serologische testen op het tijdstip van de donatie;
 het testen op besmettingen tijdens de prelevatie van het materiaal;
 de modaliteiten om parasieten te inactiveren.
Het verlagen van het infectierisico tijdens de bewerkingsfase wordt op verschillende tijdstippen
uitgevoerd door (een combinatie van) verschillende methoden, namelijk mechanisch reinigen,
chemische decontaminatie, gassterilisatie en/of fysische sterilisatieprocessen (HGR 8785, 2012).
Voor prionen berust de veiligheid van het eindproduct hoofdzakelijk op de selectie van
brondieren uit een land van oorsprong waar de BSE-status een verwaarloosbaar risico of een
beheerst risico inhoudt. De lijst met de status van de landen of gebieden kan op het volgende
URL-adres geraadpleegd worden: http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/officialdisease-status/bse/list-of-bse-risk-status/.
Procedures inzake securisatie of inactivatie waarbij men tracht de prionenbelasting te
verminderen, kunnen voor sommige producten overwogen worden.
De gebruikte techniek moet er een zijn die door de Wereldgezondheidorganisatie werd
goedgekeurd, met name:




behandeling met natriumhydroxide, 1M, gedurende minstens 1 uur bij 20°C;
behandeling met natriumhypochloriet met 2% vrije chloor gedurende minstens 1 uur bij
20°C;
autoclavering tussen 134°C en 138°C gedurende minstens 18 minuten.

Deze technieken moeten in een gedetailleerde en gevalideerde procedure worden opgenomen.
Als een andere procedure wordt toegepast, moet ze op een evaluatie van overtuigende
specifieke studies berusten. Deze procedures moeten op voorhand aan de bevoegde overheid
worden gemeld.

Momenteel kunnen verschillende procedures gebruikt worden om het risico van overdracht van
ziekteverwekkers te beperken, zoals bijvoorbeeld ethyleenoxide, ethanol, propyleenoxide,
gammabestraling, E-beam.
Het is de taak van de fabrikant om een lijst met op te sporen relevante pathogene agentia aan te
leggen en de afwezigheid ervan aan te tonen.
3.4.4.2.

Traceerbaarheid

De traceerbaarheid betekent de mogelijkheid om alle relevante gegevens te lokaliseren en te
identificeren betreffende het dierlijk lichaamsmateriaal evenals de producten en materialen die
over de gehele procedure in contact komen met het dierlijk lichaamsmateriaal, met invasieve
hulpmiddelen of implantaten van dierlijke oorsprong. De verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de beheerder van dierlijk lichaamsmateriaal zouden kunnen gelijkgesteld
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worden met die van de beheerder van menselijk lichaamsmateriaal. Deze zijn opgenomen in
bijlage 2 van dit advies.
A. Codering
Een eenduidig systeem voor de identificatie van het brondier moet worden ingevoerd met een
unieke code voor elke donatie en voor elk dierlijk lichaamsmateriaal. Bij meerdere bereidingen of
producten met eenzelfde brondier kan door een uniek lotnummer per bereiding/vervaardiging een
eenduidig verband gelegd worden met het unieke identificatienummer van de donatie.
De gecodeerde gegevens worden in een daartoe bijgehouden register opgenomen.
De instellingen bewaren de gegevens, schriftelijk of in elektronische vorm, die nodig zijn om de
volledige traceerbaarheid in alle stadia te waarborgen, tenminste gedurende 30 jaar (maar niet
langer dan 50 jaar) vanaf:
a) hetzij het klinisch gebruik van invasieve hulpmiddelen en implantaten van dierlijke
oorsprong op de mens;
b) hetzij de distributie met het oog op een mogelijk ander gebruik dan bedoeld in a);
c) hetzij de vernietiging van het dierlijk lichaamsmateriaal of invasieve hulpmiddelen en
implantaten van dierlijke oorsprong.
De bewaring van deze gegevens vindt plaats in de instelling die onmiddellijk na de wegneming de
verkrijging verricht.
B. Distributie van invasieve medische hulpmiddelen en implantaten van dierlijke oorsprong
Naast de informatie vermeld op de etikettering van de verzending worden de producten bij hun
distributie steeds vergezeld van een bijsluiter met relevante gegevens omtrent de invasieve
hulpmiddelen en implantaten, het dierlijk lichaamsmateriaal dat hierin verwerkt werd en of
onontbeerlijke gegevens voor hun gebruik.
Deze documentatie omvat voornamelijk de gegevens betreffende:
 de distributiedatum van invasieve medische hulpmiddelen en implantaten van dierlijke
oorsprong;
 de vrijgave van het product;
 de omschrijving van de desbetreffende producten (kwantitatieve gegevens, morfologische
gegevens, functionele gegevens);
 de gegevens omtrent de virale, bacteriologische, mycologische veiligheid en OSE;
 de samenstelling van het bewaarmedium en de eventuele aanwezigheid van een
potentieel toxisch residu (antibiotica, ethyleenoxide, …);
 de aanbevelingen voor eventuele voorlopige opslag;
 de gebruiksaanwijzingen (opening van de verpakking, ontdooiing en/of reconstitutie,
bewerking, …);
 de omstandigheden en de maximale bewaartermijn na het openen van de verpakking.
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Dit dossier omvat eveneens een informatieformulier (bijsluiter). Deze documentatie is bestemd
voor de implanterende arts en moet in het patiëntendossier van de ontvanger worden
bijgehouden.
C. Follow-up na distributie/biovigilantie van invasieve medische hulpmiddelen en implantaten
van dierlijke oorsprong
De follow-up na distributie, de materiovigilantie en vigilantie van invasieve medische
hulpmiddelen en implantaten van dierlijke oorsprong valt onder de verantwoordelijkheid van de
fabrikanten. Ze moeten zich beroepen op de juiste wetgeving en op de aangestelde instellingen
voor controle, dit is het FAGG.
De “materiovigilantie” 5 is de studie en de opvolging van incidenten die het gevolg kunnen zijn
van het gebruik van medische hulpmiddelen. Hierdoor kunnen gevaarlijke hulpmiddelen uit de
handel genomen worden en de gebreken van de medische hulpmiddelen opgespoord en
verholpen worden met het oog op een verbetering van het kwaliteitsniveau van de hulpmiddelen
en de veiligheid van de patiënten en de gebruikers.
De desbetreffende wet- en regelgeving betreffende de medische hulpmiddelen en betreffende de
actieve implanteerbare medische hulpmiddelen beschrijven de maatregelen die genomen moeten
worden in geval van incidenten die voorkomen op Belgisch grondgebied. In elk ziekenhuis wordt
een comité voor medisch materiaal (CMM) opgericht waarvan de samenstelling en de opdrachten
bij wet bepaald worden (KB, 2007). Tot de opdrachten van dit comité horen o.a. de verplichte
registratie en toezicht op implantatenen het opstellen van richtlijnen i.v.m. traceerbaarheid.
Voor het waarborgen van de “vigilantie”6 moeten bepaalde vereiste gegevens betreffende de
implantatie en de ontvanger bewaard worden m.n.
 naam en geboortedatum van de ontvanger;
 plaats, datum, type ingreep en/of indicatie tot implantatie;
 naam van de verantwoordelijke geneesheer voor de implantatie;
 nevenwerkingen, ernstige ongewenste voorvallen of bijwerkingen en/of problemen ten
gevolge van de implantatie.
De vereiste gegevens kunnen aangeleverd worden in de context van de traceerbaarheid systeem
uitgewerkt door het CMM in het ziekenhuis.
De nevenwerkingen, ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen die aan de kwaliteit of de
veiligheid van de weefsels en cellen van dierlijke oorsprong kunnen worden toegeschreven,
moeten nagegaan en geëvalueerd worden.
Als ze relevant blijken, onder andere in geval van overdracht van ziekte of infectie door deze
weefsels en cellen van dierlijke oorsprong, moeten de nodige maatregelen worden getroffen,
namelijk:
 de onmiddellijke melding van de ernstige bijwerkingen aan de bevoegde overheid – in
casu het FAGG;
 de maatregelen inherent aan de vereisten inzake traceerbaarheid (informatie van de
implantatiecentra en van de prelevatiecentra indien van toepassing);

5

6

http://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/medische_hulpmiddelen_hulpstukken/
http://www.fagg-afmps.be/nl/MENSELIJK_gebruik/gezondheidsproducten/menselijk_lichaamsmateriaal/
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de terugroeping van de reeds gedistribueerde en nog niet toegepaste weefsels en cellen
van dierlijke oorsprong;
de stopzetting van de distributie van alle overblijvende betrokken weefsels en cellen van
dierlijke oorsprong en terugroeping van die welke voorlopig worden opgeslagen of in
depot zijn gegeven;
de onmiddellijke isolatiemaatregelen van de weefsels van dierlijke oorsprong;
de evaluatie van de te verwachten oorzaken tijdens de procedure en invoering van
corrigerende en/of preventieve maatregelen indien van toepassing;
de opvolging en het verslag van de getroffen maatregelen voor de bevoegde overheid
door de formulieren die de bevoegde overheid (FAGG) ter beschikking stelt in te vullen.

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. Ze kunnen bijgevolg één van de onontbeerlijke elementen zijn voor de
validatie en de evaluatie van de procedures inzake bewerking, bewaren en opslag van de
producent van implantaten.
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5.

BIJLAGE 1 – Definities
5.1.

Bijlage 1: definities

Acellulair biomateriaal : in de biologie is de cel het kleinste onderdeel van een organisme of
levend wezen dat alle genetische informatie van dat organisme bevat. “Decellularisatie” is het
verwijderen van de cellen bv. bij het maken van “matrices of scaffolds” heeft de decellularisatie
o.a. tot doel om het cellulaire materiaal en het residuele debris ervan te verwijderen en dit met het
intact laten van de essentiële structurele componenten en mechanische integriteit van de
overblijvende extra-cellulaire matrix.
Actief medisch hulpmiddel : elk medisch hulpmiddel dat voor de werking ervan afhankelijk is
van een elektrische energiebron of een anders dan rechtstreeks door het menselijke lichaam of
de zwaartekracht opgewekte energiebron.
Actief implanteerbaar medisch hulpmiddel: elk actief medisch hulpmiddel dat is ontworpen
om, volledig of gedeeltelijk, op operatieve of medische wijze in het menselijk lichaam of door een
medische ingreep in een natuurlijke opening te worden geïmplanteerd en bestemd is om na die
procedure in het lichaam te blijven (KB, 1997)
Bewerking: elke handeling die wordt verricht bij de preparatie, manipulatie, preservatie en
verpakking van dierlijk lichaamsmateriaal.
Ernstig ongewenst voorval : elk ongewenst voorval :
a) hetzij in verband met de wegneming dat voor de donor een besmetting met een
overdraagbare ziekte, overlijden, levensgevaar, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid tot
gevolg kan hebben, dan wel zou kunnen leiden tot een opname in een ziekenhuis of een
ziekte of deze kunnen verlengen;
b) hetzij in verband met het verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van
menselijk lichaamsmateriaal, dat voor de patiënt besmetting met een overdraagbare
ziekte, overlijden, levensgevaar, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid tot gevolg kan
hebben, dan wel zou kunnen leiden tot een opname in een ziekenhuis of een ziekte of
deze kunnen verlengen;
Ernstige ongewenste bijwerking : een onvoorziene reactie, met inbegrip van een
overdraagbare ziekte, bij het brondier of de ontvanger in verband met het verkrijgen of het
toepassen op de mens van menselijk lichaamsmateriaal, die dodelijk is, levensgevaar oplevert,
invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, dan wel leidt tot een opname in een ziekenhuis
of tot een ziekte of deze verlengt.
Geneeskundige toepassing op de mens : het gebruik van weefsels of cellen op of in een
menselijke ontvanger, met inbegrip van de extracorporele toepassing.
Gnotobiotic: een gnotobiotisch dier is een dier waarvan de microbiologische flora "in theorie"
gekend is. In de praktijk wordt het dier gekweekt in een afgesloten en steriele omgeving. Het dier
wordt gewoonlijk via keizersnede verkregen en onmiddellijk in afzondering gebracht. Het bezit
dan ook enkel de micro-organismen die door de onderzoekers zijn toegediend. De term wordt
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vaak gebruikt om naar germ free dieren te verwijzen, namelijk dieren die vrij zijn van microorganismen. Deze dieren worden verkregen en gekweekt zoals gnotobiotische dieren.
Implantaat: elk instrument, apparaat, hulpmiddel, elke stof of elk ander artikel alleen of in
combinatie gebruikt, met inbegrip van het toebehoren en de software, nodig voor de goede
werking ervan, en door de fabrikant bestemd om uitsluitend bij de mens en hoofdzakelijk voor de
volgende doeleinden te worden aangewend:
 diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van een ziekte, verwonding of
handicap;
 onderzoek, vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces,
waarbij de belangrijkste beoogde werking op het menselijk lichaam niet met
farmacologische, chemische of immunologische middelen of door het metabolisme wordt
bereikt, maar wel door dergelijke middelen kan worden ondersteund;
Het implantaat wordt op operatieve of medische wijze in het menselijk lichaam of in een
natuurlijke opening geheel of gedeeltelijk geïmplanteerd of het vervangt een deel van het
epitheelweefsel; het is bestemd om er na de ingreep gedurende tenminste 30 dagen te blijven;
het implantaat is enkel te verwijderen door een chirurgische of medische ingreep (RIZIV
nomenclatuur - artikel 35 van de nomenclatuur).
Implanteerbaar medisch hulpmiddel: elk hulpmiddel dat is ontworpen:
 om geheel in het menselijk lichaam te worden ingebracht of
 om een epitheeloppervlak of het oppervlak van het oog te vervangen door middel van een
chirurgische ingreep en dat bestemd is om na de ingreep ter plaatse te blijven.
Een hulpmiddel dat bestemd is om door middel van een chirurgische ingreep gedeeltelijk in het
menselijk lichaam te worden gebracht en dat bestemd is om daar na de ingreep gedurende een
periode van ten minste 30 dagen te blijven, wordt eveneens als implanteerbaar hulpmiddel
beschouwd (KB, 1999).
Invasief medisch hulpmiddel: medisch hulpmiddel dat gedeeltelijk of volledig in het lichaam
binnendringt, ofwel door een lichaamsopening ofwel door het lichaamsoppervlak heen (RIZIV
nomenclatuur - artikel 35bis van de nomenclatuur.
Invasief medisch hulpmiddel voor langdurig gebruik: medisch hulpmiddel dat gedeeltelijk of
volledig in het lichaam binnendringt, ofwel door een lichaamsopening ofwel door het
lichaamsoppervlak heen, en normaal bestemd om zonder onderbreking gedurende meer dan 30
dagen te worden gebruikt.
Medisch hulpmiddel : elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of elk ander
artikel dat of die alleen of in combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van elk hulpstuk en de
software die voor de goede werking ervan benodigd is, en die door de fabrikant speciaal is
bestemd om te worden gebruikt voor diagnostische en/of therapeutische doeleinden, door de
fabrikant bestemd om bij de mens te worden aangewend voor :
 diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten;
 diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of compensatie van verwondingen of een
handicap;
 onderzoek naar of vervanging of wijziging van de anatomie of van een fysiologisch
proces;
 beheersing van de bevruchting;
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en waarbij de belangrijkste beoogde werking in of aan het menselijk lichaam niet met
farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme wordt bereikt maar wel door
dergelijke middelen kan worden ondersteund; »;
Niet-levend biomateriaal syn. avitaal biomateriaal: resultaat van een op het biomateriaal
toegepast procedé waardoor alle biologische functies uitgeschakeld worden al dan niet door het
verwijderen van de cellen (inclusief het genetisch materiaal gelegen in de kern van de cellen). Bv.
een chemische fixatie maakt het aanwezige cellulair materiaal avitaal.
Preservatie : het gebruik van chemische of biologische stoffen, wijzigingen in de
omgevingscondities of andere middelen tijdens de bewerking, bedoeld om de kwaliteit van het
materiaal te beschermen of de biologische of fysieke achteruitgang te voorkomen of vertragen.
Specific pathogen free (SPF): een laboratoriumdier is vrij van specifieke pathogene organismen
(Specific pathogen free, SPF) als er gegarandeerd geen infectie is door specifiek opgespoorde
micro-organismen/virussen. De term mag enkel gebruikt worden samen met de lijst van
opgespoorde pathogene agentia waarvoor het dier "SPF" werd verklaard.
Traceerbaarheid : het vermogen om het materiaal in elke fase van het proces, vanaf de
verkrijging ervan tot de distributie met het oog op gebruik of vernietiging te lokaliseren en te
identificeren en dit bij de bewerking, de controle en bewaring. Dit omvat het vermogen om het
brondier en de structuren of de productie-instelling die het materiaal ontvangen, bewerken of
bewaren, evenals de ontvangers in de ziekenhuizen waar het materiaal wordt toegepast, te
identificeren. Dit houdt ook de mogelijkheid in om alle relevante gegevens over producten en
materialen die gedurende het proces met het materiaal in contact komen, te localiseren en te
identificeren.
Wegneming: de handeling waardoor materiaal uit het dierlijk lichaam onttrokken wordt.
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5.2.

Bijlage 2: beheerder van het menselijk lichaamsmateriaal (HGR
8716, 2013)

Hij/zij houdt zich op de hoogte van de recentste stand van de medische wetenschap 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 verantwoordelijkheden 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.
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 toestemming7 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. In geval van 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

7

Deze taak is enkel relevant in het geval van een beheerder van een bank voor MLM.
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verantwoordelijk is voor de traceerbaarheid 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 bij 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 draagwijdte
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.
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 MLM ter beschikking te
stellen 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 overdracht 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 selectiecriteria 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 kwaliteitsspecificaties 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) / Ernstige Ongewenste Bijwerking (EOB)
 Het melden aan het 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 gedistribueerd werd;
 Het melden van de conclusie van het onderzoek;
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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.
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6. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen
van de deskundigen van de HGR benoemd per KB, de leden van het Bureau en het College, en
de algemene belangenverklaringen van de experten zijn beschikbaar op onze website www.hgrcss.be (link: samenstelling en werking - link: Belangenconflicten).
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies:
BOUTSEN-ECTORS Nadine
HEINEN Ernst
LEMPEREUR Laetitia
MAINIL Jacques
NAUWYNCK Hans
SAEGERMAN Claude
THIRY Etienne
VAN GEYT Caroline

Geneeskunde, pathologische anatomie
Humane histologie
Parasitologie
Infectieuze ziektes, bacteriologie
Virologie, diergeneeskunde
Epidemiologie
en
risicoanalyse
toegepast op de diergeneeskunde
Dierlijke virologie
Medisch-sociale wetenschappen

KUL
Ulg
Ulg
UZ Gent
Ulg
Ulg
UZ Gent

Het voorzitterschap werd verzekerd door Nadine BOUTSEN-ECTORS en het wetenschappelijk
secretariaat door Muriel BALTES.
De volgende deskundigen hebben het advies goedgekeurd:
BEELE Hilde
DELFORGE Alain
DELLOYE Christian
GUNS Johan
MUYLLE Ludo
PIRNAY Jean-Paul
THONON Fabienne
VAN RIET Ivan
VANDERKELEN Alain
VERBEKEN Gilbert

Geneeskunde, dermatologie
Geneeskunde, celtherapie
Geneeskunde, orthopedisch chirurgie
Medisch-sociale wetenschappen
Geneeskunde, klinische biologie
Medische wetenschappen
Voortplantingsgeneeskunde,
embryologie
Geneeskunde, celtherapie
Geneeskunde, algemene chirurgie
Biologie, QA/QC/RA

UZ Gent
ULB
UCL
UZ Brussel
AFMPS, UZA, UA
MHKA
CHU de Liège
UZ Brussel
HMRA
MHKA

De administratie werd vertegenwoordigd door:
SEKKALI Belaïd

Quality Assessor

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 federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid 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 probeert het beleid inzake volksgezondheid de
weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire 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 wetenschappelijke 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 Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 40 leden van
de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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