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SAMENVATTING 
 
In het kader van de SARS-CoV-2-pandemie spreekt de HGR zich uit over de potentiële 
besmettelijkheid van het bloed van personen die drager zijn van het nieuwe menselijke pathogene 
virus, het risico op een tekort van bloedcomponenten en/of -producten en de verstoring van de 
toeleveringsketen van diagnostisch en medisch materiaal. 
 
Op basis van alle gegevens over de afwezigheid van overdracht via bloed is de HGR van mening 
dat overdracht via bloed van asymptomatische dragers in de incubatiefase niet tot de 
transfusierisico's mag worden gerekend. 
 
In dit advies doet de HGR aanbevelingen om de veiligheid van zowel de donoren als het personeel 
van de bloedtransfusiecentra te verzekeren in de alledaagse praktijk. De HGR vergelijkt de status 
van bloeddonoren — met grond van reden — met die van mensen die in een kritieke sector 
werken: door vrijwillig te doneren leveren zij een belangrijke, solidaire bijdrage aan de 
volksgezondheid. 
 
Naast het geheel aan beschikbare preklinische beschrijvingen werd ook de doeltreffendheid 
beoordeeld van de interventies om de effecten van een pandemie door een respiratoir virus op 
de samenleving en op de bloedtransfusieketen te beperken. De HGR formuleert aanbevelingen 
met betrekking tot een twaalftal interventiethema's, waarvan sommige specifiek zijn voor het 
nieuwe coronavirus. 
 
De HGR heeft de huidige sterke en zwakke punten van de transfusieketen grondig onderzocht en 
bundelde tal van aanbevelingen in een 10-puntenstrategie om het aanbod van bloedcomponenten 
te waarborgen tijdens een ernstig tekort. De Raad benadrukt echter dat de versoepeling van de 
toelatingscriteria voor bloedgevers geleidelijk moet verlopen, in functie van hoe de epidemie zich 
verder ontwikkelt. 
 
Tot slot onderzocht de HGR de vele uitdagingen inherent aan passieve immunotherapie (plasma 
van genezende patiënten, hyperimmune immunoglobulinen). 
 
De in het advies gepresenteerde evaluatiemethode is ook van toepassing op de impactanalyse 
(risico op overdracht via transfusie, risico op tekort of feitelijk tekort) na een epidemie of pandemie 
veroorzaakt door een andere zeer besmettelijke ziekte. 
  

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik kleine typografische correcties aan te brengen in dit document. Correcties die 
de betekenis veranderen, worden daarentegen systematisch in een erratum vermeld. In dat geval wordt een nieuwe versie van het 
advies uitgebracht. 
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Sleutelwoorden en MeSH-termen∆ 
 
 

MeSH  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

SARS-CoV-2  severe acute 

respiratory 

syndrome 

coronavirus 2, 

SARS-CoV-2 

ernstig acuut 

ademhalings-

syndroom 

coronavirus 2, 

SARS-CoV-2 

coronavirus 2 du 

syndrome respiratoire 

aigu sévère, SARS-

CoV-2 

(das) Schweres-

akutes-

Atemwegssyndrom

-Coronavirus 2, 

SARS-CoV-2 

COVID-19  coronavirus 

disease 2019, 

COVID-19 

Coronavirus ziekte, 

COVID-19 

maladie à coronavirus 

2019, COVID-19 

Coronavirus-

Krankheit-2019, 

COVID-19 

Pandemics / 

prevention & 

control 

 transmission 

prevention during 

pandemics 

voorkomen van 

overdracht tijdens 

een pandemie 

prévention de la 

transmission pendant 

une pandémie  

Prävention der 

Übertragung 

während einer 

Pandemie 

Blood-Borne 

Pathogens* 

 blood-borne 

pathogen 

door bloed 

overgedragen 

ziekteverwekker 

agent pathogène 

transmissible par le 

sang 

durch Blut 

übertragbarer 

Erreger  

Asymptomatic 

Infections 

 asymptomatic 

infections 

asymptomatische 

besmettingen 

infections 

asymptomatiques 

asymptomatische 

Ansteckung 

Blood Donors*  blood donors bloedgevers donneurs de sang Blutspender 

Donor Selection 

–  blood donation bloedgeven don de sang Blutspende 

–  deferral period uitsluitingsperiode période d’exclusion Ausschlussperiode 

RNA, Viral / 

blood 

 RNA-aemia, 

viraemia 

RNAemie, viremie RNAémie, virémie RNAämie, Virämie 

Virus inactivation  pathogen 

reduction 

technology 

pathogeenreductie-

technologie 

technologie de 

réduction des agents 

pathogènes 

Technologie zur 

Reduzierung von 

Krankheitserregern 

Blood 

Transfusion* 

 blood transfusion bloedtransfusie transfusion sanguine Bluttransfusion 

Convalescent 

Plasma 

 convalescent 

plasma 

“convalescent 

plasma” 

plasma de 

convalescents 

Rekonvaleszenten

plasma 

 
∆ De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle definitie 
van de scope van het advies. MeSH (Medical Subject Headings) is the controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 
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AFKORTINGEN 
 
 
ACE2 – angiotensin-converting enzyme 2; angiotensine-converterend enzym 2 
AIDS – acquired immunodeficiency syndrome, verworven immunodeficiëntiesyndroom 
BPC – bloedplaatjesconcentraat 
BSL-3 – biosafety level 3, bioveiligheid niveau 3 
BTC – bloedtransfusiecentrum 
CHIKV – Chikungunya virus; virus van de chikungunya ziekte 
COVID-19 – Coronavirus disease 2019; ziekte door coronavirus 2019 
Ct – cycle threshold; cyclusdrempel 
CTSL – cathepsine L (een lysosomale cysteïneprotease) 
dNTPs – dinucleotidetrifosfaten 
FFP – fresh frozen plasma; vers bevroren plasma 
HIV – humaan immunodeficiëntievirus 
IQR – interquartile range; interkwartielafstand 
kB – kilobase 
MERS – middle east respiratory syndrome; respiratoir syndroom van het Midden-Oosten 
MERS-CoV – coronavirus van het respiratoir syndroom van het Midden-Oosten 
PBM – Patient Blood Management; patiëntbloedmanagement 
PCR – polymerase chain reaction; polymerasekettingreactie  
RNA – ribonucleic acid; ribonucleïnezuur 
RT-PCR – reverse transcription-polymerase chain reaction; polymerasekettingreactie na 
omgekeerde transcriptie 
RT-qPCR – real-time RT-PCR; RT-PCR in real time (kwantitatief) 
SARS – severe acute respiratory syndrome; ernstig acuut respiratoir syndroom 
SARS-CoV – coronavirus van het ernstig acuut respiratoir syndroom 
SARS-CoV-2 – coronavirus 2 van het ernstig acuut respiratoir syndroom 
TMPRSS2 – transmembrane serine protease 2; transmembraan serine protease 2 
WNV – West Nile virus; virus van de westnijlziekte 
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

 
Op 27 februari 2020 ontving de Hoge Gezondheidsraad (HGR) van het kabinet van de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid2 een dringende adviesvraag betreffende de impact van de 
epidemie van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, op de veiligheid van bloed en de bevoorrading 
met bloedcomponenten. 
 
Tijdens de pandemie van een ander opkomend luchtwegvirus, namelijk het griepvirus 
A(H1N1)2009, had de HGR de kennis geanalyseerd en aanbevelingen geformuleerd bestemd voor 
de gezondheidsinstanties met het oog op de bescherming van deze kritieke schakel van het 
gezondheidssysteem tegen de opstoten veroorzaakt door een andere bijzonder besmettelijke 
ziekte (HGR, 2009). Dit advies bracht de reeds in 2007 uitgebrachte aanbeveling in herinnering: 
"de aandacht van de overheid [trekken] op de noodzaak om een nationale structuur op te bouwen 
teneinde de behandeling van patiënten met de hoogste klinische behoefte te waarborgen. Zodra 
de eerste infectiegevallen zich op het grondgebied voordoen, is het essentieel over een nationaal 
plan te beschikken om een maximale nationale bevoorrading in geval van onontbeerlijke 
transfusies te verzekeren." (HGR, 2007). 
 
Het advies van de HGR (2009; punt 3.7.) stelt een strategie voor en een eerste reeks 
begeleidingsmaatregelen om een aanzienlijk tekort het hoofd te bieden. Deze maatregelen moeten 
op twee niveaus worden toegepast: dat van de Bloedtransfusiecentra (BTC) om het aanbod van 
bloedcomponenten te vergroten, en dat van de zorginstellingen om het gebruik van 
bloedcomponenten tot het strikt noodzakelijke te beperken. 
 
Na dit advies is het beheer van de transfusieketen, in principe, opgenomen in de pandemie- of 
urgentieplannen van de ziekenhuizen en van de gezondheidsinstanties. Overigens wordt de 
toestand van de voorraad rode bloedcellen voor heel het grondgebied meegedeeld — en elke 
donderdag geactualiseerd — op de portaalsite van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten (FAGG, 2020). 
 
Vervolgens is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) een referentiedocument 
gepubliceerd over het beheer van de bloedbevoorrading tijdens een pandemie: "Maintaining a Safe 
and Adequate Blood Supply during Pandemic Influenza. Guidelines for Blood Transfusion 
Services" (WHO, 2011). 
 
De voorliggende adviesvraag ging vergezeld van drie opinie- en snelle analysedocumenten 
afkomstig van beroepsverenigingen (AABB, 2020; APBN, 2020; ECDC, 2020) en van een nog niet 
verschenen overzichtsartikel (Chang et al., 2020). 

 

2. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 

2.1. Methodologie 
 
Gezien de hoogdringendheid van deze adviesvraag hebben de leden van de werkgroep "Bloed en 
bloedderivaten" een voorstel voor een snel antwoord, voorbereid door de wetenschappelijk 
secretaris van de HGR, geanalyseerd. De experten van deze werkgroep hebben een algemene 
belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het 
potentiële risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het snelle antwoord is gebaseerd op een overzicht van zowel de wetenschappelijke literatuur als 
van de rapporten van ter zake bevoegde nationale en internationale organisaties en op de mening 

 
2 Schrijven van de heer B. Winnen, kabinetschef van mevrouw M. De Block, minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid (onder ref. WDB/2020/BW/MW/KVDW/jm/20200226/570624), van 27/02/20, gericht aan F. 
Péters, wetenschappelijk coördinator van de HGR. 
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van de experten. Aangezien het om een snel voortschrijdende epidemie gaat, afhankelijk van soms 
onverwachte systemische effecten (bv. quarantaines van uitgestrekte regio's), moeten de 
aanbevelingen die op de huidige situatie van andere landen gebaseerd zijn voortdurend nagekeken 
en desgevallend bijgestuurd worden. 
 
2.2. Uitwerking 
 
De wetenschappelijke beoordeling van dit advies is tweeledig: ten eerste om een beter inzicht te 
krijgen in de context van de nieuwe coronaviruspandemie in relatie tot de kennis van andere 
opkomende ziekten; en ten tweede om de invloed ervan te onderzoeken op de kritieke schakel die 
bloedtransfusie is voor het gezondheidssysteem van het land.  
 
2.2.1 Bijzonderheden van de pandemie van het nieuwe coronavirus 
 
2.2.1.1. Pathogeen agens 
 
Tan et al. (2020) en Zhu et al. (2020) hebben het eerste volledige genoom van dit nieuw humaan 
pathogeen gepubliceerd en daarmee naar de internationale gemeenschap toe aangegeven dat het 
gaat om een nieuwe soort coronavirus die nauw aanleunt bij de bekende coronavirussen van 
vleermuizen. Zoals andere coronavirussen draagt het nieuwe virus spike-eiwitten op zijn oppervlak, 
die er onder elektronenmicroscoop uitzien als een kroon rond het virion (Figuur 1). De jongste 20 
jaar hebben twee andere opkomende coronavirussen van zoönotische origine epidemiegolven 
veroorzaakt die tot ernstige pathologieën leidden: SARS-CoV, dat het ernstig acuut respiratoir 
syndroom in Azië heeft veroorzaakt (sterftecijfer: 10 %; WHO, 2006), en MERS-CoV, 
verantwoordelijk voor dit syndroom in het Nabije Oosten (sterftecijfer: 40 %). 
 
 
Figuur 1. Ultrastructurele morfologie van coronavirussen. 
 

Deze RNA-virussen zijn groot (120 nm), omhuld door een bilipide membraan dat dikker is dan bij 
andere virussen en voorzien is van knuppelvormige glycoproteïne-uitsteeksels (kroon). Het 
genetisch materiaal, omhuld door eiwitten, is niet ingekapseld en er is een ruimte tussen het 
omhulsel en de nucleoproteïnen. 

 

 
 
 
Coronavirussen zijn RNA-virussen met een relatief groot genoom (bijna 30 kB) dat niet 
gesegmenteerd is. Ze muteren dus niet door recombinatie van segmenten, zoals Influenza-
virussen die griep veroorzaken. Niettemin weet men dat de tweede golf van de SARS-CoV-
epidemie in 2004 te wijten was aan een virulenter virus, aangezien het zich met een grotere affiniteit 
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aan de menselijke receptor hechtte (Chinese SARS Molecular Epidemiology Consortium, 2004). 
Waarschijnlijk gedraagt SARS-CoV-2 zich meer als SARS-CoV en past het zich nog beter aan de 
menselijke gastheer aan. 
 
Het nieuwe coronavirus draagt een spike-eiwit dat qua RNA-sequentie dichter bij SARS-like 
coronavirussen staat dan dat van het typische SARS-CoV coronavirus. Spoedig werd aangetoond 
dat dit nieuwe spike-eiwit zich bindt aan dezelfde receptor van de menselijke cellen als degene die 
door SARS-CoV wordt gebruikt, namelijk ACE2, een receptor die meer bepaald aanwezig is in de 
cellen diep in de longen (Hoffmann et al., 2020; Lu et al., 2020; Walls et al., 2020; Zhu et al., 2020). 
Om de cellen binnen te dringen is eveneens een voorbereiding door de celprotease TMPRSS2 
noodzakelijk en voor de activering is de protease CTSL vereist. Letko et al. (2020) hebben het 
binnendringen in de doelcellen via humaan ACE2 waargenomen maar niet door de andere 
bekende receptoren van coronavirussen. Andere cofactoren worden nog onderzocht. 
 
Na die ontdekkingen werd het nieuwe pathogene agens SARS-CoV-2 gedoopt, een naam 
waarmee het dicht bij het virus SARS-CoV wordt geplaatst en die het bestaan van een ernstige 
respiratoire pathologie oproept. 
 
Na deze eerste publicaties, die SARS-CoV-2 identificeren als verwant aan de SARS-like 
coronavirussen van vleermuizen, heeft de geringe overeenstemming tussen de sequentie van het 
spike-eiwit en die van deze virussen geleid tot speculaties betreffende een eventuele kunstmatige 
origine van dit virus. Sindsdien werd echter een "vooroudervirus" ontdekt in een Chinese collectie 
(Zhu et al., 2020c) en werd de sequentie ervan gedeponeerd in NCBI Genbank (Bijlage 1.). Dit 
geeft aan dat het wel degelijk gaat om een nieuwe lijn binnen de betacoronavirussen. 
 
De eerste bioinformatische analyses van de eiwitten van SARS-CoV-2 beschrijven tot op heden 
onbekende eiwitten (bv. Chan et al., 2020), combinaties van aminozuren die betrokken zouden zijn 
bij de herkenning van de humane receptor(en) ACE2 (Donge et al., 2020), de aanwezigheid van 
een polybasische splitsingsplaats die een functiewinst voor de bovenste luchtwegen mogelijk 
maakt (Wölfel et al., 2020), enz. De wetenschappelijke wereld bestudeert de unieke 
genoomkenmerken van dit virus nu verder om de rol ervan in de replicatiecyclus en de 
pathogenese te achterhalen. 
 
Van de klasse van SARS-like coronavirussen van vleermuizen is al beschreven dat ze potentieel 
bij de mens kunnen opduiken (Menarchy et al., 2015). Bovendien hebben in vivo experimenten de 
replicatie van het virus in de longen van muizen aangetoond met een substantiële pathogenese. 
De evaluatie van de beschikbare immunotherapeutische en profylactische modaliteiten gebaseerd 
op SARS-CoV heeft een geringe doeltreffendheid blootgelegd: beide benaderingen, monoclonale 
antistoffen en vaccins, zijn er niet in geslaagd de infectie door deze (chimerische) coronavirussen 
die het SARS-like spike-eiwit dragen te neutraliseren of ertegen te beschermen. 
 
SARS-CoV-2 kan verspreid worden in dezelfde cellen als de cellen die worden gebruikt voor de 
kweek van SARS-CoV en MERS-CoV, maar in tegenstelling tot die twee ontwikkelt dit virus zich 
uitgesproken beter in de primaire epitheelcellen van de menselijke luchtwegen dan in de standaard 
weefselkweekcellen (Zhu et al., 2020). 
 
 

 
Het nieuwe pathogene agens, SARS-CoV-2, behoort tot een nieuwe lijn van betacoronavirussen 
bij vleermuizen, maar is verwant aan SARS-CoV: beide kunnen ernstige longaandoeningen 
veroorzaken. Het is waarschijnlijk dat SARS-CoV-2 zich nog beter aanpast aan de menselijke 
gastheer, waardoor de incubatietijd inkort. 
 

 
 



  

 

 
 

− 8 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

2.2.1.2. De door het coronavirus veroorzaakte ziekte 
 
De vele coronavirussen die reeds bestudeerd zijn door veeartsen en artsen, zijn in wezen virussen 
met respiratoire of gastro-intestinale effecten; sommige tasten eveneens de nierwerking of de 
voortplanting aan (humane ACE2-receptoren zijn bv. aanwezig in de testikels). Om de pathologie 
van SARS-CoV en van het nieuwe SARS-CoV-2 te verklaren verkennen de onderzoeksprojecten 
eveneens de rol van de ACE2-receptor op de hartspiercellen en op de cellen die de bloedvaten 
bekleden, en naarmate de kennis evolueert worden zelfs nog meer doelweefsels beschreven (bv. 
de milt en de lymfeklieren; Feng et al., 2020). 
 
De door dit virus veroorzaakte ziekte werd coronavirusziekte 2019 (COVID-19) genoemd. Het 
rapport van de WGO-missie in China (WHO, 2020) geeft een gedetailleerde beschrijving van 
verschillende aspecten van de ziekte en haar overdracht tussen mensen. De epidemiologische 
bulletins van andere landen beginnen eveneens beschrijvingen te geven van de COVID-19 die hun 
bevolking treft. 
 
Dit zijn de grote lijnen daarvan: 
 
- De courantste symptomen zijn koorts (88 %) en een droge hoest (68 %). Uitputting (38 %), slijm 
ophoesten (33 %), kortademigheid (18 %), keelpijn (14 %), hoofdpijn (14 %), spierpijn (14 %) en 
rillingen (11 %) komen eveneens vaak voor. Misselijkheid en braken (5 %), neusverstopping (5 %) 
en diarree (4 %) zijn minder frequent. Een lopende neus is geen specifiek symptoom van 
coronavirose; 
 
- Gevallen waarin het virus werd opgespoord bij mensen die geen symptomen vertoonden, waren 
in China zeldzaam: de meeste besmette personen worden binnen enkele dagen ziek (Hu et al., 
2020; NCPERET, 2020; WHO, 2020); 
 
- In de nasofarynx repliceert SARS-CoV-2 zich vrij snel, met een virale lading van meer dan 108 
kopieën/mL in de loop van de eerste week met symptomen (Pan et al., 2020; Wölfel et al., 2020; 
Zou et al., 2020), d.w.z. wanneer de symptomen nog relatief mild zijn. Deze virale lading is hoger 
dan die van de griepvirussen en de situatie verschilt eveneens van die van SARS-CoV, dat zich 
rechtstreeks diep in de longen nestelt; 
 
- Lymfopenie is zeer vaak aanwezig bij opname in het ziekenhuis. De waarden van lactaat 
dehydrogenase en serumferritine zijn bij meer dan 60 % van de patiënten hoog; 
 
- In China moest twintig procent van de besmette mensen gedurende meerdere weken in een 
ziekenhuis behandeld worden! Tot de uiteenlopende aandoeningen die 80 % van de "matige" 
gevallen treffen, behoren ook longontstekingen, die echter geen beademing vergden. Bij vijf 
procent van de mensen die positief gediagnosticeerd werden voor een infectie met SARS-CoV, is 
kunstmatige beademing noodzakelijk; 
 
- Bij mensen van wie de toestand beademing vergt, moeten soms ook invasieve ingrepen 
toegepast worden (intubatie, pronatie) en bij kritieke gevallen moet het bloed worden gefilterd door 
ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) (Chen et al., 2020). De meeste kritieke patiënten 
vertonen lymfopenie en melkglasachtige bilaterale pulmonale infiltraten op CT-scans van de 
borstkas. Aangezien het om een coronavirus gaat dat verwant is met SARS-CoV, kunnen de virions 
een ernstig syndroom veroorzaken, want het virus valt rechtstreeks de cellen van het longweefsel 
aan en vernietigt de cellen die verantwoordelijk zijn voor de beweging van de trilharen en de 
pneumocyten, waardoor de patiënten een honey-comb long krijgen (gaten als de cellen in een 
bijenkorf). Het is te vroeg om een inschatting te maken van de directe morbiditeit die verband houdt 
met deze virusinfecties, aangezien daartoe een longitudinale follow-up van de patiënten zou 
moeten gebeuren. 
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- De tijd die verloopt tussen het begin van de ziekte en de "genezing" voor ernstig getroffen 
patiënten, bedraagt gemiddeld 3 tot 6 weken (versus 2 weken voor licht getroffen patiënten); 
 
- Onderliggende aandoeningen: in China bedroeg de mortaliteit van mensen die voordien al aan 
hart- en vaataandoeningen lijden 13,2 %. De mortaliteit bedroeg 9,2 % bij patiënten met 
hyperglykemie (diabetes die niet onder controle is), 8,4 % bij hoge bloeddruk, 8 % bij chronische 
aandoeningen van de luchtwegen en 7,6 % bij kanker. Mensen die besmet waren zonder aan een 
uitgesproken onderliggende ziekte te lijden, overleden in 1,4 % van de gevallen; 
 
- Leeftijd: De kans op besmetting is kleiner bij jongeren; daarnaast worden zij ook minder ernstig 
getroffen dan ouderen (WHO, 2020); 
 
- Geslacht: volgens de WGO lopen vrouwen de ziekte even vaak op als mannen maar verschilt de 
mortaliteit: 2,8 % van de besmette Chinese vrouwen zijn aan de ziekte overleden versus 4,7 % 
mannen. De ziekte lijkt bij zwangere vrouwen niet ernstiger te zijn dan bij andere vrouwen. Negen 
geboortes bij besmette vrouwen werden onderzocht en de kinderen die via een keizersnede ter 
wereld kwamen, waren in goede gezondheid en zelf niet besmet. Het gaat om vrouwen die besmet 
raakten tijdens de laatste drie maanden van hun zwangerschap. Het effect van een besmetting 
tijdens het eerste of het tweede trimester van de zwangerschap op de embryo's is momenteel niet 
duidelijk, aangezien deze kinderen nog niet geboren zijn. 
 
- Uit het onderzoek van 44.672 besmette mensen in China bleek een mortaliteit van 3,4 %. De 
mortaliteit wordt sterk beïnvloed door factoren die verband houden met de patiënt zelf, zoals 
leeftijd, onderliggende pathologieën en geslacht, maar ook en vooral door de mate waarin de 
actoren van het gezondheidssysteem kunnen optreden. Alle cijfers in verband met overlijdens 
geven de toestand in China weer tot 17 februari, maar in de toekomst zou alles elders helemaal 
anders kunnen zijn. Zo vertoont de golf die momenteel in Italië woedt een mortaliteit die stukken 
hoger ligt3 (20 % bij 70-plussers; ISS, 2020). 
 
Nieuwe publicaties blijven continu verschijnen en berichten over de verschillende aantastingen van 
patiënten met COVID-19 naargelang het stadium van de ziekte, de comorbiditeiten afhankelijk van 
de gezondheid van de besmette populaties, de gehanteerde behandelingen en, recenter, de 
virusstammen. 
 
Trombocytopenie komt bijvoorbeeld vaak voor bij patiënten met COVID-19 (Yang et al., 2020); ze 
gaat gepaard met een groter risico op overlijden in het ziekenhuis (ongeveer 20 % van de 
overledenen). Hoe kleiner het aantal bloedplaatjes, hoe hoger de mortaliteit. 
 
Cannegieter & Klok (2020) en Thachil et al. (2020) wijzen op de hoge frequentie van coagulopathie 
en de specifieke noden aan toezicht op de hemostase, maar degelijke gegevens ontbreken 
vooralsnog. 
 
Andere overwegingen4 zijn ongetwijfeld interessant, maar aangezien de variabiliteit van de 
waarnemingen overheerst kan er geen enkele zekerheid uit worden afgeleid omdat nagenoeg alles 

 
3 Mensen die in rusthuizen (en rust- en verzorgingstehuizen) of thuis overlijden, worden niet getest op het 
nieuwe coronavirus en komen niet in deze epidemiologische overzichten voor. Deze oversterfte is 
hoofdzakelijk te wijten aan haarden in Lombardije, in het bijzonder in Bergamo en Brescia. 
4 Bijvoorbeeld kan in een Canadese provincie (Communications Services Manitoba, 2020) een aandeel van 
ongeveer 40 % van de jongvolwassenen getroffen zijn, met een predominantie van vrouwen, maar de 
rapporten uit Italië of de Verenigde Staten over ernstige aandoeningen bij jongvolwassenen 
vertegenwoordigen vermoedelijk geen verandering in het vatbaarheidsschema. Zelfs de eerste rapporten uit 
China vermeldden immers ernstige aandoeningen bij jongvolwassenen, weliswaar met een geringere 
frequentie dan bij oudere mensen (Guan et al., 2020). Volgens het CDC COVID-19 Response Team (2020) 
waren van de 508 patiënten van wie geweten was dat ze in een ziekenhuis waren opgenomen, 18 % tussen 
45 en 54 jaar en 20 % tussen 20 en 44 jaar. Deze gevallen vertegenwoordigen vermoedelijk slechts een 
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geverifieerd moet worden. Voor andere publicaties — waarvan de conclusies worden getrokken na 
de verschijning ervan online — wacht de HGR op een grondiger verificatie door vakgenoten. 
Bijvoorbeeld de beweerde aanwezigheid van SARS-CoV-2 op glomerulair endotheel (Varga et al., 
2020) wanneer de beelden van de elektronenmicroscoop geen virus met kroon en ook geen opaker 
middendeel als gevolg van de nucleoproteïnen laten zien maar eerder heldere blaasjes met dubbel 
membraan. Ander voorbeeld: de binding van het coronavirus op de hemoglobine van de rode 
bloedcellen wordt naar voren geschoven als mechanisme dat de hypoxie veroorzaakt bij patiënten 
met COVID-19 (Wenzhong & Hualan, 2020). Het gaat nochtans louter om een analyse in silico, 
zonder verder resultaat in vitro of in vivo, moleculaire sporen van het virus zijn zeldzaam in het 
bloed van de patiënten en erytrocyten hebben geen receptoren om het virus binnen te laten. 
 
Deslandes et al. (2020) signaleren dat een patiënt die in december 2019 in hun reanimatiedienst 
ten noorden van Parijs werd opgenomen voor een hemoptysis zonder etiologische diagnose, in 
werkelijkheid het eerste bekende geval van COVID-19 in Europa was. 
 
 

 
De door het coronavirus 2019 veroorzaakte ziekte (COVID-19) is een ernstige acute 
ademhalingsziekte. Ongeveer 20 % van de patiënten kan kunstmatige beademing nodig hebben; 
sommigen van hen wekenlang. 
 
Oudere patiënten en patiënten met een onderliggende chronische aandoening lopen het grootste 
risico op COVID-19. 
 
Het sterftecijfer stijgt naarmate het gezondheidssysteem verzadigd raakt. 
 
In de grote meerderheid van de gevallen is het ziekteverloop meer gematigd. Sommige mensen 
ontwikkelen een griepachtige ziekte met grote vermoeidheid; anderen krijgen een 
longontsteking, maar hebben geen beademing nodig. 
 

 

2.2.1.3. Overdracht van het pathogene agens 
 
SARS-CoV-2 wordt hoofdzakelijk overgedragen door grote druppeltjes uit de luchtwegen en door 
nauw contact. Indirecte overdracht via passieve overdrachtsfactoren zou eveneens een rol kunnen 
spelen. Bij de patiënten wordt SARS-CoV-2 immers gemakkelijker gedetecteerd in de nasofarynx 
dan in de keel, maar het wordt ook teruggevonden in het speeksel (To et al., 2020), in tranen en 
oogafscheidingen (Colavita et al., 2020; Xia et al., 2020), in bloed (Young et al., 2020) en in 
stoelgang (Luo et al., 2020). Aan de hand van viruskweek hebben To et al. (2020) aangetoond dat 
men levend virus in het speeksel aantreft, terwijl Kampf et al. (2020) en Chin et al. (2020) aantonen 
dat het nieuwe virus tot 9 dagen stabiel kan blijven op besmette oppervlakken. Om in Duitsland de 
eerste 9 mensen die met SARS-CoV-2 besmet waren uit het ziekenhuis te kunnen ontslaan, werd 
daarentegen een celcultuur opgezet vertrekkend van stoelgang en daaruit bleek de aanwezigheid 
van viraal RNA, maar het uitgescheiden virus repliceert zich niet (Wölfel et al., 2020). De HGR 
merkt evenwel op dat het om patiënten zonder ernstige longaantasting ging. 
 
Wanneer in China een groep van meerdere besmette mensen verscheen, was dat meestal (in 78 
tot 85 % van de gevallen) veroorzaakt door een infectie binnen het gezin door druppeltjes en 
andere infectiedragers in nauw contact met een besmette persoon. De overdracht over grote 

 
kleine fractie van een groot aantal geïnfecteerde jongvolwassenen. Voor het vaststellen van veranderingen 
in het spectrum van de incidentie of van de ernst van de aandoeningen in verschillende segmenten van de 
bevolking is een systematische analyse van longitudinale gegevens nodig en die zijn momenteel niet 
beschikbaar. 
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afstanden via fijne aerosolen in de lucht is het voorwerp van een debat als gevolg van 
fragmentarische gegevens (klinisch en uit proefnemingen) (HCSP, 2020b). 
 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn de meeste van de 2.055 besmette 
ziekenhuiswerknemers tijdens de eerste fase van de epidemie in Wuhan ofwel thuis besmet 
geraakt ofwel toen de beschermingsmaatregelen van de ziekenhuizen nog niet waren genomen 
(WHO, 2020). Daarom waren de Chinese autoriteiten overgegaan tot opsporing van iedereen die 
het geringste teken van koorts vertoonde om die personen zo snel mogelijk van hun gezinnen af 
te zonderen en hen voor follow-up naar "koortsklinieken" te brengen (Liang, 2020). Die klinieken 
waren in Azië georganiseerd na de SARS-CoV-epidemie in 2003. Vermoedelijke en bevestigde 
gevallen worden vervolgens doorgestuurd naar ziekenhuizen of quarantaineplaatsen die 
aangepast zijn aan hun gezondheidstoestand. 
 
Op een cruiseschip dat in een Japanse haven in quarantaine werd gehouden (Diamond Princess) 
hebben 81 % van de bevestigde gevallen onder de bemanningsleden of de passagiers zich ook 
voorgedaan bij een ander bemanningslid dat dezelfde hut deelde of bij passagiers die verbleven in 
een hut die voordien een bevestigd geval had geherbergd. Bovendien nam het aandeel van 
bevestigde COVID-19-gevallen onder de passagiers toe met de bezettingsgraad van de 
scheepshut (NIID, 2020b). 
 

 
De overdracht van het nieuwe coronavirus gebeurt voornamelijk via de luchtwegen en door nauw 
contact met een besmette persoon. SARS-CoV-2 blijft ook besmettelijk op oppervlakken die veel 
worden aangeraakt en kan tot 9 dagen overleven. 
 
De HGR beveelt aan dat de bloedtransfusiecentra de selectiecriteria inzake 
luchtwegaandoeningen strikt toepassen en bloedgevers extra aanzetten om informatie te 
verstrekken in de dagen na hun bloedgeven. 
 

 
 
2.2.1.4. Incubatieperiode 
 
Tal van snel openbaar gemaakte studies hebben de aandacht van epidemiologen gevestigd op de 
incubatieperiode. In tegenstelling tot de twee andere humane zoönotische coronavirussen, d.w.z. 
SARS-CoV en MERS-CoV, is de incubatieperiode van het nieuwe coronavirus dat in de herfst van 
2019 in de provincie Hubei opdook langer (Backer et al., 2020; Li et al., 2020; Lauer et al., 2020; 
Zhou et al., 2020b). Deze publicaties zijn weliswaar niet allemaal unaniem, maar ze zijn het erover 
eens dat de mediaan van deze periode vergelijkbaar blijft met die van de andere virussen: tussen 
4 en 6 dagen (Guan et al., 20205). Maar over dit onderwerp bestaan talrijke publicaties, met grote 
verschillen tussen de cijfers en de assymetrie (skewness) van de distributie naar langere periodes 
kan tot 14 dagen of nog meer bedragen. Gerapporteerde gevallen met een nog langere duur 
worden als twijfelachtig beschouwd (de betrokkene is bv. in werkelijkheid later besmet geraakt dan 
vermeld) (Hu et al., 2020b). 
 
Men et al. (2020) hebben opgemerkt dat de incubatieperiode bij patiënten jonger dan 40 jaar 
(97,5ste centiel: 14 dagen) anders is dan bij patiënten van 40 jaar of ouder (97,5ste centiel: 17 
dagen). Dit verschijnsel van verlengde incubatie werd eveneens gerapporteerd door Xu et al. 
(2020). Deze gegevens suggereren voor oudere mensen een langere afzonderings- of 
quarantaineperiode te overwegen. 
 
 

 
5 De in dit artikel gepubliceerde gegevens slaan op 1.099 patiënten van wie er 1.029 nog in het ziekenhuis 
opgenomen leken op het ogenblik van de publicatie (cf.Tabel 3 in Guan et al., 2020). 
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Bij sommige personen die met SARS-CoV-2 zijn besmet, bedraagt de incubatieperiode 2 dagen, 
bij anderen 2 weken (het gemiddelde situeert zich tussen 4 tot 6 dagen).  
 

 

2.2.1.5. Asymptomatische en presymptomatische dragers 
 
Momenteel bestaan er slechts enkele geldige studies over het aantal mensen zonder symptomen 
en hun evolutie naar een toestand waarin ze een gezonde maar besmettelijke drager zijn. Weten 
hoeveel gevallen onopgemerkt kunnen blijven terwijl ze besmettelijk zijn is essentieel om de 
analyse van de aan transfusie verbonden risico's uit te klaren. 
 
Om te beginnen heeft de WGO verklaard dat het aantal gevallen van mensen die drager van het 
virus waren en geen symptomen vertoonden op het ogenblik van de staalname in de nasofarynx 
in China zeer klein was; de meesten onder hen werden na 5 dagen ziek (Hu et al., 2020; WHO, 
2020). De internationale missie in opdracht van de WGO oordeelde inderdaad dat 
asymptomatische besmettingen slechts tussen 1 en 3 % van de gevallen vertegenwoordigden. 
 
De resultaten van monitoring in Italië rapporteerden op een totaal van 39.884 gevallen dubbel 
zoveel asymptomatische: 5,9 % (ISS, 2020). Bij deze gegevens hoort enig voorbehoud aangezien 
mensen zonder symptomen in de meeste regio's van het land nog steeds niet getest worden. 
 
Bij wijze van treffend contrast hiermee is uit de systematische analyse van de stalen die werden 
genomen op een cruiseschip dat in een Japanse haven in quarantaine werd geplaatst (Diamond 
Princess; NIID, 2020) gebleken dat in totaal 71/287 (25 %) van de bevestigde gevallen 
"asymptomatisch" waren toen afnamewissers van de luchtwegen werd genomen. Bij het 
herbekijken van de dossiers bleek dat er in 6 gevallen toch symptomen waren, hetzij al voor de 
datum van de diagnose, hetzij op die datum zelf. Van de 65 overblijvende asymptomatische 
gevallen zijn er 32 zonder symptomen gebleven (11 % van alle bevestigde gevallen). Mizumoto et 
al. (2020) ramen dat aandeel van de asymptomatische gevallen op 17,9 % (CI 95%: 15,5 % – 20,2 
%), aangezien de meeste infecties zich voordeden vóór het begin van de quarantaine van twee 
weken, toen de diagnose zich toespitste op mensen met symptomen. In deze afgezonderde 
omgeving werden alle 3.700 mensen aan boord getest. Het zou evenwel kunnen dat de 
leeftijdsverdeling onder passagiers en bemanning niet die van de algemene bevolking 
weerspiegelt. 
 
Nishiura et al. (2020) hebben het aandeel van de asymptomatische virusdragers geraamd op basis 
van de gegevens over Japanse onderdanen die met chartervluchten werden geëvacueerd uit 
Wuhan (China). Ondanks de beperkte omvang van de staalname (565 geëvacueerden) wijst hun 
raming van 30,8 % erop dat mogelijk iets minder dan de helft van de met SARS-CoV-2 besmette 
mensen asymptomatisch zouden zijn en dus onopgemerkt zouden blijven. Merk hierbij op dat deze 
evacuaties plaatsvonden midden in de opstoot van de epidemie in Wuhan. 
 
Tijdens de inspanningen om 126 Duitsers van Wuhan naar Frankfurt te evacueren, is een 
diagnostische procedure op grond van de symptomen ondoeltreffend gebleken om de besmetting 
met het nieuwe coronavirus te ontdekken bij 2 mensen6 die achteraf positief werden bevonden door 
een RT-PCR op een keelwisser (Hoehl et al., 2020). 
 
Binnen de kleine gemeenschap van Vo, op 50 km ten oosten van Venetië, werden alle 3.000 
inwoners getest nadat zich in dit stadje het eerste dodelijk geval in Italië had voorgedaan. Crisanti 
& Cassone (2020) stelden het volgende vast: toen het eerste symptomatisch geval in de stad werd 

 
6 Een van die mensen is nochtans een week voor het opstijgen van het vliegtuig getroffen geweest door 
duidelijke symptomen; de HGR beschouwt dit dan ook als een geval van een herstellende (zie 
https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMc2001899/suppl_file/nejmc2001899_appendix.pdf ) 
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gediagnosticeerd, was een aanzienlijk deel van de bevolking, ongeveer 3 %, reeds besmet — en 
toch vertoonde 75 % van de betrokkenen op het moment van de diagnose helemaal geen7 
symptomen. 
 
Song et al. (2020) vonden een groot aantal asymptomatische virusdragers (18/87 of 21,7 %) onder 
de Tibetaanse populatie die in een ziekenhuis positief werd getest. Opmerkelijk is dat een groot 
aantal asymptomatische dragers herkenbare veranderingen vertoonde in bepaalde radiologische 
indices (onregelmatige unilaterale of bilaterale schaduwen en/of matglas wijziging) en 
laboratoriumindices (routinematige bloedtests, stollingsfunctie, bloedbiochemie8). Er zijn eveneens 
enkele patiënten met pneumonie zonder koorts of hoest beschreven bij klinische onderzoeken van 
Chen et al. (2020), Huang et al. (2020) en Xu et al. (2020)9. 
 
Gudbjartsson et al. (2020) verrichtten een diagnose bij 13.080 IJslanders, waarbij niet minder dan 
43 % positief op SARS-CoV-2 geteste personen geen enkel respiratoir symptoom vermeldde. De 
hele studie lang signaleerden de deelnemers almaar minder symptomen. De onderzoekers 
verduidelijken dat niet één van de 848 kinderen onder de 10 jaar (3,7 % van de studie populatie) 
positief testte. Voor deze grote studie cohorte werd het aandeel van asymptomatische 
volwassenen — die bloed zouden kunnen geven — geschat op ongeveer 43 %. 
 
Het spreekt vanzelf dat adequate studies moeten worden verricht in tal van andere contreien, maar 
dan op werkelijk willekeurige representatieve stalen van de bevolking en niet op stalen die onder 
een vertekening lijden, bijvoorbeeld "vrijwilligers". 
 
 

 
Er zijn heel wat aanwijzingen dat een groot deel van de besmette populatie, 50 tot 75 %, volledig 
asymptomatisch is bij het testen op klinische ademhalingsverschijnselen.  
 

 
 
2.2.1.6. Preklinische besmettingsperiode 
 
Tijdens de eerste weken van de epidemie wisten we nog niet of patiënten met lichte symptomen 
(met name een infectie van de bovenste luchtwegen) minder besmettelijk waren dan patiënten met 
longontsteking. Patiënten die geen enkel respiratoir symptoom vertoonden, werden slechts zelden 
in een studie opgenomen, allen wanneer ze waren opgespoord vanwege een sterke 
epidemiologische band met een patiënt met een bevestigde pneumonie (Kim et al., 2020). 
 
Sindsdien maakt een aantal studies (Li et al., 2020; To et al., 2020; Xu et al., 2020; Young et al., 
2020; Zou et al., 2020) evenals het rapport van de WGO-missie in China (WHO, 2020) gewag van 
enkele gevallen die — via respiratoire weg — door iemand anders besmet waren op de dag vóór 
het, veelal plotselinge, verschijnen van de eerste symptomen. 
 
De HGR vestigt de aandacht op een semantische kwestie; een hele reeks onderzoeken die het 
over langere periodes hebben, wordt immers onterecht bij de referenties opgenomen aangezien 
zij in werkelijkheid de tijd tussen het verschijnen van de eerste symptomen en de opname of de 
bevestiging van de infectie in een ziekenhuis als "besmettelijke periode" nemen (zie de referenties 
in Goh, 2020). 
 

 
7 https://www.la7.it/laria-che-tira/video/lamara-riflessione-del-virologo-andrea-crisanti-abbiamo-messo-in-
quarantena-tutta-litalia-quando-18-03-2020-314205 
8 Toename van de neutrofielen en afname van de lymfocyten; toename van de protrombinetijd, daling van 
het fibrinogeen; toename van alanine en aspartaat-aminotransferase, daling van het totale bilirubine, 
toename van lactaatdehydrogenase. 
9 Tao et al. (2020) beschouwen twee kinderen onder 14 jaar als "asymptomatische patiënten". 
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Meerdere recente studies (He et al., 2020; Kimball et al., 2020; Li et al., 2020b; Qian et al., 2020; 
Tong et al., 2020; Wei et al., 2020) hebben nu duidelijk gemaakt dat de presymptomatische 
overdracht van het virus kon voorkomen tot 3 dagen voor het verschijnen van de respiratoire 
symptomen. Niettemin meenden Casey et al. (2020) en Savvides & Siegel (2020) dat de overdracht 
van SARS-CoV-2 het waarschijnlijkst gebeurt op de vooravond van het verschijnen van de 
symptomen. 
 
De besmettelijkheid hangt blijkbaar af van de hoeveelheid virus in het organisme. De aanwezigheid 
van samenvallende infecties in de bovenste luchtwegen is eveneens een bekende factor die het 
verschijnsel van de superverspreiders in de hand werkt (Bassetti et al., 2005). Volwassen 
superverspreiders voor SARS-CoV-2 zijn reeds aanleiding geweest tot alarmsituaties op plaatsen 
waar veel mensen voorbijkomen die nog niet beschermd zijn door adequate persoonlijke 
beschermingsmiddelen en afstandsregels (Corchia et al., 2020). 
 
Het is evident dat al deze studies ertoe neigen aan te tonen dat het aandeel van asymptomatische 
gevallen zonder duidelijke respiratoire tekenen vrij groot is. Niettemin kan de HGR als gevolg van 
het gebrek aan afstand in de tijd niet op een betrouwbare manier bepalen hoe groot het aandeel is 
van de asymptomatische personen die SARS-CoV-2 via respiratoire weg kunnen doorgeven. 
Volgens berekeningen van Du et al. (2020) zou tot 16 % van de gevallen van overdracht toe te 
schrijven zijn aan mensen in het preklinisch stadium (12,6 %; 95%CI: 9,9 – 15,9 %)10. 
 
Hoehl et al. (2020) hebben een potentieel besmettelijke uitscheiding bewezen bij mensen die geen 
koorts hadden en geen enkel ander teken dat op een infectie van de luchtwegen wijst. Deze 
onderzoekers hebben SARS-CoV-2 door middel van kweek op Caco-2-cellen geïsoleerd bij twee 
mensen zonder symptomen, wat wijst op infectiositeit van de nasopharyngeale wissers. Bij gebrek 
aan overtuigender resultaten en zonder hoest of ander duidelijk symptoom blijft overdracht via 
spraakdruppels bij deze patiënten louter potentieel. 
 
De overdracht van virus bij een deel van de preklinische asymptomatische personen vormt 
uiteraard op zich niet het bewijs voor een dreiging van overdracht via bloed. Maar aangezien de 
HGR vaststelt dat het RNA-gehalte in het bloed voor SARS-CoV-2 parallel evolueert met het 
verschijnen van ernstige symptomen van COVID-19 tijdens de eerste week in het ziekenhuis (zie 
deel 2.2.7.), zal een hypothetische viremie op dat punt veeleer een postinfectieuze kinetiek van het 
type Chikungunya (CHIKV) volgen dan van het type westnijlkoorts (WNV) (cf. Bijlage 2). 

 

 
Hoewel het onderzoek nog steeds aan de gang is, lijken de waarnemingen te bevestigen dat 
besmette personen tot 3 dagen voor het verschijnen van de eerste symptomen, vaak vrij 
plotseling, besmettelijk worden via de lucht. 
 

De HGR schat dat mensen in de preklinische fase in maximaal één op de zes gevallen via de 
ademhaling voor een overdracht zouden zorgen.  
 

 

2.2.1.7. Duur van de SARS-CoV-2-pandemie 
 
Het is onmogelijk het verloop en de evolutie van een pandemie te voorzien. Na 3 maanden van 
agressieve interventies zijn de Chinese autoriteiten erin geslaagd de voortgang van de opstoten te 
vertragen. In Taiwan, dat in 2003 zwaar werd getroffen door de SARS-CoV-epidemie, heeft een 
goed uitgewerkt noodplan voor de volksgezondheid zijn sporen verdiend: het land heeft elke 
verspreiding van het nieuwe, anders zo besmettelijke virus weten in te dijken. Heel wat andere 

 
10 Volgens de gewijzigde methode van Wald (Agresti & Coull, 1998). 
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landen en regio's zijn zich gaan organiseren om de schok voor de volksgezondheid op te vangen 
en richtlijnen werden uitgevaardigd door de WGO en, voor de Europese ruimte, ook door het 
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC, 2020b). 
 
De verspreiding van seizoensvirussen van de luchtwegen, zoals wintergriep en verkoudheden, valt 
doorgaans stil met de komst van de lente en de zonnige dagen die bv. een zekere mate van 
sterilisatie mogelijk maken door uv-stralen en de gevoeligheid van deze virussen voor vochtigheid. 
Betacoronavirussen zoals MERS-CoV en SARS-CoV worden evenwel niet beschouwd als 
seizoensvirussen. MERS-CoV staat er immers om bekend zonder ogenschijnlijke binding aan een 
seizoen te circuleren in de regio's van het Midden-Oosten. In Beijing, in het noorden van China, is 
SARS-CoV in 2003 opgedoken van april tot juni en circuleerde het daarna verder in het begin van 
de zomer (Shan & Zhang, 2004). 
 
Los van de energieke wijze waarop de nieuwe gezondheidsmaatregelen in Europa zullen worden 
toegepast, kan men niet anders dan vaststellen dat bepaalde gegevens erop wijzen dat de 
weersveranderingen op zich (d.w.z. de stijging van temperatuur en vochtigheid naarmate lente en 
zomer eraan komen in het noordelijk halfrond) niet noodzakelijk zullen leiden tot een daling van het 
aantal gevallen van SARS-CoV-2 zonder grootschalige interventies op het vlak van de 
volksgezondheid (Brassey et al., 2020 Jamil et al., 2020; Luo et al., 2020b; NASEM, 2020). Ter 
herinnering: de H1N1-grieppandemie van 1918-1919 was in Europa in het begin van de zomer 
begonnen, waarna twee virulentere golven waren gevolgd met een tussentijd van ongeveer 3 
maanden tussen de eerste twee opstoten (Taubenberger & Morens, 2006; Bijlage 4). 26 dagen na 
de opheffing van de lockdown op het Japanse eiland Hokkaido is een tweede golf van de SARS-
CoV-2-epidemie verschenen (TJT, 2020), waardoor de autoriteiten zich gedwongen zagen 
opnieuw over te gaan tot een deze keer strengere lockdown. 
 
 

 
Bloedtransfusiecentra en ziekenhuisafdelingen moeten zich voorbereiden op een lange periode 
van epidemieën (enkele maanden), waarbij de bevoorrading van bloedcomponenten bij 
momenten kritiek zal zijn. 
 

 
 

2.2.2 Impact op de bloedtransfusieketen 

De voorliggende impactanalyse omvat meerdere luiken: 
- het eerste analyseert de eventuele infectiositeit van het bloed van mensen die drager zijn 

van het nieuwe humane pathogeen; 
- het tweede behandelt het gevaar voor een tekort aan bloedcomponenten en/of -

producten11; 
- het derde luik loopt vooruit op een onverwacht verschijnsel dat verbonden is met deze 

pandemie, d.w.z. de verstoring van de bevoorradingsketens voor medisch en diagnostisch 
materieel. 

 

2.2.2.1. Aanwezigheid van SARS-CoV-2 in bloedcomponenten 

Aangezien mensen zonder symptomen aan de oorsprong kunnen liggen van overdracht via 
transfusie zonder genetische diagnose (cf. het WNV-virus; HGR, 2015), is bij het zoeken naar 
informatie met het oog op dit advies bijzondere aandacht gegaan naar de aanwezigheid van SARS-

 
11 De Europese nomenclatuur wordt gebruikt (cf. HGR, 2010): "labiele bloedproducten" werden 
"bloedbestandelen" genoemd maar bedoeld werden “bloedcomponenten”, "stabiele bloedproducten" worden 
"bloedproducten" genoemd. 
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CoV-2 bij deze mensen. Maar doordat de epidemie nog zo actueel is, is informatie moeilijk te vinden 
en zullen de resultaten van lopende studies pas later beschikbaar zijn. 
 
Aangezien snelle diagnose van SARS-CoV-2 gebeurt door genetische detectie van een korte RNA-
sequentie van het virus, pleit de HGR voor het vermijden van de term "viremie" wanneer er geen 
celkweek is die de replicatie van een leefbaar virus aantoont en in de plaats daarvan liever de 
correctere term "RNAemie" te gebruiken. "RNAemie" wordt gedefinieerd als een positief resultaat 
bij het zoeken naar viraal RNA door RT-PCR of met een andere techniek die nucleïnezuren kan 
opsporen in een plasma- of bloedstalen. 
 
Twee courante humane coronavirussen (HCoV-229E en HCoV-NL63) zijn eerder al uit plasma 
gehaald en met succes gekweekt in aanwezigheid van dierlijke cellen en menselijke pulmonale 
fibroblasten (Bonny et al., 2017; De Rochars et al., 2017). Het bloed was afkomstig van Haïtiaanse 
kinderen die tekenen van een virale infectie vertoonden (acute koorts, maag- en darmstoornissen). 
Hierbij moet opgemerkt worden dat beide virusstammen tot de alfacoronavirussen behoren. 
 
Voor SARS-CoV-2, een betacoronavirus, wijzen de bestaande gegevens op het volgende: 

- Terwijl de orale uitstrijkjes of het sputum van de onderste luchtwegen positief waren getest 
door RT-PCR, hebben Corman et al. (2020) nooit een RNAemie ontdekt bij 3 mensen die 
besmet waren maar geen symptomen vertoonden; 

- Op 31 plasmastalen afkomstig van 9 paucisymptomatische personen, vonden Wölfel et al. 
(2020) geen positief resultaat voor het virus; de vroegste test vond plaats 3 dagen na het 
verschijnen van de symptomen. Kim et al. (2020) vermelden eveneens positieve RT-PCR-
resultaten voor het bloed van 2 door SARS-CoV-2 getroffen patiënten in Zuid-Korea die 
matige symptomen vertoonden. Het signaal, dat meer dan een week na de opname in het 
ziekenhuis werd verkregen, gold evenwel slechts voor één amplicon12 en werd niet 
bevestigd door het tweede; 

- Het virus gaat bij slechts een minderheid van patiënten over in bloed en plasma (Bouadma 
et al., 2020; Chen et al., 2020b; Chen et al., 2020c; Chen et al., 2020d; Huang et al., 2020; 
Kujawski et al., 2020; Lescure et al., 2020; Lu et al., 2020c; Lui et al., 2020; Manusco et al., 
2020; Peng et al., 2020; Puelles et al., 2020; Song et al., 2020b; Tan et al., 2020; To et al., 
2020b; Wang et al., 2020; Wu et al., 2020b; Young et al., 2020; Zhang et al., 2020; Zhou et 
al., 2020);  

- Xie et al. (2020) hebben met RT-PCR geen RNAemie ontdekt in het serum van 19 
patiënten, wat de auteurs ertoe brengt te veronderstellen dat het RNA, indien aanwezig, 
zich in een gering concentratie in het bloed bevindt. Geen van de 5 kinderen die werden 
onderzocht door Cai et al. (2020), waren 2 tot 3 dagen na het verschijnen van de 
symptomen positief. Yu et al. (2020) hebben geen spoor van het virus aangetroffen in de 
bloedstalen van 76 patiënten; 

- To et al. (2020b) hebben een RNAemie aangetoond in 3/10 van de ernstige gevallen en 
2/13 van de lichte gevallen, waarbij het verschil tussen beide niet statistisch significant was; 

- Ling et al. (2020) hebben 66 herstellende patiënten onderzocht: ondanks een uitscheiding 
van viraal RNA in de nasofarynx en in de stoelgang gedurende een tiental dagen vanaf het 
verschijnen van de symptomen, stelt deze groep onderzoekers vast dat de 14 verkregen 
serumstalen stuk voor stuk negatief waren bij RT-PCR. Bij al deze patiënten waren de 
symptomen van coronavirose (koorts, hoest, ademnood) vervaagd op het ogenblik waarop 
de stalen werden genomen. 

- Nochtans hebben Hogan et al. (2020) viraal RNA gevonden in het bloed van 28/85 
patiënten, onder wie 22 die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het gaat 
om oudere patiënten dan degenen die een RNAemie hadden die niet op te sporen viel 
in het plasma (63 tegenover 50 jaar). Het patiëntenstaal bestaat uit mensen die werden 
geselecteerd voor een follow-up in het ziekenhuis. Duan et al. (2020) vermelden 
eveneens de aanwezigheid van viraal RNA in het bloed van 7/10 ernstig aangetaste 

 
12 doelsequentie geproduceerd door kunstmatige amplificatie tijdens de PCR-test 
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patiënten. Bij Fang et al. (2020) vertoonden 7/8 kritieke patiënten een RNAemie versus 
16/24 niet-kritieke patiënten. Onder de serumstalen van het klinisch cohort van Andersson 
et al. (2020) vertoonden 27/212 patiënten (12,7 %) een RNAemie. In de stalen van mensen 
in klinische fase en herstelfase, verzameld later dan 28 dagen na het verschijnen van de 
symptomen, vonden de onderzoekers viraal RNA bij 0/244 patiënten (0 %, 95%CI 0,0-1,5 
%). Het referentiecentrum aan de KU Leuven en het Rega Instituut hebben ook aangetoond 
dat het bloed van veel COVID-19-patiënten viraal RNA bevatte (P. Maes, pers.comm.). 
 

Uit die onderzoeken is af te leiden dat een RNAemie vooral voorkomt als de aandoening ernstig is 
(Andersson et al., 2020; Chen et al., 2020b; Chen et al. 2020c; Hogan et al., 2020; Kujawski et al., 
2020; Lescure et al., 2020; Manusco et al., 2020; Zheng et al., 2020). Hetzelfde verschijnsel wordt 
eveneens beschreven voor stalen van de nasofarynx (Liu et al., 2020). Hogan et al (2020) hebben 
geen verband gevonden tussen de aanwezigheid van RNA in het bloed en de nasofarynx. 
 
Daarnaast was de RNAemie gering bij ronduit zieke patiënten met symptomen (Andersson et al., 
2020; Duan et al., 2020; Hogan et al., 2020; Wang et al., 2020). Bij Duan et al. (2020) waren de 
Ct-waarden in het plasma hoog13, met een mediaan van 37,3 (interkwartielafstand 35,1 – 38,1). 
Hogan et al. (2020) verkregen eveneens hoge waarden (mediaan 37,5; IQR 35,1 – 39,6) terwijl de 
drie patiënten van Wang et al. (2020) minder hoge Ct-waarden hadden (34,1 – 34,7 – 35,4). Yu et 
al. (2020) beschouwden alleen Ct-waarden van minder dan 38 als positieve RT-qPCR-resultaten; 
geen enkel staal van hun 76 patiënten was in dat geval. Onder de 27 positieve patiënten van 
Andersson et al. (2020) waren de Ct-waarden hoog (tussen 33,5 en 44,8) en aangezien de 
onderzoekers alleen de waarden onder 37 als drempel in aanmerking namen, zijn in hun onderzoek 
slechts 7/27 stalen positief. Wanneer de HGR hun resultaten van dichterbij bekijkt, stelt hij vast dat 
een amplificatie van de drie doelsequenties slechts voor 2 stalen aanwezig is14. 
 
Deze resultaten lopen nogal gelijk met de resultaten die worden waargenomen bij patiënten met 
SARS-CoV (bv. Ng et al., 2003). In tegenstelling daarmee vertoonde ongeveer 30 % van MERS-
CoV-gevallen in het Midden-Oosten en Korea een RNAemie op het ogenblik van de diagnose 
(Corman et al., 2016; Kim et al., 2016) en was de virale lading in het bloed gering. 
 
Begin maart 2020 hadden de enige studies over RNAemie in het raam van een bloedinzameling 
waarvan de HGR kennis kon nemen (webinar ISBT van 5 maart 2020), betrekking op de genetische 
diagnose die in mini-pools verricht werd buiten de stad Wuhan (H. Shan in ISBT, 2020). Geen 
enkele mini-pool die werd verkregen, vertrekkend van asymptomatische donoren was positief. 
Deze detectie door RT-PCR gebeurde na de piek van de epidemie maar geeft aan dat de 
hoeveelheid viraal RNA, als ze aanwezig is, niet te vinden is met behulp van de technieken die 
worden gebruikt voor de kwaliteitsbepaling van bloedgiften. De HGR heeft niet meer inlichtingen 
kunnen krijgen, met name de omvang van de mini-pools, de uitstelcriteria voor de gift van de 
donoren, het opsporen van één of meer amplicons tijdens de RT-PCR, de respectieve gevoeligheid 
van de gebruikte diagnostische tests, enz. 
 
Omwille van het zeer grote aantal gevallen van coronavirose in Wuhan, het epicentrum van COVID-
19 in China, hebben Chang et al. (2020b) routinematig zowat 7.425 plasmastalen getest op de 
aanwezigheid van twee amplicons van SARS-CoV-2, door RT-qPCR gemengd in mini-pools van 6 
tot 8 stalen of via individuele diagnose. Vier donoren die geen symptomen vertoonden op het 

 
13 Bij kwantitatieve PCR drukt de Ct-waarde (cycle threshold) het aantal cycli uit dat noodzakelijk is opdat het 
fluorescente signaal sterker zou zijn dan de achtergrondruis. Een hoge Ct-drempel stemt overeen met een 
geringe virale lading. Ct-waarden van ≥ 37 zijn geringe reacties die wijzen op uiterst kleine hoeveelheden 
van de gezochte nucleïnezuren, die een zwak infectieuze toestand of een omgevingsverontreiniging van het 
staal zouden kunnen vertegenwoordigen. 
14 Een afwezigheid van amplificatie kan soms verband houden met mutaties, cf. Artesi et al. (2020) die ter 
hoogte van het E-gen van SARS-CoV-2 een mutatie ontdekt hebben die ertoe leidde dat een commerciële 
RT-qPCR-test bij 4 verzorgenden in dezelfde ziekenhuisdienst geen positieve test opleverde. 



  

 

 
 

− 18 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

moment van de bloedgift (0,05 %; 95%CI: 0,02 – 0,14 %)15 hadden een positief resultaat dat "door 
de methode nog net opspoorbaar" was. Al deze bloedgiften waren afgenomen tijdens de periode 
van intense besmetting vóór de lockdown van de stad; na die datum werd geen enkel geval meer 
gevonden16. De HGR merkt op dat bij een van de 4 donoren, die een paramedisch beroep 
uitoefende en patiënten met COVID-19 verzorgde, slechts één van de twee amplicons zich liet 
amplificeren. Voor twee andere donoren ten slotte bevinden de Ct-waarden voor een van de 
amplicons zich tussen 38,2 en 40,2. De gemiddelde van de Ct's bedraagt 34,3 voor de individuele 
diagnose bij de vierde donor. 
 
Kwon et al. (2020) beschrijven het ontbreken van RNA van SARS-CoV-2 in zes bloedstalen 
afkomstig van bloeddonoren die 3 tot 10 dagen na hun bloedgift symptomen vertoonden. Hoe de 
donoren besmet zijn geraakt wordt niet gepreciseerd. 
 
 

 
De HGR beveelt aan om de term 'RNAemie' te gebruiken om de aanwezigheid van viraal RNA 
aan te duiden, gedetecteerd door een RT-PCR of een andere nucleïnezuurtest in een bloed- of 
plasmastaal, en om de term 'viremie' voor te behouden voor de aanwezigheid van een levend, 
replicerend virus, aangetoond door celkweek. 
 
SARS-CoV-2 is gevonden in het bloed van ernstig zieke personen met COVID-19, maar de 
RNAemie ligt meestal laag. Een studie ontdekte zeer kleine hoeveelheden van viraal RNA in 
slechts een zeer klein aantal bloeddonaties. 
 

 

2.2.2.2. Overdracht via het bloed van de moeder op de foetus  
 
Om de eventuele overdracht van SARS-CoV-2 van moeder naar foetus te onderzoeken hebben 
Zhu et al. (2020) een diagnose met een RT-PCR toegepast bij 9 pasgeboren kinderen van moeders 
die drager waren van een bevestigde besmetting. Chen et al. (2020e) hebben 3 bijkomende 
pasgeborenen geëvalueerd en Chen et al. (2020f) analyseerden eveneens het amnionvocht, het 
navelstrengbloed en keeluitstrijkjes bij 6 pasgeborenen. Yu et al. (2020b) hebben ook het 
amnionvocht van twee zwangere vrouwen geanalyseerd maar beschikten niet over 
navelstrengbloed ter verificatie. Al deze analyses zijn negatief gebleken, wat erop wijst dat het virus 
zich tijdens de zwangerschap niet via het bloed verspreidt. Pique-Regi et al. (2020) bevestigen dat 
de cotranscriptie van ACE2 enTMPRSS2 verwaarloosbaar is in de placenta en dus geen 
waarschijnlijke verticale transmissieroute van SARS-CoV-2 is in om het even welk stadium van de 
zwangerschap. Twee publicaties rapporteren de overdracht van IgM tegen SARS-CoV-2 via de 
placenta (Dong et al., 2020b; Zeng et al., 2020) maar het virus zelf kon niet worden aangetoond 
en er is geen aanwijzing voor schade aan de organen van de foetus. De auteurs weten niet of de 
placenta van de vrouwen in deze onderzoeken beschadigd en abnormaal was. In amnionvocht dat 
Yu et al. (2020b) analyseerden, was de serologische test op IgG en IgM eveneens negatief. Dit 
komt overeen met wat men al wist over SARS-CoV en MERS-CoV, twee verwante 
betacoronavirussen waarvoor evenmin enig bewijs voor de overdracht van moeder op foetus werd 
gevonden (Ng et al., 2004; Stockman et al., 2004; Alserehi et al., 2016). 
 
Alzamora et al. (2020) maken evenwel gewag van een nieuw verondersteld geval van overdracht 
van moeder op kind, waarbij de pasgeborene 16 uur na de geboorte een positieve SARS-CoV-2 
test (nasopharyngeale wisser) onderging en beademing kreeg. Knight et al. (2020) signaleren 
eveneens dat zes pasgeboren (2 %) positief op SARS-CoV-2 werden getest tijdens de eerste 12 
uur na de geboorte. Slechts één van de pasgeborenen werd opgenomen in een neonatale eenheid. 

 
15 Volgens de gewijzigde methode van Wald (Agresti & Coull, 1998). 
16 De huidige uitstelcriteria kunnen worden bekeken op de portaalsite van de Chinese Society of Blood 
Transfusion: https://eng.csbt.org.cn/portal/article/index/id/606/cid/7.html 
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Epidemiologen hebben geen enkel bewijs voor een toename van IgM bij deze pasgeborenen en 
weten dus niet of de infectie voor dan wel tijdens de geboorte werd opgelopen, maar drie 
pasgeborenen werden positief getest na een keizersnede vóór de voorziene bevallingsdatum. 
Volgens Pique-Regi et al. (2020) is de cotranscriptie van ACE2 en TMPRSS2 verwaarloosbaar in 
de placenta en is ze bijgevolg geen waarschijnlijke verticale transmissieroute van SARS-CoV-2 in 
om het even welk stadium van de zwangerschap. Het is mogelijk dat de moederlijke bloedvaten 
van de placenta abnormaal of beschadigd waren (cf. Shanes et al., 2020) maar een dergelijke 
transplacentaire overdracht is niet vastgesteld. Hosier et al. (2020) hebben voor het eerst SARS-
CoV-2 ontdekt in de placenta van een vrouw met hoge bloeddruk en een auto-immuunziekte 
(psoriasis); niettemin waren de foetale weefsels negatief wat het virus betreft. 

 

 
De HGR merkt op dat er op dit moment geen bewijs is van overdracht van het virus via de 
bloedbaan van de moeder naar de placenta en vervolgens naar de foetus. 
 

 
 
2.2.2.3. Overdracht via transfusie van bloedcomponenten 

Op grond van de verzamelde kennis, met name de hemovigilantiegegevens van veel landen, 
worden de courante luchtwegvirussen (griep, verkoudheid, courante coronavirussen, …) niet 
beschouwd als een potentiële bedreiging voor de veiligheid van transfusies. Nadat zij de bestaande 
gegevens over SARS-CoV en MERS-CoV geverifieerd hadden, waren de wetenschappelijke 
comités en de agentschappen voor preventie en bestrijding van ziekten tot het besluit gekomen 
dat er geen bewijzen waren voor de overdraagbaarheid ervan via transfusiebloed. Door analogie 
wordt SARS-CoV-2 bijgevolg niet beschouwd als een infectie die overdraagbaar is via transfusie 
(AABB, 2020; APBN, 2020; ECDC, 2020; HCSP, 2020; L. Katz dans IBST, 2020; PEI, 2020). 
Niettemin zijn er comités en agentschappen die adviseren waakzaam te blijven (ECDC, 2020b; zie 
ook Chang et al., 2020). 
 
Toch een kritische noot hierbij: deze twee zoönotische coronavirussen zijn verschenen bij korte 
overdrachtketens met hoge mortaliteit en de patiënten hebben korte incubatieperiodes gehad, 
zodat het in dergelijke omstandigheden niet mogelijk is betrouwbare gegevens te verzamelen. De 
aanwezigheid van viraal RNA bij mensen die nog asymptomatisch zijn en zich bijgevolg kunnen 
aanbieden om bloed te geven, kon niet worden uitgeklaard voor deze twee coronavirussen. 
 
Net als voor de andere luchtwegvirussen is het aantal gevallen van mensen die positief testen op 
SARS-CoV-2 aanzienlijk en de incubatieperiode kan langer zijn dan die van de virussen die 
verantwoordelijk zijn voor seizoensgriep, SARS en MERS (zie 2.2.1.6.). Gezien de overbevraging 
van de gezondheidssystemen door de huidige opstoten van de epidemie, is het niet zeker dat alle 
ongewenste effecten correct zijn geregistreerd. De enkele hemovigilantiegegevens die Kwon et al. 
(2020) publiceerden, vermelden geen symptomen die met COVID-19 verband houden bij de 9 
patiënten die een transfusie van plaatjesconcentraten (6 transfusies) of erytrocytenconcentraten (3 
transfusies) kregen, afkomstig van donoren bij wie 6 tot 16 dagen nadien SARS-CoV-2 werd 
gevonden in de nasofarynx. Er werden geen symptomen als hoest, koorts of heesheid gemeld en, 
ter herinnering, geen enkel spoor van het nieuwe coronavirus kon worden aangetoond voor al deze 
bloedgiften. 
 
Voor de vier donoren die door Chang et al. (2020) "positief" werden getest, merkt de HGR op dat 
een van de donoren alleen bloedplaatjes gaf en dat de andere donor, die patiënten met COVID-19 
had verzorgd, evenals een derde, de dag na de bloedgift het verschijnen van koorts had 
gerapporteerd. In België worden plaatjesconcentraten verwerkt met een methode voor 
pathogeenreductie en donoren in contact met COVID-19-patiënten mogen een tijd geen plaatjes 
geven. Indien op de dag na een bloedgift koorts zou gemeld zijn (cf. deel 2.2.2.7.), dan zou dat in 
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België overigens de distributie van de bloedcomponenten die van deze donoren waren afgenomen 
verhinderen. 
De hypothetisch aanwezige virale lading in het plasma van een bloeddonor zal immers nog 
verkleinen tijdens de verwerking van de bloedcomponenten (Tabel 1): er is een significante daling 
van de hoeveelheid plasma die overblijft in erytrocytenconcentraten en er worden methodes om 
ziekteverwekkers uit te schakelen/af te voeren gebruikt om de bloedcomponenten met een groot 
residueel plasmavolume veiliger te maken. 
 
 
Tabel 1. Residueel plasmavolume en toepassing van technieken voor pathogeenreductie volgens 

type bloedcomponent, bereid in België (cf. Tabel 3 in HGR, 2016). 

 

 

Bloedcomponent 

 
Residueel 
plasmavolume 

 
Pathogeenreductie 

 
Maximale 
bewaringsduur 

 

Erytrocytenconcentraat  

 

 

15 mL 
 

 

— 
 

42 dagen 
 

 

Plasma 
 

 

240 mL 
 

Fotochemisch 
 

12 maanden 

 
Bloedplaatjesconcentraat 
 

 
 

120 – 133 mL 

 

Fotochemisch 
Fotodynamisch 
 

 
5 – 7 dagen 

 

 
Gezien de doeltreffendheid van de methodes voor pathogeenreductie (v. 2.2.2.4.), in combinatie 
met de selectie van de donoren, zou het hypothetisch transfusierisico bijgevolg een paar honderd 
kopieën/mL per erytrocytenconcentraat betreffen. Veelal is het aantal virions dat tot replicatie in 
staat is een heel stuk kleiner, een factor 100x, maar dat hangt af van het virustype en ook van 
andere factoren (bv. vorming van defecte virusdeeltjes, vermogen om bloedcellen te infecteren, 
enz.). 
 
Het geringe aantal virale kopieën per milliliter dat in de literatuur wordt gerapporteerd (cf. 2.2.2.1.) 
doet vermoeden dat toekomstige analyses eerder genoomfragmenten zouden kunnen ontdekken 
dan complete virussen die in staat zijn zich in het bloed te repliceren. Het is overigens eveneens 
mogelijk dat intacte virions aanwezig zijn maar dan in een immuuncomplex of anderszins 
geneutraliseerd. 
 
Merk op dat Wölfel et al. (2020) aantonen dat SARS-CoV-2 afkomstig van sputum van patiënten 
die licht door de ziekte zijn getroffen, niet meer gekweekt kan worden wanneer de RNA-
concentratie lager is dan 106 kopieën/mL. Van hun kant wilden Hu et al. (2020b) via volledige 
sequencing weten of de 10 % patiënten die uit het ziekenhuis kwamen en opnieuw positief bleken 
met een RT-PCR, besmettelijk zouden kunnen zijn ondanks een geringe RNAemie. Ze hebben 
geen volledig genoom gevonden in de nasopharyngeale wissers na het ontslag van de patiënten 
uit het ziekenhuis, hetgeen aantoont dat alleen fragmenten van het virus aanwezig zijn en niet het 
volledige en infectieuze virus. 
 
De resultaten van celkweek wijzen inderdaad in die richting. Ondanks de moeilijkheid om plaats te 
vinden in de incubatoren van bioveiligheidsniveau 3 (BSL-3) — die in volle pandemie overbevraagd 
waren — heeft de HGR een virologisch laboratorium in Florida ervan kunnen overtuigen een kweek 
op te zetten met bloedplasma van COVID-19-patiënten met een RNAemie. Dit laboratorium was 
er voordien in geslaagd coronavirussen te isoleren uit menselijk plasma (Bonny et al., 2017; De 
Rochars et al., 2017). Twee COVID-19 plasmastalen vertoonden na 10 dagen celkweek geen enkel 
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cytopathisch effect en het supernatans vertoonde evenmin virus (J. Lednicky, pers. comm.). De 
geïnoculeerde stalen vertoonden Ct-waarden van 35 en 36 voor twee doelsequenties. Bovendien 
hebben Andersson et al. (2020) eveneens geprobeerd de leefbaarheid en het replicatievermogen 
van SARS-CoV-2 uit bloed te bewijzen, en de 27 geïnoculeerde serums hebben geen enkel 
cytopathisch effect geproduceerd of niet geleid tot een detecteerbare toename van viraal RNA in 
het supernatans. Hoewel geen van deze 29 celkweken slaagde, moet de minimale cohorte 35 
patiënten bedragen om zich ervan te vergewissen dat maximaal 10 % patiënten die drager zijn van 
het virus besmettelijk zijn boven een drempel van Ct > 33, want volgens de scoremethode voor de 
binomiale verdeling (Wilson, 1927) geeft 0/35 als betrouwbaarheidsinterval [0, 0,099]. 
 
Om los te komen van de beperkingen die te wijten zijn aan het werken in een BSL-3 omgeving en 
om de detectietermijnen te verkorten, hebben Francis et al. (2020) recent een techniek ontwikkeld 
om het virus vertrekkend van klinische stalen geautomatiseerd af te zonderen door gebruik te 
maken van een geminiaturiseerde co-cultuur, grootschalig en met hoge snelheid. Middels 
validering van dergelijke methodes door andere bevoegde laboratoria zal een groter aantal 
bloedstalen onderzocht kunnen worden. 
 
Cho et al. (2020) rapporteren het geval van een patiënt die een transfusie kreeg met 
afereseplaatjes afkomstig van een donor die 3 dagen na zijn gift positief testte met een RT-PCR. 
De ontvanger werd getroffen door een zeer ernstige aplastische anemie maar de tests zijn negatief 
gebleven. De publicatie geeft evenwel geen informatie over een eventuele aanwezigheid van 
coronavirus in het bloed dat bij de donor werd afgenomen17. 
 
Het geheel van gegevens bij zwangere vrouwen en patiënten met lichte en ernstige COVID-19 wijst 
erop dat de aanwezigheid van een zeer geringe RNAemie van SARS-CoV-2 bij bloedgevers niet 
gelijkstaat met een echte viremie en bijgevolg geen zorgwekkend transfusierisico vormt. De 
afwezigheid van een risico op besmetting door het bloed vergemakkelijkt ook de verkleining of de 
uitschakeling van de blootstellingsrisico's bij bloedonderzoeken in laboratoria (zie Nadarajan et al., 
2020). Voor pretransfusiestesten (zie HGR, 2010) moeten de stalen afkomstig van bevestigde of 
vermoedelijke COVID-19-patiënten behandeld worden overeenkomstig de plaatselijke risico-
evaluatie voor deze activiteit. 
 
Rekening houdend met de resultaten die gewag maken van een zeer groot aantal 
asymptomatische dragers binnen de bevolking in een epidemiezone (zie punt 2.2.1.5.), stelt de 
HGR vast dat talrijke huidige bloedgevers hun bloed of bloedcomponenten gegeven hebben en 
zullen geven terwijl ze positief zijn voor RNA van SARS-CoV-2 in de nasofarynx. Momenteel 
hebben de hemovigilantiediensten van het FAGG of van andere landen nochtans geen enkel 
onverwacht of ongewenst effect gesignaleerd dat verband houdt met het therapeutisch gebruik van 
bloedcomponenten. 

 
Om de inspanningen die inherent zijn aan de hemovigilantie in deze crisisperiode te sturen is een 
degelijke kennis van fysiopathologie vereist en bijgevolg een diepgaand inzicht in de soorten cellen 
die door het nieuwe coronavirus geïnfecteerd kunnen worden. 
 
SARS-CoV-2 is met de aanwezigheid van een furinesplitsingssite (Coutard et al., 2020) uniek 
onder de coronavirussen. Maar hoewel deze schikking gunstig is voor de fusie van virale 
membranen met celmembranen, kan het zijn dat de aanwezigheid ervan geen weerslag heeft op 
de indringing van het virion (Follis & Nunberg, 2006). Bestle et al. (2020) hebben recent immers in 
menselijke luchtwegcellen aangetoond dat TMPRSS2 en furine allebei essentieel zijn voor het 
activeren van SARS-CoV-2. 
 
De HGR merkt op dat het virus het longweefsel infecteert via specifieke bindingsplaatsen op het 
celoppervlak, met name ACE2 en TMPRSS2, gelegen op de apicale pool van de longcellen die 

 
17 De betreffende auteur heeft niet geantwoord op de vraag om verduidelijking van de HGR. 
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zich bevinden tegenover de luchtwegen van de long. Na transfusie daarentegen wordt eventueel 
SARS-CoV-2 via het bloed naar de andere kant van de longcellen gevoerd, waar die receptoren 
niet aanwezig zijn (Figuur 2). Deze anatomische indeling zou de afwezigheid van overdracht van 
heel wat andere luchtwegvirussen via het bloed kunnen verduidelijken/verklaren. Hoewel de ACE2-
receptor over heel het vaatendotheel uitgedrukt wordt, dragen de endotheelcellen van de 
longblaasjes er geen, wat de indringing van SARS-CoV-2 vanuit de bloedsomloop belemmert. 
 
 
Figuur 2. De barrière die de longblaasjes van een menselijke long vormen, gezien door een 

transmissie-elektronenmicroscoop (gewijzigd naar Weibel & Knight, 1964). 
 

De longblaasjes (ALV) zijn door het alveocapillaire "membraan" (ACM) gescheiden van de haarvaten (CAP). 
Deze barrière bestaat uit alveolair epitheel (EP) en capillair endotheel (END) met hun respectieve basale 
membranen (BM) die samengevoegd kunnen zijn of van elkaar gescheiden door een interstitiële laag (INT). 
De rode bloedcellen of erytrocyten (RBC) zijn aanwezig in de haarvaten. De ACE2-receptoren (rood) en 
TMPRSS2-receptoren (blauw) zijn verankerd aan de apicale zijde van de longcellen, terwijl SARS-CoV-2 
(geel) meekomt met het bloed aan de andere zijde van de barrière. 

 

         
 
 
 
Onlangs hebben He et al. (2020b) achterhaald dat de expressie van ACE2 beperkt is tot de 
pericyten die zich rondom de endotheelcellen wikkelen waarmee de haarvaten en de venulen in 
heel het lichaam bekleed zijn. Als deze waarneming wordt bevestigd door bijkomend onderzoek bij 
de mens, dan zal eventueel SARS-CoV-2 in de bloedsomloop waarschijnlijk evenmin een receptor 
vinden in het endotheel van haarvaten en venulen (Figuur 3). De ultrastructurele lokalisatie van de 
receptor in het membraan van een pericyt is momenteel nog onbekend. 
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Figuur 3. Morfologie van een menselijk microbloedvat onder een transmissie-elektronen 

microscoop (gewijzigd naar Constandi, 2006). 
 

De ACE2-receptoren (rood) zijn aanwezig op de pericyten maar ontbreken in de onderliggende 
endotheelcellen, de enige die in contact staan met het bloed. Een virion van SARS-CoV-2 (geel) bevindt 
zich in het microbloedvat waar met name de rode bloedcellen of erytrocyten (RBC) circuleren. 

 

         
 
 
Ten slotte bevindt zich een kleine hoeveelheid oplosbaar ACE2 in de bloedsomloop en die zou 
zich kunnen binden op de typische bindingsplaatsen van de spike-eiwitten van het eventuele, in 
kleine hoeveelheden getransfundeerde nieuwe coronavirus. 
 
Waakzaamheid is evenwel geboden voor onderliggende ziekten waarbij het omhulsel van de 
bloedvaten beschadigd raakt, onstabiel wordt en uiteindelijk "breekt" (vasculitis, diabetes, hoge 
bloeddruk, …). 
 
Bij de autopsie van ernstige gevallen van SARS of COVID-19 is een multisystemische aantasting 
buiten de longen beschreven, met veralgemeende vasculitis en laesies van immuuncellen, met 
name lymfocyten en macrofagen (Ding et al., 2002; Gu et al., 2005; Puelles et al., 2020). Naast de 
uitgesproken lymfopenie die typisch is voor een infectie door de 3 opkomende coronavirussen, 
melden Wang et al. (2020b) een infectie van de lymfocyten door SARS-CoV-2 — al bevat dit artikel 
veel fouten en incoherenties (de figuren lijken bv. niet overeen te komen met de waarnemingen). 
Momenteel heeft de HGR geen weet van studies die deze gegevens bevestigen, in het bijzonder 
bij bloedgevers, maar de raad signaleert dat Feng et al. (2020) geen SARS-CoV-2 hebben 
gedetecteerd in de lymfocyten. Alleszins vereist een eventuele aanwezigheid van RNA het bewijs 
van een virale replicatie opdat er sprake zou zijn van risico voor de transfusieketen. Overigens 
worden in België alle bloedgiften stelselmatig gedeleukocyteerd (HGR, 2010). 
 
De jongste aanbevelingen die het ECDC publiceerde (2020c; beschikbaar sinds 23 maart 2020) 
pleiten er uit voorzorg nog altijd voor dat bloedgevers "should be deferred for at least 14 days after 
the last contact with a confirmed case of COVID-19 or returning from a country with sustained 
COVID-19 transmission". Deze aanbevelingen druisen in tegen bv. de richtlijnen die gelden in de 
Verenigde Staten (FDA, 2020) of in Duitsland (PEI, 2020), die van oordeel zijn dat het risico op 
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overdracht van SARS-CoV-2 via transfusie op dit ogenblik niet verdedigbaar is, rekening houdend 
met de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek. In het deel van het ECDC-rapport 
(2020c) dat over detectie in het bloed gaat, is een van de rechtvaardigingen om daar niet toe over 
te gaan dat de "levels of detected RNA in plasma coinciding with clinical symptoms are very low". 
 
Aangezien de opstoten van de epidemie nu over heel het land verspreid zijn en aan de grenzen 
aanwezig zijn, neemt het aantal bevestigde gevallen spectaculair toe. Iedereen uitsluiten die 
mogelijk een contact heeft gehad, zal dan ook bloed geven verhinderen voor een groot deel van 
de bevolking dat behoudens dat feit in goede gezondheid verkeert. De uitsluiting van donoren die 
in een getroffen gebied zijn geweest of in ‘contact’ zijn geweest met iemand die positief heeft getest 
en bijgevolg mogelijk blootgesteld zijn geweest aan het infectieuze agens, is niet langer de meest 
aangewezen en evenredige reactie wanneer het infectieuze agens reeds op een laag niveau 
endemisch is zonder dat er sprake is van een nieuw of bijkomend bewezen risico (WHO, 2019; 
Bijlage 3). De bloedtransfusiecentra moeten zich dan ook toespitsen op de strikte toepassing van 
de bestaande selectiecriteria inzake luchtwegaandoeningen en zorgen voor meer feedback door 
de bloedgevers tijdens de dagen na hun bloedgift (informatie na de gift). 
 
 

 
Op basis van alle gegevens over de afwezigheid van overdracht via bloed is de HGR van mening 
dat overdracht via bloed van asymptomatische dragers in de incubatiefase niet tot de 
transfusierisico's mag worden gerekend. 
 
De selectiecriteria voor bloedgevers en de geldende maatregelen voor de aanpak van 
luchtwegaandoeningen zijn zorgvuldig aangescherpt (zie punt 2.2.2.7.), zodat de BTC's kwalitatief 
hoogwaardige bloedcomponenten kunnen blijven verkrijgen. 
 
De HGR besluit dat het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 geen bedreiging vormt voor de 
veiligheid van bloedcomponenten die voor transfusie bestemd zijn en dat er daarom geen reden 
is om voorzorgsmaatregelen in te voeren die niet in overeenstemming zijn met de 
epidemiologische situatie. 
 

 
 
2.2.2.4. Doeltreffendheid van de behandelingen voor pathogeenreductie 
 
De bloedtransfusiecentra werken sinds geruime tijd met selectieprocedures voor donoren die 
iedereen die klinische ziektesymptomen vertoont die doorgaans in verband worden gebracht met 
een besmetting door een coronavirus (hoge temperatuur/koorts, hoest, 
ademhalingsmoeilijkheden), beletten bloed te geven. 
 
In België worden plasma en plaatjesconcentraten die voor transfusie gebruikt worden, bovendien 
behandeld met methodes voor pathogeenreductie die gebaseerd zijn op fotochemische processen 
die de verspreiding van infectieuze agentia, waaronder geënveloppeerde virussen, beperken en 
daardoor extra bescherming toevoegen. Een samenvatting van de doeltreffendheid van deze 
methodes voor tal van virussen met een lipide-enveloppe, waaronder SARS-CoV en MERS-CoV, 
is te vinden bij Chang et al. 2020). 
 
Het inzamelen van bronplasma dat dienstdoet voor de vervaardiging van stabiele bloedproducten 
(plasmaderivaten zoals immunoglobulines, stollingsfactoren, albumines enz.) is onderworpen aan 
dezelfde selectieprocedures voor donoren. Zoals vermeld bij punt 2.2.1.1 is het coronavirus een 
virus van groot formaat, met een diameter van ongeveer 120 nm (Figuur 1). Deze aanzienlijke 
omvang en de grote lipide-eveloppe maken het heel gevoelig voor procedés om virussen en 
bacteriën uit te schakelen en te verwijderen, procedés die worden toegepast tijdens de 
bewerkingen om bloedproducten geschikt te maken. 
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De doeltreffendheid van deze procedés is reeds aangetoond op andere geënveloppeerde virussen 
die analoog zijn met SARS-CoV-2, bijvoorbeeld de humane coronavirussen 229E en OC43, SARS-
CoV, MERS-CoV en het varkenscoronavirus TGEV (Bucknall et al., 1972; Lamarre et al., 1989; 
Gröner et al., 2017; Chang et al., 2020; Schräder et al., 2020), maar heel onlangs ook op SARS-
CoV-2 (Changzhong et al., 2020; Keil et al., 2020; Ragan et al., 2020). 
 
Bij de vervaardiging van bloedproducten worden ten minste twee doeltreffende orthogonale18 
methodes toegepast (zie HGR, 2015) die een nog grotere veiligheidsmarge opleveren dan die van 
bloedcomponenten. 
 
 

 
Bloedcomponenten die pathogeenreductie ondergaan hebben en bloedproducten bestemd voor 
de vervaardiging van plasmaderivaten ondergaan processen voor het inactiveren en/of 
verwijderen van virussen die een grote veiligheidsmarge bieden. 
 

 
 
2.2.2.5. Bevoorrading van bloedcomponenten 

Zoals vermeld in het gedeelte "1. Inleiding en vraagstelling", zijn de aanbevelingen van de HGR in 
gevallen van een pandemie (HGR, 2007; HGR, 2009) bedoeld om de afstemming tussen de vraag 
naar bloedcomponenten vanuit de ziekenhuizen en de levering door de BTC's te optimaliseren. In 
het bijzonder had de HGR daarin aangegeven dat er sprake is van een "reëel tekort" wanneer de 
reserves een kritieke bevoorradingsdrempel bereiken die overeenkomt met 5.000 
erytrocytenconcentraten – alle groepen samen — of met 2.500 erytrocytenconcentraten van 
bloedgroep O. Ook het risico van een tekort werd gedefinieerd, rekening houdend met de incidentie 
van griepsyndromen per 100.000 inwoners per week. 
 
Al weken werken de Belgische transfusiecentra onverdroten aan een wijziging van de bestaande 
organisatie om zowel de continuïteit van de inzameling als de bescherming van hun werknemers 
te verzekeren in moeilijke omstandigheden qua communicatie en veilige afstand zoals ze door de 
verschillende gezondheidsinstanties worden uitgevaardigd. 
 
Na een daling van de reserves van erytrocytenconcentraten op het moment waarop de overheid 
de afstandsregels in het leven riep, is de bevoorrading met bloedcomponenten aanzienlijk 
verbeterd (Figuur 4). Deze verbetering houdt waarschijnlijk minder verband met de sluiting van 
ziekenhuisraadplegingen dan met het uitstellen van geplande operaties, evenals met een daling 
van het aantal verkeersongevallen als gevolg van de lockdownmaatregelen. Ook de oproepen van 
de bloeddiensten van het Rode Kruis via de media hebben waarschijnlijk iets uitgehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 die gebruik maken van de verschillende fysisch-chemische eigenschappen (bv. hittebestendigheid, 
hydrofobiciteit) 
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Figuur 4. Bevoorrading met erytrocytenconcentraten in de transfusiecentra die beschikbaar zijn 

voor verdeling naar de ziekenhuisbloedbanken (FAGG, 2020). 
 

           

 
 
 
Wanneer zich een ramp voordoet of een situatie als een ramp overkomt, hebben bloedgevers de 
gewoonte zich te mobiliseren en veel mensen die een steentje willen bijdragen om de crisissituatie 
te verhelpen, grijpen de gelegenheid aan om zich voor de eerste keer als bloedgever te melden 
(Schmidt, 2002). Jammer genoeg gedragen mensen die bloed geven in een eenmalige drang om 
iets te doen tijdens een crisis, zich qua terugkeer ongeveer zoals andere mensen die voor het eerst 
bloed geven (Glynn et al., 2020): relatief weinig van die bloedgevers blijven daarna bloed geven 
en dat wijst erop dat het noodzakelijk is de bevolking op het hart te drukken hoe belangrijk het is 
dat men een regelmatige donor wordt op wie te rekenen valt (zie 2.2.2.10; Haw et al., 2020). Begin 
april 2020 was de reserve van erytrocytenconcentraten bijna 4x zo groot als de kritieke drempel en 
alle bloedgroepen ABO waren goed vertegenwoordigd (FAGG, 2020). 
 
Met de hervatting van de heelkundige ingrepen die sinds half maart uitgesteld waren, aangezien 
bepaalde medische stoornissen intussen dringende gevallen zijn geworden, is de bevoorrading 
opnieuw afgenomen tot ongeveer het optimale niveau van de kritieke reserve in normale tijden, 
d.w.z. zonder rekening te houden met de daling van de distributie met ongeveer 17 % (Figuur 5). 
Sinds de eerste week van juni is de bevoorrading tijdelijk onder het optimale niveau gezakt. 
 
De HGR heeft er reeds meermaals op aangedrongen dat de ziekenhuizen, vertrekkend van goede 
transfusiepraktijken, in hun noodplannen bloedsparende maatregelen (HGR, 2007; HGR, 2009) en 
het rationeel gebruik van bloedcomponenten (HGR, 2010b) zouden opnemen Dat thema slaat 
eveneens op andere praktijken, met name de behandeling van omvangrijke bloedingen (HGR, 
2015b). Recenter heeft het comité "Patient Blood Management" van BeQuinT (2020) overigens 
naar de ziekenhuizen specifiekere bepalingen gezonden betreffende het gepersonaliseerd beheer 
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van het bloedkapitaal, met inbegrip van een herinnering inzake het selectief uitstellen van 
heelkundige ingrepen. 
 
Nu de pandemie almaar toeneemt, met alle mogelijke maatschappelijke verstoringen van dien, 
waarschuwt de HGR dat het voortaan onontbeerlijk is de bevoorrading te volgen zoals bij rampen, 
met andere woorden van dag tot dag de bevoorrading van alle bloedcomponenten te volgen, met 
alle subgroepen naargelang de respectieve ABO- en Rh-compatibiliteit, en deze inventaris te 
koppelen aan de dagelijkse distributie naar de ziekenhuisbloedbanken (Eberhart, 2020; Gniadek 
et al., 2020). 
 
De HGR herinnert eraan dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bevoorrading met 
plaatjesconcentraten, aangezien de bewaartijd daarvan kort is en behandelingen van patiënten 
met oncohematologische aandoeningen, die meestal immunodepressief zijn, moeilijk uit te stellen 
zijn (cf. HGR, 2010). 
 
Ondanks de stopzetting van de niet-vitale chirurgie en een significante vermindering van het 
wegverkeer als gevolg van de lockdown, zijn in maart en april nog ongeveer 30.000 
erytrocytenconcentraten geleverd aan de ziekenhuisbloedbanken (Figuur 5). De HGR raadt aan 
na te gaan of het niet gedeeltelijk gaat om overdreven bestellingen ("shortage gaming") waarvoor 
in het advies over pandemieën al werd gewaarschuwd (HGR, 2009; Sethuraman & Tirupati, 2005). 
In de loop van mei herstelde de maandelijkse distributie zich op haar gewoon niveau. 
 
 
Figuur 5. Maandelijkse distributie van erytrocytenconcentraten aan de ziekenhuizen (FAGG, 

2020b). 

 
In zijn definitie van de criteria voor de beëindiging van een tekort (HGR, 2010) heeft de HGR 
onderstreept dat Kamp et al. (2010) voor een attack rate die overeenstemt met die van de 
zogeheten "Spaanse" grieppandemie een vermindering van de bloeddonaties voorzien die 6 x 
groter zou zijn dan degene die is geschat voor het A(H1N1)2009 virus. 
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De HGR vreest dat de door het nieuwe coronavirus veroorzaakte pandemie leidt tot een 
uitgesproken daling van het aantal bloedgiften omwille van de redenen die zijn uiteengezet in deel 
3.7. van het advies HGR (2009), in het bijzonder:  

1) de virale lading van SARS-CoV-2 in de nasofarynx is groter dan die van het griepvirus (zie 
punt 2.2.1.2.), en  

2) het grote overdrachtspotentieel ervan naar naastbestaanden en medisch personeel toe 
hoeft niet meer bewezen te worden. 

 
Dit vooruitzicht wordt versterkt door de afstandsregels (social distancing) die door de overheden 
zijn opgelegd om te trachten de verspreiding van de zeer besmettelijke COVID-19 te vertragen (zie 
eveneens ECDC, 2020c). Bovendien is er binnen de bevolking duidelijk weinig reeds bestaande 
immuniteit tegen dit nieuwe coronavirus, zodat de hele bevolking geacht wordt er vatbaar voor te 
zijn. 
 
Het draaiboek van een experiment met SARS-CoV in Beijing (Shan & Zhang, 2004) kan als 
referentie dienen:  

- Op het hoogtepunt van de epidemie (april - juni 2003) was er een eerste daling van de 
behoefte aan bloed, hoofdzakelijk vanwege het uitstellen van bepaalde niet dringende 
heelkundige ingrepen; 

- Een veel meer uitgesproken effect was de aanzienlijke daling van het ingezamelde 
bloedvolume: vanaf half april 2003 vielen de dagelijkse inzamelingen in Beijing soms terug 
tot een tiende of minder van de normale hoeveelheid. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten 
aan de onbeschikbaarheid van bloedgevers als gevolg van het verplicht vermijden van 
openbare plaatsen en van de sluiting van werkplekken en universiteiten, waar traditioneel 
bloed wordt ingezameld; 

- Er waren ook potentiële donoren die vreesden dat bloed geven hun immuniteit zou 
verzwakken, zodat ze kwetsbaarder zouden worden voor SARS-CoV; 

- Ondanks de bijkomende inspanningen om via programma's op de Chinese televisie 
vrijwillige bloedgevers te mobiliseren, bleef het rendement van de dagelijkse inzamelingen 
in Beijing tussen april en begin juli 2003 aanzienlijk onder het normale niveau. 

 
Tijdens de piek van de SARS-CoV-epidemie in Singapore hebben Fan et al. (2020) eveneens een 
daling van de transfusiebehoefte met 66,5 % vastgesteld, van een maandelijks gemiddelde van 
941 getransfundeerde erytrocytenconcentraten in 2002 naar 315 concentraten van maart tot mei 
2003, en een overeenkomstige daling van het gemiddeld maandelijks gebruik van getransfundeerd 
plasma en plaatjes, van 500 eenheden FFP en 289 plaatjesconcentraten in 2002 naar 211 
eenheden FFP (daling met 57,8 %) en 155 plaatjesproducten (daling met 46,3 %). De daling die 
deze bloedcomponenten treft staat in contrast met de raming van de WGO voor een 
grieppandemie: de vraag naar rode bloedcellen zal tot 25 % afnemen, de vraag naar plasma tot 10 
% en de vraag naar plaatjes zal niet of nauwelijks wijzigen (WHO, 2020). 
 
Tijdens de SARS-CoV-2-pandemie stellen Fan et al. (2020) voor de maanden februari en maart 
2020 de volgende daling van de vraag naar bloedproducten vast: 16 % voor 
erytrocytenconcentraten, 21,2 % voor FFP en 15,7 % voor plaatjesconcentraten. De auteurs 
schrijven deze daling toe aan het selectief uitstellen van heelkundige ingrepen en aan de daling 
van de bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden. Raturi & Kusum (2020) rapporteren dat de 
daling van de vraag naar bloedcomponenten 14 tot 17 % bedroeg voor rode bloedcellen, 11 % 
voor FFP en 1,6 % voor plaatjesconcentraten. 
 
De HGR stelt vast dat, ondanks een oproep tot gepersonaliseerd beheer van het bloedkapitaal 
(PBM; Patient Blood Management), de besparing aan effectief gerealiseerde voorschriften in 
België momenteel beperkt blijft tot ongeveer 17 % transfusies (Figuur 5). Men dient er zich bij neer 
te leggen dat er behalve bloedgiften geen andere manieren zijn om een toereikende bevoorrading 
met bloedcomponenten aan te houden. 
 



  

 

 
 

− 29 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

De SARS-CoV-2-epidemie zal de veerkracht van onze gezondheidszorg op de proef stellen. Met 
de planning van het ter harte nemen van de middelen die ons ter beschikking staan moet 
krachtdadig worden begonnen (Chopra et al., 2020): de gezondheidsinstanties moeten bijzondere 
aandacht besteden aan de kritieke schakel die de transfusieketen is alle noodzakelijke vormen 
van bescherming inschakelen voor de diensten die bloed inzamelen en voor het personeel van de 
ziekenhuisbloedbanken. 
 
 

 
De HGR waarschuwt dat de coronaviruspandemie tot een sterke daling van de bloeddonaties zou 
kunnen leiden, met een terugval tot 10 % of nog minder van de reguliere dagelijkse inzameling. 
 
Het effect van het beperken van het gebruik van bloedcomponenten tot het strikt noodzakelijke 
— maatregelen die al geactiveerd werden door de noodplannen van ziekenhuizen — is 
waarschijnlijk slechts tijdelijk in deze pandemie van het zeer besmettelijke SARS-CoV-2. 
 
De HGR roept daarom op om alle beperkingen voor maatregelen om het aanbod uit te breiden 
onmiddellijk weg te nemen, al moet de concrete activering in verhouding staan tot de afname van 
het aanbod van bloedcomponenten. 
 
De HGR is van mening dat het beheer van de bloedvoorraad vanaf nu dagelijks moet worden 
uitgevoerd voor alle bloedcomponenten, en wel naargelang van de ABO- en Rh-compatibiliteit, 
rekening houdend met de dagelijkse bevoorrading. Het zal nuttig zijn om een overzicht te krijgen 
van de beschikbare voorraad bij de ziekenhuisbloedbanken.  
 

 
 
2.2.2.6. Bevoorrading van (stabiele) bloedproducten 

Het plasma voor fractionering, bestemd voor de vervaardiging van stabiele bloedproducten, wordt 
ingezameld door verschillende industriële entiteiten onder toezicht van de nationale en 
internationale geneesmiddelenagentschappen. In deze commerciële sector is de werkwijze 
geëvolueerd naar fractionering van plasma op aanvraag (toll fractionation). Bij deze aanpak wordt 
het plasma dat in een land wordt ingezameld geheel of gedeeltelijk bestemd voor de bereiding van 
geneesmiddelen die van plasma afgeleid zijn, waardoor de zelfvoorziening van dat land sterker 
wordt (bv. De Angelis & Breda, 2019). Niettemin wordt de sector in grote mate gedomineerd door 
de inzamelingen die gebeuren in de Verenigde Staten van Amerika, waar de inzamelingen almaar 
vaker ontoereikend blijken (zie bv. Grant, 2019). 
 
Aangezien de inzameling van plasma bestemd voor de productie van stabiele derivaten eveneens 
kan worden verstoord op het hoogtepunt van de SARS-CoV-2-epidemie, stelt de HGR zich vragen 
over de beschikbaarheid van de stocks met stabiele bloedproducten. Een tekort of zelfs een 
ogenblikkelijke exclusieve reservering van het plasma dat wordt ingezameld in een derde land en 
waarvan onze patiënten afhankelijk zijn, zou binnen het gezondheidssysteem een watervaleffect 
kunnen veroorzaken (bv. albumines voor plasmaferese, stollingsfactoren voor het behandelen van 
hemostaseproblemen, fibrinogeen voor zware bloedingen, …). Daarentegen moet men weten dat 
fractionering van plasma een langdurig proces is, dat ettelijke maanden in beslag neemt. Er is dan 
ook voldoende plasma in voorraad in de fractioneringscentra van de Europese Unie. 
 
Naast de niet-Belgische immunoglobulines (IVIg) die worden aangekocht bij internationale 
vennootschappen die over een vergunning beschikken om ze in de Europese Unie op de markt te 
brengen, levert ook in België verzameld plasma de bron voor dit essentiële geneesmiddel. Het is 
van belang op te merken dat de bevoorrading met deze IVIg moeilijker te voorspellen is (vooral in 
de nabije toekomst, de komende 12 tot 18 maanden) en de weerslag zou kunnen ondervinden van 
de pandemie van het nieuwe coronavirus. Bijgevolg is het van het allergrootste belang dat ten 
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minste het aandeel van de uit Belgisch plasma gewonnen IVIg — dat beter door België 
gecontroleerd kan worden — niet daalt. 
 
 

 
De HGR beveelt aan om te informeren naar de beschikbaarheid en aankoop van een 
strategische voorraad van plasmaderivaten-bloedproducten die momenteel in voldoende mate 
beschikbaar zijn (stollingsfactoren, albumine, fibrinogeen ...). 
 
De HGR raadt ten zeerste aan het aantal plasmadonaties dat in België wordt ingezameld, hetzij 
via een volledige bloeddonatie, hetzij via plasmaferese, niet te verminderen. 
 

 
 

2.2.2.7. Maatregelen die door de bloedtransfusiecentra werden genomen 

Sinds zij weet hebben van de eerste haard van SARS-CoV-2-overdracht in Wuhan, hebben de 
Belgische BTC's overwogen hun noodinterventieplan te activeren en zijn ze begonnen met een 
risicoanalyse, gevolgd door de hieronder uiteengezette aangewezen reorganisaties. De BTC's 
passen zich pragmatisch aan aan de wijzigingen die te wijten zijn aan externe beperkingen, zoals 
de instructies van de verschillende gezondheidsinstanties, de toename van de epidemie, de almaar 
striktere lockdownvereisten, de mogelijke vergrendeling van infectiehaarden, … 
 
Het is van belang rekening te houden met de procedés en bijsturingen die de BTC's reeds hebben 
doorgevoerd: 
 
a) Zieken mogen geen bloed geven. 
 

- Tijdens de periode van de seizoensgriep wordt de selectie van de donoren krachtiger 
doorgevoerd om te beletten dat mensen bloed geven als ze verhoging (> 37,5 °C), een 
hoest of ademhalingsproblemen hebben; deze symptomen worden ook in verband gebracht 
met besmetting door een coronavirus, met inbegrip van SARS-CoV-2; 

- Patiënten met ernstiger ademhalingsproblemen, zoals ademhalingsfalen of longontsteking, 
zouden hoe dan ook niet in staat zijn zich te melden bij een bloedinzameling. Ze zullen 
overigens door de aangewezen ziekenhuisdiensten behandeld worden; 

- Informatie na de gift: Alle donoren moeten de BTC's op de hoogte brengen als zij binnen 
48 uur19 na hun bloedgift koorts krijgen, moeten hoesten of andere symptomen die kunnen 
wijzen op een infectie van de luchtwegen. Tijdens deze periode worden de 
bloedcomponenten niet in de wacht gezet maar de erytrocytenconcentraten moeten 
teruggeroepen worden wanneer dat wordt gesignaleerd. Tegelijk moet dit ter kennis worden 
gebracht van de nationale hemovigilantiedienst (binnen het FAGG). De componenten die 
pathogeenreductie ondergingen en degene die bestemd zijn voor fractionering, worden niet 
teruggeroepen omdat ze voldoende beveiligd zijn (zie 2.2.2.4.); 

- Actualisering van de instructies na de gift: Alle donoren worden verzocht het binnen de 
kortst mogelijke termijn te laten weten indien ze later gediagnosticeerd worden met SARS-
CoV-2; 

- De BTC's hebben een globale strategie uitgewerkt en geïmplementeerd om patiënten met 
symptomen af te raden zich zonder voorafgaande instructie in om het even welk centrum 
te melden. Voor de ingang wijzen posters erop dat donoren de inzamelplaats niet mogen 
betreden als ze in de loop van de afgelopen twee weken koorts, keelpijn, hoest, 

 
19 Deze termijn van twee dagen vloeit voort uit de volgende redenering: er is nog nooit een viremie 
aangetoond bij asymptomatische donoren. Door een korte periode aan te houden is het mogelijk een 
maatregel efficiënt te houden, terwijl een te lange periode zou leiden tot een situatie waarin de 
erytrocytenconcentraten reeds getransfundeerd zouden zijn, zodat ze niet meer kunnen worden 
teruggeroepen. 
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verkoudheid hebben gehad of als bij een gezinslid SARS-CoV-2 werd gevonden. Bij de 
ingang vindt eveneens een sortering plaats door iemand die potentiële donoren 
ondervraagt. De lichaamstemperatuur wordt niet gemeten; 

- Geconsolideerde mededeling van de voorzieningen bij het onthaal van donoren. Al deze 
informatie staat ook op de portaalsite van het centrum. De informatie zal eveneens worden 
verstrekt wanneer kandidaat-donoren telefonisch worden gecontacteerd en bij schriftelijke 
communicatie met donoren; 

- Donoren van meer dan 65 jaar worden niet langer actief uitgenodigd maar zullen aanvaard 
worden als ze zich spontaan aanbieden. 

 
b) De proportionaliteit van de criteria voor tijdelijk uitstel voor donoren. 
 
In het begin van de SARS-CoV-2-epidemie hebben de BTC's de aanbevelingen van het 
ECDC/FAGG gevolgd zolang de overdrachtshaarden regionaal beperkt bleven (terugkeer van 
verblijven in China, Iran, Lombardije, …). Sinds het virus opdook in onze buurlanden en in eigen 
land en de WGO de uitbraak een pandemie noemde, zijn de BTC's van oordeel dat de jongste 
aanbevelingen van het ECDC niet langer afgestemd zijn op de evolutie van de situatie op het terrein 
(zie 2.2.2.1. en Bijlage 3). Deze centra zijn dan ook gestopt met het toepassen van de uitstelcriteria 
voor donoren met betrekking tot de terugkeer uit zones met een hoog risico. De jongste 
aanbevelingen die door het ECDC zijn gepubliceerd (2020c; beschikbaar sinds 23 maart 2020) 
bepalen: "Measures to prevent the theoretical risk of COVID-19 transmission through SoHO are 
precautionary. The measures set out below can be implemented by SoHO establishments and 
plasma collection centres." 
 
c) De BTC's doen mee met de maatregelen die een veilige afstand moeten garanderen. 
 
De maatregelen die afstand moeten garanderen beschermen mensen die bloed willen geven tegen 
andere donoren die mogelijk asymptomatische dragers van het virus zijn en vermijden ook dat het 
personeel onnodig aan infectie wordt blootgesteld of onvrijwillig bijdraagt aan de verspreiding 
ervan. 
 

- Om drukte te voorkomen hebben de BTC's inzamelingen op afspraak georganiseerd in hun 
centra en handhaven zij de vereiste afstand tussen de donoren ook door de ligbedden in 
de inzamellokalen verder uit elkaar te plaatsen; 

- Bij mobiele inzamelingen regelt iemand bij de ingang de toegang tot de inzamelplaats. 
Markeringen op de vloer maken het handhaven van de juiste afstand tussen mensen 
makkelijker. De invoering van een systeem dat het mogelijk maakt eveneens (deeltijds) met 
afspraken te werken wordt nog geëvalueerd. Het gaat om een aanzienlijke gedragswijziging 
voor donoren en personeel; 

- De BTC's hebben gezorgd voor opleiding van de teams die kandidaat-donoren 
verwelkomen en die een rol spelen bij de gesprekken die aan elke gift voorafgaan en tijdens 
de eigenlijke bloedafname; 

- De BTC's zagen zich verplicht alle groepsinzamelingen in bedrijven en op andere 
ontmoetingsplaatsen tijdelijk af te gelasten, met inbegrip van de mobiele inzamelingen in 
gemeenschappen. Onvermijdelijke afgelastingen hebben bijvoorbeeld een weerslag gehad 
op de inzameling in woonzorgcentra en op inzamelingen die niet konden plaatsvinden 
omdat de betrokken bedrijven gesloten waren. Het ontbreken van ondersteunende 
boodschappen in die zin bij communicatie vanuit de regering leidt tot verwarring: telkens 
wanneer gemeld wordt dat voedingswinkels en apotheken open blijven, dient men eraan te 
herinneren dat de bloedinzamelingen eveneens geopend blijven. 

 
d) De BTC's hebben de voorzorgsmaatregelen bij de bloedinzamelposten versterkt. 
 
Aangezien men donoren in goede gezondheid ontvangt en de gezondheidstoestand van het 
personeel van de centra permanent wordt bewaakt, zijn de gevoerde acties bedoeld om de 
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overdracht tussen mensen of via eventueel besmette oppervlakken te vermijden. Maatregelen die 
overdreven zijn in verhouding tot het risico voor de volksgezondheid worden best vermeden, want 
die voeden de grote ongerustheid die het publiek ervaart. 
 

- De zones waar de donoren worden onthaald, zijn zo gereorganiseerd dat er een beveiligde 
omgeving ontstaat en het betrouwbare imago van de BTC's bij de bloedgevers en de 
algemene bevolking geconsolideerd wordt (meer bepaald: posters met nauwkeurige 
informatie over de oorzaken en criteria voor uitsluiting van bloedgiften). Iemand controleert 
nauwgezet of er bij mobiele inzamelingen niet te veel mensen tegelijk in de lokalen zijn; 

- Lichamelijk contact met de werknemers van de BTC's wordt maximaal beperkt. Het meten 
van de bloeddruk is vervangen door vragen over lage bloeddruk. De vingerpriktest, die deel 
uitmaakt van de controle van het hemoglobinegehalte vóór de bloedgift, is afgeschaft voor 
nieuwe donoren en voor bekende donoren wier hemoglobine bij de vorige gift lager was 
dan 12 g/dL voor vrouwen en 13 g/dL voor mannen20. Dat vermindert de lichamelijke 
contacten en zorgt voor een vlottere doorstroming van mensen tijdens de bloedinzameling. 
Deze twee maatregelen zijn een vorm van naleving van de veilige afstand; 

- Producten om de handen grondig te wassen worden ter beschikking gesteld van donoren 
en personeel. Het gaat om hydroalcoholische gel en installaties om de handen met zeep te 
wassen. Wassen met zeep is doeltreffender omdat het ook vuildeeltjes verwijdert (de 
bevoorrading met hydroalcoholische oplossingen was in het begin van de pandemie 
onvoorspelbaar); 

- Personeel dat in contact komt met de donoren, draagt handschoenen en een chirurgisch 
masker21. Als gevolg van het aanhoudend tekort aan chirurgische maskers kregen de 
donoren geen masker bij het betreden van de ontvangst- en inzamelingszones; 

- De werkvlakken en de ligbedden worden vaak en grondig schoongemaakt. Deze acties 
verzekeren niet alleen een goede hygiëne maar hebben ook een geruststellend effect op 
de bezoekers en op het personeel. De deuren van het kabinet van de arts blijven open om 
onnodig contact met de deurklinken te vermijden; 

- Er is een aangepaste follow-up van de (lichamelijke en geestelijke) gezondheidstoestand 
van de inzamelteams doorgevoerd.  

 
e) Acties die worden ondernomen om de bevolking bewust te maken van het belang van bloed 

geven en om mensen daartoe aan te zetten 
 
De BTC's hebben communicatiecampagnes gelanceerd om (regelmatige of potentiële nieuwe) 
donoren erop te wijzen hoe noodzakelijk het is bloed te (blijven) geven. 
 
 

 
Van zodra de eerste uitbraak van SARS-CoV-2-overdracht in Wuhan bekend werd, overwogen 
de Belgische bloedinstellingen hun noodplan te activeren en begonnen ze met een 
risicoanalyse, gevolgd door de nodige reorganisaties.  
 

 

 

 
20 Voor elke gift gebeurt een dosering van de hemoglobine op het bloedzakje (post-hoc in het centrale 
laboratorium). Afwijkende waarden worden aan de donor meegedeeld. Ernstige anomalieën (die zeer 
zeldzaam zijn omdat de BTC's met gezonde donoren werken) worden onverwijld meegedeeld, terwijl geringe 
anomalieën per brief worden meegedeeld. 
21 Overeenkomstig de officiële instructies voor gezondheidswerkers over het gebruik van maskers, cf. de 
"Mededeling over het advies van de HGR en de voorschriften van de Risk Management Group over het 
gebruik van maskers", beschikbaar op https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-procedures#ProfSante 
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2.2.2.8. Bloedinzameling tijdens de globale uitbreidingsfase van de pandemie 

Het pathogeen agens van de huidige pandemie, SARS-CoV-2, is uiterst besmettelijk en uit de 
ervaring met SARS-CoV in Beijng (Shan & Zhang, 2004) weten we dat het uitstellen van 
heelkundige ingrepen slechts een tijdelijke impact heeft gehad op het evenwicht tussen het aanbod 
van en de vraag naar bloedcomponenten. Veel meer uitgesproken was de significante daling van 
het ingezamelde bloedvolume. Maatregelen om het gebruik van bloedcomponenten tot het strikt 
noodzakelijk te beperken, zijn al doorgevoerd in onze zorginstellingen (zie deel 2.2.2.7.). 
 
Algemene aanbevelingen om het aanbod op peil te houden waren al gedaan in de context van een 
grieppandemie (HGR, 2009), aangezien in België het risico bestaat dat men geschikte donoren 
verliest door:  

- het invoeren van bijkomende uitsluitingscriteria; 
- het opleggen van strengere afstands- en lockdownregels; 
- een geleidelijke daling van het aantal volkomen gezonde mensen binnen de algemene 

bevolking. 
 
Bijvoorbeeld: bloedgiften uitstellen omdat men in Italië geweest is of contact heeft gehad met 
besmette of mogelijk besmette mensen, … Half maart 2020 werden verplaatsingen van de 
bevolking beperkt tot verplaatsingen om specifieke redenen om de verspreiding van het virus te 
vertragen en rekening te houden met het bestaan van superverspreiders (Wilson & Chen, 2020; 
Bijlage 5). 
 
De HGR analyseert hier de relevantie van de verschillende maatregelen die zijn genomen om de 
bloedinzameling te bestendigen en een passend bevoorradingspeil te handhaven. 
 

1. Temperatuurmeting en ondervraging van elke donor bij aankomst 
 
Het ECDC (2020b) adviseert: “Promote triage at donor reception, including the measurement of 
body temperature. It is suggested that a temperature of 37.5 °C should act as a criterion for 

temporary donor deferral.”  
 
Meting van de lichaamstemperatuur, zelfs in combinatie met summiere vragen, is ondoeltreffend 
gebleken om SARS-gevallen te ontdekken op plaatsen waar mensen het grondgebied 
binnenkomen of verlaten (Mouchtouri et al., 2019). Thermische scanners en draagbare 
thermometers meten immers de temperatuur van de huid, die hoger of lager kan zijn dan de 
lichaamstemperatuur en die is de maatstaf waar het om gaat. Belangrijker nog: besmette mensen 
die nog in de incubatiefase zijn, vertonen geen symptomen (zie 2.2.1.6.), zodat die meting hen niet 
kan opsporen. Alleszins gaan de BTC's het bestaan van eventuele symptomen na via gesprekken, 
waarbij de donoren ook worden ondervraagd om te weten te komen of ze eventueel blootgesteld 
zijn geweest aan contacten met een hoog risico; bij dat alles wordt getracht het lichamelijk contact 
met de donoren niet te vergroten (naleving van de afstandsregels). 
 
Kluytmans-van den Bergh et al. (2020) en Tostmann et al. (2020) hebben bij gezondheidswerkers 
opgemerkt dat een temperatuur van meer dan 38 °C een minder duidelijke indicator voor het 
bestaan van een milde vorm van COVID-19. 
 
Al deze argumenten maken dat het meten van de lichaamstemperatuur voorbijgestreefd is. Toch 
kan louter het besef dat de temperatuur zal gemeten worden volstaan om bepaalde blootgestelde 
mensen te ontraden zich naar een bloedinzameling te begeven (om de quarantaine te vermijden 
die daaruit voortvloeit). 
 
De HGR geeft de BTC's de raad de toegang tot de inzamelcentra te beperken tot potentiële 
donoren met een normale lichaamstemperatuur (niet hoger dan 37 °C) wanneer ze worden 
gecontroleerd bij hun aankomst op de inzamelplaats (cf. AABB, 2020b; AABB, 2020d; ADRP, 2020; 
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ECDC, 2020h). Om te vermijden dat mensen daarbij aangeraakt moeten worden, gebeurt de 
meting bij voorkeur met een voorhoofdthermometer in de vorm van (door de donor) aan te brengen 
plastic staafjes) of met een infraroodthermometer die geen contact vereist. 
 

2. Selectie bij aankomst in het centrum/op het inzamelpunt  
  
De HGR raadt aan de kandidaat-donoren te ondervragen over eventuele intensieve of occasionele 
contacten die ze de jongste 3 dagen gehad zouden hebben met patiënten met een coronavirose 
(verzorging van zieken, enz.; zie 2.2.2.9.). Deze kandidaten mogen door het bevoegde 
personeelslid dat verantwoordelijk is voor de toegang, uitgenodigd worden om het inzamelcentrum 
te betreden, afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die tijdens deze contacten zijn genomen. 
Er wordt hun dan gevraagd het inzamelcentrum op de hoogte te brengen mochten zich na de gift 
tekenen van de ziekte voordoen. 
 
Potentiële donoren moeten eveneens worden ondervraagd over het voorkomen van een plots 
verlies van geur- en/of smaakzin zonder dat er sprake is van andere verschijnselen, zoals 
allergische rinitis, acute of chronische rinosinusitis. Het blijkt immers dat, in het bijzonder, anosmie 
voorkomt bij patiënten zonder andere symptomen maar wier coronavirus-specifieke test positief is 
gebleken (Bagheri et al., 2020; Giacomelli et al., 2020; Lechien et al., 2020; Menni et al., 2020; 
Yan et al., 2020). 
 
Samenvallend met de SARS-CoV-2-pandemie zijn acute acro-ischemische laesies van het type 
bevriezing beschreven bij jonge patiënten in goede gezondheid en andere niet in een ziekenhuis 
opgenomen patiënten (Wollina et al., 2020). De latentieperiode tussen de symptomen van COVID-
19 en het verschijnen van dit soort bevriezingen – hoofdzakelijk op de toppen van de tenen en 
pijnlijk — evenals het geringe percentage positieve tests van nasopharyngeale wissers suggereren 
dat ze een late uiting van de infectie met het nieuwe coronavirus zijn (Fernandez-Nieto et al., 2020). 
De HGR adviseert niettemin dat alle donoren eveneens ondervraagd zouden worden over deze 
bijzondere huidsymptomen. 
 
Aanvullend op bovenvermelde vragen adviseert de HGR te vragen naar oogpijn (cf. Tostmann et 
al., 2020). 
 
Deze criteria om personen al dan niet in aanmerking te nemen blijven tijdelijk van toepassing en 
het is essentieel dat het personeel dat de donoren ondervraagt, een passende opleiding krijgt over 
de aanwijzingen en de preklinische symptomen van COVID-19. 
 

3. Niet-invasieve monitoring van de hemoglobine 
 
In gewone omstandigheden verrichten de BTC's voorafgaand aan de gift een meting van het 
hemoglobinegehalte met behulp van een vingerprik, wat een nauw contact tussen mensen 
impliceert. Deze invasieve meting is alleen reglementair voor een gedeelte van de donoren, met 
name de nieuwe donoren en de donoren van wie men weet dat ze bij hun vorige gift een te laag 
hemoglobinegehalte hadden; de andere donoren mogen bloed geven zonder deze controle. Alleen 
de vingerpriktest wordt niet meer verricht; een nauwkeurige dosering van de hemoglobine gebeurt 
evenwel op de buisjes die bij elke bloedgift worden afgetapt. Op die manier kan een te laag 
hemoglobinegehalte de dag na de gift aan de donor meegedeeld worden. 
 
De HGR merkt op dat er niet-invasieve technologieën bestaan waarmee men iemands 
hemoglobinegehalte kan bepalen zonder dat men bloed hoeft te gebruiken dat met een prikpen 
wordt verkregen. De verkregen waarden zouden vergelijkbaar zijn met degene die via de invasieve 
test worden gemeten (bv. Ardin et al., 2015; Py et al., 2015; Singh et al., 2015; Chaudhary et al., 
2017) maar het gebruik van de technologie moet gevalideerd worden voor de doelgroepen. 
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4. Niet-invasieve monitoring van de hypoxemie 
 
In het begin veroorzaakt de COVID-19-pneumonie een ernstige hypoxemie die evenwel niet 
gepaard gaat met ademnood, terwijl die twee tekenen gewoonlijk samengaan (Gattinoni et al., 
2020). Sinds kort is almaar duidelijker geworden dat deze hypoxemie in de loop van enkele dagen 
geleidelijk maar stiekem erger wordt bij mensen die nog geen enkel ander luchtwegsymptoom 
vertonen. Zo'n "stille hypoxemie" kan de gezondheid van een donor na het afnemen van een 
erytrocytenconcentraat in gevaar brengen. Daarom pleit de HGR ervoor dat alle donoren aan een 
niet-invasief oximetrisch onderzoek zouden worden onderworpen om de zuurstofverzadiging van 
de hemoglobine in de haarvaten te kwantificeren. 
 
Er bestaan verschillende meettoestellen, zoals pulsoximeters op de vinger of gecombineerde 
saturometers waarmee ook het hemoglobinegehalte op een niet-invasieve manier gemeten kan 
worden22. Bij oximetrie aan de vingertop kan een te donkere nagellak de nauwkeurigheid van de 
uitlezing beïnvloeden en zeer lange vingernagels zouden het correct inbrengen van de vinger in 
de clip bemoeilijken. 
 

5. Informatie na het bloedgeven 
 
Het educatief materiaal dat de donoren ter kennis wordt gebracht, bevat uitleg over de informatie 
na de gift (cf. 2.2.2.7a). In de context van de pandemie van het nieuwe coronavirus dient ze niet 
alleen om vanwege de donoren inlichtingen te krijgen om een eventuele blootstelling van het 
personeel en/of andere donoren op te sporen, maar ook om de doeltreffendheid van de 
doorgevoerde selectiemaatregelen te beoordelen. 
 
Aangezien de preklinische periode van een infectie door SARS-CoV-2 zich tot 3 dagen voor het 
verschijnen van duidelijke luchtwegsymptomen kan uitstrekken (cf. 2.2.1.5.), is de HGR van 
oordeel dat alle donoren de BTC's zouden moeten op de hoogte brengen wanneer zij binnen 72 
uur na hun gift positief op COVID-19 worden getest of een symptoom krijgen dat op een 
luchtweginfectie kan wijzen. De donoren worden eveneens uitgenodigd ieder matig of intens 
contact met een geval dat na de gift bevestigd wordt te signaleren (WHO, 2020c; Tabel 2). 
 
De HGR raadt de BTC's aan na 72 uur contact op te nemen met alle donoren om inlichtingen in te 
winnen over hun gezondheidstoestand (automatische sms, telefoneren). Ter herinnering: alle 

donoren worden verzocht het binnen de kortst mogelijke termijn te laten weten indien ze later 
gediagnosticeerd worden met SARS-CoV-2 (zie 2.2.2.7a). 
 
De veiligheid van het personeel in het inzamelcentrum moet vervolgens behartigd worden. Tijdens 
deze periode mogen de bloedcomponenten in de wacht gezet worden en de 
erytrocytenconcentraten moeten teruggeroepen worden wanneer een probleem wordt 
gesignaleerd. De bloedzakjes of de stalen die in het repertorium van de bloedgevers worden 
bijgehouden, zullen gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van sporen van SARS-
CoV-2 om met naleving van de goede praktijken inzake hemovigilantie te bepalen waaraan 
eventuele ongewenste effecten toe te schrijven zijn. Een gepaste medische follow-up van de donor 
moet worden aangemoedigd. 
 
Het is noodzakelijk een gedetailleerde procedure uit te werken met alle betrokken partijen (BTC-
verantwoordelijken, nationale hemovigilantiedienst, verantwoordelijken van de bloedbanken). 
 
 
 

 
22 Een lijst met de vele toestellen die bv. van de overheid in de Verenigde Staten een toelating hebben 
gekregen om op de markt te komen, is te vinden door met de zoekterm "oximeter" te zoeken in de databank 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm. 
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6. Handen wassen 
 
De HGR raadt het personeel aan tussen de contacten met de verschillende bloedgevers zijn 
handen te wassen, bij voorkeur met warm water en zeep. 
 
Bij een tekort aan hydroalcoholische gel uit de handel, mag hij intern bereid worden (recept op 
WHO, 2020b). Het is van belang gebruik te maken van formules met een hoog ethanolgehalte, 
d.w.z. 85 % vol/vol, of isopropanolgehalte, 81,3 % vol/vol, en een laag glycerolgehalte (Suchomel 
et al., 2011; Suchomel et al., 2013). Chloorhexidine blijkt niet doeltreffend om coronavirussen uit 
te schakelen (NHC, 2020). Bij wijze van alternatief is de doeltreffendheid van de alcohol waaruit 
deze ontsmettingsmiddelen voor de handen bestaan, eveneens aangetoond voor SARS-CoV-2 
(Kratzel et al., 2020). 
 
De doeltreffendheid van de verschillende reinigingsproducten evalueren valt buiten het bestek van 
dit advies. De vaststellingen die zijn gebeurd met SARS-CoV kunnen evenwel een vertrekpunt 
vormen (Rabenau et al., 2005): vier merken van ontsmettingsmiddelen voor de handen die courant 
worden gebruikt, bleken in staat het virus niet-infectieus te maken binnen 30 seconden na het 
contact, terwijl de reductiefactor voor wijnazijn in 60 seconden tijd werd bereikt. 
 

7. Spreiding van het meubilair 
  
De HGR raadt aan dat ligbedden voor bloedafname die niet op een voldoende grote afstand van 
elkaar kunnen worden geplaatst, van elkaar gescheiden worden met een verplaatsbaar scherm, 
dat transparant mag zijn indien het licht moet kunnen doorlaten (ADRP, 2020; Corchia et al., 2020). 
 

8. Verluchting van de lokalen 
 
Een aantal aanbevelingen (bv. McKinney et al., 2006; Li et al., 2007; WHO, 2019b; Liang et al., 
2020; Meselson, 2020; Morawska & Cao, 2020) signaleert dat de airconditioning uitschakelen of 
regelen of de ramen openen op geschikte momenten regelmatig moeten gebeuren in de lokalen. 
 
Bij de analyse van een SARS-CoV-2-haard die verband hield met de klimaatregeling in een 
restaurant, hebben Lu et al. (2020b) achterhaald dat de hoofdfactor bij de besmetting de richting 
van de luchtstroom was. 
 

9. Reiniging van de lokalen 
 
Volgens Chin et al. (2020) blijft SARS-CoV-2 langer infectieus op gladde oppervlakken dan op 
ruwe. Bij kamertemperatuur (22 °C) en matige luchtvochtigheid is het virus gedurende zeven dagen 
detecteerbaar op roestvrijstaal en plastic en gedurende maximaal vier dagen op bankbiljetten en 
glas. Keevil (2020) en Kampf et al. (2020) maken gewag van een gelijkaardige overlevingsduur 
voor een humaan coronavirus evenals SARS-CoV op contactoppervlakken. De HGR beveelt de 
BTC's bijgevolg aan deurklinken, trapleuningen, bedrails, afknelbanden, tafels, aanraakschermen, 
telefoontoestellen, computerklavieren, bedieningspanelen, kranen enz. bijzonder zorgvuldig 
schoon te maken. In werkelijkheid is het buitengewoon moeilijk te vermijden dat men ogen, neus 
en mond aanraakt aangezien mensen tactiele wezens zijn die meermaals per uur aan hun gezicht 
komen. 
 
Een andere aanpak om coronavirussen uit te schakelen op klinken en leuningen is het vervangen 
van die oppervlakken door een koperlegering die veel beter is dan andere oppervlakken om deze 
virus in enkele uren tijd uit te schakelen en de verspreiding ervan te verhinderen (referenties in 
Keevil, 2020). Een alternatief om rechtstreeks contact met deurklinken te vermijden zijn 
deuropeners die deuren met de arm kunnen open en sluiten; ze zijn gemakkelijk te plaatsen (bv. 
vrij verkrijgbare ontwerpbestanden voor 3D-printers – cf. Vancraen, 2020). Een ander alternatief 
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zou erin bestaan die oppervlakken in te pakken of af te dekken met vershoudfolie of plastic en dat 
materiaal dan regelmatig te vervangen (zie ook Wong et al., 2020). 
 

10. Systematisch dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
De meeste onderzoeken over de doeltreffendheid van maskers in de context van 
luchtwegaandoeningen hadden betrekking op griep, verkoudheidscoronavirussen of rhinovirussen 
(Johnson et al., 2009; Jefferson et al., 2011; Kozlowski, 2012; Davies et al., 2013; WHO, 2019b; 
Leung et al., 2020; Liang et al., 2020). 
 
Davies et al. (2013) hebben het chirurgisch masker vergeleken met een zelf gemaakt stoffen 
masker en stelden daarbij vast dat het chirurgisch masker de overdracht drie keer zo doeltreffend 
blokkeerde als het eenvoudige home-made masker.23 Onlangs gaven Leung et al. (2020) aan dat 
de chirurgische gezichtsmaskers de overdracht van humane coronavirussen en griepvirussen door 
patiënten zouden kunnen verhinderen, maar de onderzoekers stellen vast dat deze maskers voor 
verkoudheidscoronavirussen minder doeltreffend zijn tegen de verspreiding via druppeltjes. De 
onderzoeken van Seto et al. (2003), Chaovavanich et al. (2004) en Ha et al. (2020) hebben 
aangetoond dat strikte naleving van de mondmaskerdracht bovenop de andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen doeltreffend is gebleken om bij verzorgenden infectie te voorkomen tijdens 
de SARS-CoV-epidemie. 
 
Het dragen van een masker voor al het BTC-personeel dat instaat voor bloedinzameling had in 
de eerste officiële instructies geen hoge prioriteit (zie nota onderaan op pagina #21), aangezien 
de maskers als gevolg van een verbijsterend tekort voorbehouden moesten worden voor 
zorgpersoneel dat dicht in de buurt van mensen met luchtwegsymptomen kwam. Uit 
wetenschappelijk en klinisch onderzoek is sindsdien echter gebleken dat één patiënt op zes wel 
degelijk reeds besmettelijk is in het preklinisch stadium, zonder duidelijke symptomen te vertonen 
(zie deel 2.2.1.6.). Bijgevolg zou personeel dat in contact komt met een groot aantal mensen, 
ook al vertonen die geen symptomen, dezelfde prioriteit moeten genieten als mensen die 
patiënten met suggestieve symptomen verzorgen. 
 
De mechanistische hypotheses over de overdracht van infectieziekten via de lucht leggen van 
oudsher de nadruk op de rol van hoesten en niezen, wat intense gebeurtenissen vanuit de 
luchtwegen zijn die enerzijds makkelijk zichtbare druppeltjes vormen en anderzijds grote 
hoeveelheden deeltjes die te klein zijn om voor het blote oog waarneembaar te zijn. Toch weet 
men sinds lang dat ook bij gewoon praten grote hoeveelheden vrijkomen van deeltjes die te klein 
zijn om ze met het blote oog te zien maar wel groot genoeg om een reeks overdraagbare 
verwerkers van luchtwegaandoeningen te vervoeren. De resultaten van Asadi et al. (2019) en 
Stadnytskyi et al. (2020) suggereren inderdaad dat besmette personen een aanzienlijk aantal 
agentia die pathogeen zijn voor de luchtwegen zouden kunnen verspreiden door te praten of 
andere vocale activiteiten zoals zingen, en dit zonder dat ze manifeste klinische tekenen vertonen. 
Liu et al. (2020b) beschrijven een vermoedelijke overdracht van SARS-CoV-2 door zingen op zes 
van zeven personen die zich in een gesloten ruimte bevonden. Een presymptomatische overdracht 
van dit type wordt eveneens verondersteld een rol te hebben gespeeld in de overdracht van SARS-
CoV-2 tijdens de repetitie van een koor in Washington op 10 maart, want korte tijd later testten 52 
van de 61 aanwezige leden positief (Hamner et al., 2020). James et al. (2020) en Ward (2020) 
hebben gelijkaardige bijeenkomsten met zang beschreven. 
 
De strikte naleving van de afstandsregels en de regels inzake het gebruik van 
beschermingsmiddelen wordt bijgevolg onontbeerlijk bij de aankomst van asymptomatische 
bloedgevers in een bloedtransfusiecentrum, tijdens de gift en daarna.  
 

 
23 Met de studie van Bae et al. (2020) "Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-
2" is hier geen rekening gehouden omdat ze pas weer ingetrokken is 
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L20-0745 
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Tijdens de opstoot van de epidemie kan een aantal personeelsleden van BTC's vaststellen dat 
zij in een zone met hoog risico wonen. Aangezien het aantal contactpersonen te groot zal zijn op 
de inzamelplaats en bepaalde afnamesessies lang genoeg zullen duren (Corchia et al., 2020), 
zal een systematisch dragen van maskers een redelijke maatregel zijn. Talrijke 
gezondheidsinstanties adviseren trouwens sterk het dragen van persoonlijke bescherming in 
gevallen van een pandemie door luchtwegvirussen (bv. WHO, 2019b; CBS, 2020; CDC, 2020). 
 
 
De overdracht van SARS-CoV-2 via druppeltjes zet er bijgevolg toe aan dat het personeel dat bloed 
afneemt wordt uitgerust de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: 

- handschoenen; 
- masker; 
- oogbescherming (bv. beschermbril of gelaatsscherm). 

 
De HGR beveelt het personeel dat bloedafnames verricht aan handschoenen te gebruiken en 
tussen de contacten met de verschillende bloedgevers die handschoenen te vervangen en de 
handen te wassen. 
 
Gezien de werkelijkheid op het terrein en de problemen die men ondervindt om de voorraden 
chirurgische maskers aan te vullen, moeten deze maskers op een voordelige manier strategisch 
worden gebruikt door mensen die intense contacten hebben met COVID-19-patiënten en door hen 
die met veel mensen in contact komen (ECDC, 2020g). Om conflicten te vermijden die zouden 
kunnen rijzen bij het verdelen van de chirurgische maskers over de bloedinzamelingsdiensten in 
een ziekenhuis, zou het misschien verstandig zijn een gezamenlijke en solidaire 
terbeschikkingstelling van dit beschermingsmaterieel te organiseren onder de verschillende BTC's 
op het grondgebied. 
 
Alle donoren systematisch een mondmasker laten dragen, van bij de aankomst in de dienst en 
tijdens de hele sessie, is op grond van dezelfde redenering gerechtvaardigd maar botst op het 
aanhoudend tekort aan chirurgische mondmaskers (ECDC, 2020g). In veel Aziatische 
instellingen waar bloed wordt ingezameld, is deze vereiste reeds van kracht aangezien deze 
maatregel, wanneer hij duidelijk aan de donoren wordt uitgelegd, het vertrouwen in de 
transfusiedienst versterkt. Een alternatief zou het dragen van stoffen gezichtsmaskers 
(Greenhalgh et al., 2020; Howard et al., 2020) zijn die meerdere lagen en een verwisselbare filter 
bevatten, en die op hoge temperatuur wasbaar zijn (bv. enkele minuten op 90 °C) (Bijlage 6). 
 
De HGR is ook van mening dat het personeel dat bloed afneemt zich de ogen moet beschermen 
met een beschermbril of een gelaatsscherm, aangezien het SARS-CoV-2 virus het bindvlies 
infecteert en de replicatie van het virus er doeltreffender verloopt dan die van SARS-CoV (Hui et 
al., 2020). 
 

11. Zo weinig mogelijk voorwerpen delen 
 
De HGR adviseert het delen van drinkglazen, keukengerei, servetten en ligbedlakens zoveel 
mogelijk te vermijden (ECDC, 2020f). 
 
 

12. De gezondheid van het personeel bewaken 
 
Bij een veralgemeende uitbreiding van de pandemie kunnen de werknemers van de inzamelcentra 
vaker een latente luchtweginfectie oplopen en eventueel tijdens de preklinische periode doorgeven 
aan andere werknemers en/of aan bloedgevers. 
 
Daarom raadt HGR de BTC's aan de gezondheidstoestand van hun personeel dagelijks te 
controleren (temperatuurmeting, oximetrie, bondige vragen, …) om de hier vermelde vroege 
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tekenen op te merken bovenop de luchtwegsymptomen die op coronavirose wijzen en de contacten 
met hoog of matig risico buiten de inzamelcentra. 
 
 

 
De HGR overliep alle beschikbare preklinische beschrijvingen en bewijzen van de effectiviteit 
van interventies om de effecten van een respiratoire viruspandemie op de maatschappij en op 
de bloedtransfusieketen te beperken. De Raad doet een aantal aanbevelingen met betrekking 
tot een twaalftal interventiethema's: 

- temperatuurmeting en ondervraging van elke donor bij aankomst in het BTC; 
- selectie bij aankomst in het transfusiecentrum (verlies van reukvermogen, wintertenen); 
- niet-invasieve monitoring van de hemoglobine; 
- niet-invasieve monitoring van de hypoxemie (latente hypoxie); 
- feedback na de donatie; 
- handen wassen; 
- spreiding meubilair; 
- verluchting van de lokalen; 
- reiniging van de lokalen; 
- systematisch dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen; 
- zo weinig mogelijk delen van voorwerpen; 
- bewaken van de gezondheid van het personeel. 

 
Deze interventies zijn bedoeld om de gezondheid van zowel de donoren als het BTC-personeel 
te waarborgen in de dagelijkse praktijk, vanaf het onthaal van de donoren, tijdens de 
bloedafname gedurende de coronaviruspandemie. 
 

 
 
2.2.2.9. Mogelijkheid om bloed te geven na blootstelling aan een besmette persoon 

De pandemie van SARS-CoV-2 is nog maar pas begonnen en daarom blijft de kennis wat 
herstelling en immuniteit betreft nog schatplichtig aan het inzetten van voldoende betrouwbare 
diagnostische technieken. 
 
De huidige staat van de gegevens laat nog geen betrouwbare conclusie toe, het uitstel na concrete 
blootstelling aan een besmette persoon zou onder het voorzorgsbeginsel moeten vallen, net als 
het uitstel na genezing (cf. ECDC, 2020d; PEI, 2020; RKI, 2020). Deze maatregelen kunnen 
naderhand aangepast worden naargelang de epidemiologische situatie en de nood aan bloed, door 
indien nodig striktere maatregelen te nemen om donoren en personeel dat in de diensten bloed 
inzamelt te beschermen. 
 
a) Donoren die "contact" hebben gehad met een bevestigd geval van SARS-CoV-2 
 
Voor mensen die contact hebben gehad met één of meer door een erkend laboratorium bevestigde 
gevallen van SARS-CoV-2 (of gevallen waarvan sterk vermoed wordt dat ze het zijn), stelt de HGR 
voor de blootstellingen te rangschikken op grond van de duur en de nabijheid van het contact: 

- "verwaarloosbaar risico" indien kortstondig contact (< 15 min) op een openbare plaats of 
indien bescherming adequaat; 

- "gering risico" wegens nipte veiligheidsafstand (< 2 m) maar kortstondig contact of ruime 
veiligheidsafstand (> 2 m) maar langdurig contact (> 15 min) op een openbare plaats; 

- "matig tot hoog risico" indien langdurig (> 15 min) rechtstreeks contact in een straal van 
minder dan 2 m. 

 
Tabel 2 geeft enkele voorbeelden van verschillende contactsituaties. 
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Tabel 2. Niveau van blootstellingsrisico naargelang de aard en de intensiteit van contact met een 

bevestigd geval (gewijzigd naar Bernard-Stoecklin et al., 2020; Hout et al., 2014; CDC, 
2020b; ECDC, 2020e; ECDC, 2020i; Lednicky et al., 2020; Meselson, 2020). 

 
 

 

Niveau van blootstellingsrisico 
 

 

Beschrijving van het contact 
 

 

Verwaarloosbaar risico 
 
Persoon die een kortstondig contact (< 15 min) met een 
bevestigd geval heeft gehad op openbare plaatsen zoals het 
openbaar vervoer, restaurants en winkels. 
Gezondheidspersoneel dat een bevestigd geval heeft 
behandeld en daarbij de aangewezen individuele 
bescherming droeg zonder dat een schending van de 
procedure werd vastgesteld. 
 

 

Gering risico 
 
Persoon die een nauw (op minder dan 2 m) maar kortstondig 
(< 15 min) contact heeft gehad met een bevestigd geval of 
een langdurig contact op ruime afstand (> 2 m) op een 
openbare plaats, of ieder contact in een privéomgeving dat 
niet voldoet aan de criteria van een matig tot hoog 
blootstellingsrisico. 
 

 

Matig tot hoog risico 
 
Persoon die een langdurig (> 15 min) rechtstreeks face-to-
face contact op minder dan 2 m heeft gehad met een 
bevestigd geval, die dezelfde ziekenhuiskamer deelt, die in 
hetzelfde huishouden leeft of die een beroeps- of 
vrijetijdsactiviteit deelt in de onmiddellijke nabijheid van een 
bevestigd geval, of die met een bevestigd geval reist in om 
het even welk transportmiddel, zonder de aangewezen 
individuele bescherming. Gezondheidspersoneel dat een 
bevestigd geval heeft behandeld zonder de aangewezen 
individuele bescherming te dragen of waarbij een schending 
van de procedure werd vastgesteld. Persoon die heeft 
deelgenomen aan een manifestatie, vooral met blootstelling 
aan traangas of traanspray. 
 

 
In het licht van de huidige kennis is de HGR van mening dat kandidaten voor bloeddonatie die aan 
een matig tot hoog risico zijn blootgesteld, voor een periode van 17 dagen na het bewuste contact 
moeten worden uitgesloten. Deze periode dekt voor alle leeftijden 97,5 % van de gevallen in 
incubatieperiode (zie deel 2.2.1.4). De HGR herinnert eraan dat deze donoren niet worden 
uitgesloten ter wille van de transfusieveiligheid maar omdat een eventuele latente infectie van de 
luchtwegen zou kunnen worden doorgegeven aan werknemers van de inzamelcentra of aan 
andere bloedgevers. 
 
 
b) Donoren die "hersteld" zijn van COVID-19 
 
Zodra een artikel melding maakt van een recurrente RNA-positiviteit na het herstel van een COVID-
19-patiënt, interpreteren sommigen dat als een "herinfectie" of nog als een "heractivering" van het 
virus. Wölfel et al. (2020) en Young et al. (2020) hebben nochtans duidelijk aangetoond dat het 
aantonen van viraal RNA met een RT-PCR op het einde van de evolutie van de ziekte soms aarzelt 
tussen een positief en een negatief resultaat (Figuur 6). Hier speelt het toeval een rol. Deze 
vaststelling doet zich meestal voor bij stalen die genomen zijn in de moeilijk te bemonsteren 
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nasofarynx (Wölfel et al., 2020, Xiao et al., 2020; Young et al., 2020). Indien gehospitaliseerde 
patiënten tweemaal na elkaar met een negatief resultaat worden getest en als genezen worden 
ontslagen, kan het best zijn dat ze positief testen bij hun thuiskomst. Daarom is er nog geen sprake 
van herinfectie. 
 
 
Figuur 6. Kinetiek van de virale lading, seroconversie en klinische waarnemingen bij patiënten die 

licht getroffen zijn door COVID-19 (met de vriendelijke toestemming van Roman Wölfel; 
Wölfel et al., 2020b). 

 

 
 
 
Tao et al. (2020) tonen immers aan dat gevonden RNA vooral afkomstig is van residueel virus dat 
door hoesten wordt overgebracht van de onderste luchtwegen naar de keel en de neus. An et al. 
(2020) hebben overigens hun opnieuw opgenomen patiënten grondiger onderzocht en vastgesteld 
dat het ging om jonge mensen (jonger dan 14 jaar) die eveneens, zoals de patiënten die door 
Wölfel et al. (2020) bestudeerd waren, licht tot matig door COVID-19 getroffen waren geweest. Bij 
hun heropname vertoonden deze "patiënten" geen klinische symptomen of tekenen van verder 
evolutie van de ziekte. Bovendien was geen van hun naaste verwanten positief getest op SARS-
CoV-2. 
 
Een toeristische gids die besmet raakte tijdens een reis door Italië, Zwitserland en Frankrijk en die 
als enig symptoom een droge hoest had, is overigens in afzondering gebleven vanwege een 
positief RT-PCR-resultaat voor sputum 19 dagen na het begin van de ziekte (Olsen et al., 2020; cf. 
Figuur 6g). De aanwezigheid van leefbaar virus werd echter niet vastgesteld. Heel onlangs hebben 
Hu et al. (2020b) RNA van SARS-CoV-2 geamplificeerd bij patiënten die weer naar huis gestuurd 
waren, maar zij troffen met ultradiepe next-gen sequencing geen volledig viraal genoom aan. Bo-
gyung (2020) meldt dat in Zuid-Korea meer dan 260 mensen die dagen of zelfs weken na hun 
volledig herstel opnieuw positief bevonden werden, uitsluitend residuele fragmenten van 
coronavirus vertoonden. Talrijke andere patiënten met een lichte vorm van COVID-19 worden niet 
in ziekenhuizen opgenomen en zullen dan ook niet onderworpen worden aan gedetailleerde 
analyses van hun besmettelijkheid. 
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Anderzijds is een positieve test in de stoelgang mogelijk gedurende dagen of zelfs weken na het 
verdwijnen van de positiviteit in de bovenste luchtwegen (Figuur 6d), maar Wölfel et al. (2020) 
hebben geen leefbaar virus ontdekt in deze stalen die een tiental dagen na het verschijnen van de 
eerste symptomen door middel van celkweek werden onderzocht. 
 
Aangezien met een RT-PCR op nasopharyngeale wissers niet altijd een betrouwbare diagnose van 
de patiënten mogelijk is, adviseren Zhao et al. (2020) en Sethuraman et al. (2020) het parallelle 
gebruik van een serologische test. Eén voorbehoud evenwel: om serologische tests betrouwbaar 
te maken moet men de gezochte antistoffen nauwgezet selecteren om kruisreacties te vermijden, 
meer bepaald met de gewone verkoudheidscoronavirussen (Che et al., 2005; Wang et al., 2018; 
Okba et al., 2020). Tests die IgG-antistoffen tegen spike-eiwit opsporen (zie 2.2.1.) maken pas na 
een tweetal weken een degelijke follow-up mogelijk (Guo et al., 2020; Zhao et al., 2020; Figuur 7). 
 
Ten slotte maar zeker niet onbelangrijk is er de studie van Wu et al. (2020), die heeft aangetoond 
dat de neutraliserende antistoffen bij tien patiënten in remissie (zijnde 6 % van de COVID-19 
patiënten) niet op te sporen waren met hun serologische test. Bovendien heeft 30 % van de 
patiënten geen hoge titers ontwikkeld hoewel de duur van de ziekte bij deze patiënten vergelijkbaar 
was met die van de andere. Deze gegevens, hoe voorlopig ze ook zijn, staan in schril contrast met 
de veelvuldige aanwezigheid van neutraliserende antistoffen bij patiënten die hersteld zijn van 
SARS-CoV (Zhang et al., 2005). Een plausibele verklaring is dat de antistoffen waar men naar 
zoekt in serologische tests afgestemd worden op de detectie van bepaalde maar niet alle 
virustypes. 
 

Een alternatief zou RT-PCR detectie op speeksel kunnen zijn, aangezien de tests op deze stalen 
gemakkelijker en minder willekeurig zijn dan die op nasopharyngeale wissers (Wyllie et al., 2020). 
Niettemin wijst de HGR op een aanzienlijke lacune in de kennis: het effect van verschillende 
behandelingen op de duur van de virale uitscheiding. 
 
 
Figuur 7. Schema van de stadia van de infectie door SARS-CoV-2, van de asymptomatische 

periode tot het herstel van de patiënten. 
 

De lichtblauwe curve wijst erop dat het virus geen leefbaarheid meer vertoont vanaf 7 dagen symptomen bij 
patiënten die licht getroffen zijn en vanaf 11 dagen bij ernstig getroffen patiënten. 
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Gezien die obstakels en de schaduwgebieden die er nog zijn, stelt de HGR vast dat het niet meevalt 
nauwkeurig de periode vast te leggen waarin mensen die door SARS-CoV-2 getroffen zijn en 
minieme symptomen vertonen, van bloeddonatie moeten worden uitgesloten. Uiteindelijk leveren 
de eerste resultaten van de lopende studie van het Zuid-Koreaans agentschap voor preventie en 
bestrijding van ziekten voldoende betrouwbare gegevens over het infectierisico (KCDC, 2020). Dit 
diepgaand onderzoek van 285 gevallen van "herinfectie" is immers bedoeld om te bepalen of het 
coronavirus nog altijd leefbaar is en of er sprake is geweest van overdracht op contactpersonen 
tijdens deze periode van positieve RT-PCR tests. In totaal werden 790 contacten geïdentificeerd 
(351 familiaal; 439 andere). De virale kweektests die gebeurden voor 108/285 gevallen, waren 
allemaal negatief en bij de contacten werd geen enkel geval van overdracht vastgesteld dat 
verband zou houden met de blootstellingsperiode. Lu et al. (2020d) hebben gelijkaardige resultaten 
verkregen voor 70/87 gevallen via viruskweek en volledige genoombepaling. 
 
De HGR is van mening dat deze resultaten toereikende bewijzen leveren voor de afwezigheid van 
besmettelijkheid na de eerste twee infectieweken. Hij is bijgevolg van oordeel dat alle COVID-19-
patiënten van donatie van bloed of bloedcomponenten uitgesloten moeten worden gedurende ten 
minste 14 dagen na het begin van de symptomen, aangezien de klinische stalen die na die periode 
zijn genomen geen aanwezigheid van compleet of infectieus virus aantonen (met volledige 
genoombepaling of celkweek). 
 
 
c) Herstellende plasmadonoren 
 
Plasma dat wordt afgenomen bij mensen die genezen zijn van COVID-19, kan neutraliserende 
antistoffen bevatten die het virus kunnen helpen bestrijden. 
 
Dit plasma kan op twee manieren gebruikt worden. 

- Het kan rechtstreeks worden toegediend aan mensen die aan COVID-19 lijden. Met deze 
toepassing van vers "convalescent" plasma, afkomstig van patiënten, is reeds 
geëxperimenteerd tijdens andere verwoestende epidemieën, bijvoorbeeld tijdens de 
grieppandemie in 1918-19 (McGuire & Redden, 1918) of de epidemie van SARS-CoV in 
2003 (Cheng et al., 2005); 

- De andere manier is het grootschaliger gebruik van afgenomen plasma om hyperimmune 
polyclonale immunoglobulines te maken, die de antistoffen afkomstig van een blootgestelde 
bevolking concentreren, en er een geneesmiddel van te maken. 

 
Sinds er met passieve immunotherapie successen zijn geboekt bij enkele COVID-19-patiënten, zijn 
tal van auteurs met veel belangstelling naar plasma van herstelde patiënten aan het kijken. Zij 
signaleren evenwel dat deze therapeutische optie impliceert dat men meerdere uitdagingen het 

hoofd biedt (AKBlut, 2015; Al‐Riyami et al., 2020; Bhimraj et al., 2020; Bloch et al., 2020; Budhai 
et al., 2020; Casadevall & Pirofski, 2020; Casadevall et al., 2020; de Alwis et al., 2020; 
Devasenapathy et al., 2020; Dzik, 2020; Epstein & Burnouf, 2020; Fleming & Raabe, 2020; 
Focosi et al., 2020; Kadkhoda, 2020; Kanjilal & Mina, 2019; Leider et al., 2020; Roback & Guarner, 
2020; Rojas et al., 2020; Salazar et al., 2020; Tiberghien et al., 2020). 
 
Enkele van die uitdagingen zijn:  

- De professionele verantwoordelijkheid (medisch, ethisch) bij het wegnemen van plasma bij 
patiënten die aan het herstellen zijn van een ernstige ziekte; 

- Men moet kunnen beschikken over plasma met een voldoende hoge titer. Wat antistoffen 
betreft worden titers, gemeten met de hemagglutinatieremmingstest, doorgaans als 
beschermend beschouwd wanneer ze hoger zijn dan 1:40 of 1:80. Een therapie bij zwaar 
getroffen zieken is evenwel niet equivalent aan een preventiemaatregel, zodat het mogelijk 
is dat voor de behandeling als zodanig veel hogere titers vereist zijn; 

- De homogeniteit van het afgenomen plasma is problematisch. Het profiel en de concentratie 
van de antistoffen verschillen van donor tot donor; 
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- De selectie van de plasmadonoren. In deze context benadrukt de HGR dat het onontbeerlijk is 
vers plasma te gebruiken van mannelijke of vrouwelijke donoren zonder antecedenten van 
voorafgaande immunisering (miskraam, zwangerschap, eerdere transfusie) teneinde te 

voorkomen dat er een acuut posttransfusioneel longletsel optreedt (TRALI; Transfusion 
Related Acute Lung Injury — cf. HGR, 2011). Bij wijze van alternatief laat de Europese 
Commissie donoren toe die met behulp van een gevalideerde test negatief bevonden zijn op 
anti-HLA/HPA/HNA-antistoffen (EC, 2020b). Patiënten die COVID-19-symptomen hebben 
gehad en mensen die SARS-CoV-2-positief werden bevonden maar die genazen zonder dat 
ziekenhuisopname nodig was, hadden vermoedelijk een immuunsysteem dat geschikter was 
om het coronavirus te bestrijden en zouden dan ook de beste kandidaat-donoren van dit soort 
plasma zijn (Fafi-Kremer et al., 2020); 

- De invloed van de manier waarop virus in het plasma vóór de toediening geïnactiveerd 
wordt, op het aantal antistoffen en de werking ervan; 

- De selectie van de te behandelen patiënten en het gunstigste moment (in het begin van de 
ziekte of in een kritiek stadium). Inzake het meest opportune moment om de patiënten te 
behandelen hebben Zeng et al. (2020b) onlangs vastgesteld dat deze immunotherapie die 
in 3 dagen een einde kan maken aan de uitscheiding van SARS-CoV-2, de mortaliteit bij 
patiënten in een terminale fase niet vermindert. De auteurs besluiten dan ook dat deze 
behandeling vroeger moet worden begonnen. Het getransfundeerd plasma was afkomstig 
van jongvolwassenen. Het nog niet gepubliceerde artikel geeft evenwel geen informatie 
over de titer van de antistoffen maar geeft aan dat anti-SARS-CoV-2 IgM ontbraken. Li et 
al. (2020) hebben pas de eerste gerandomiseerde klinische studie gepubliceerd: een 
vijftigtal kritieke COVID-19-patiënten vertoonde over een periode van 28 dagen geen 
significante verbetering van de klinische parameters in vergelijking met de controlegroep. 
Bovendien vinden de auteurs geen significant gunstig effect op de mortaliteit onder alle 
gerandomiseerde patiënten. De HGR herinnert eraan dat een opmerkelijke eigenschap van 
SARS en COVID-19 een duidelijke verergering van de symptomen is naarmate het wordt 
geëlimineerd, hetgeen suggereert dat de ziekte in het gevorderd stadium een 
immunopathologische basis heeft (Perlman & Netland, 2009); 

- Het toezicht op de eigenlijke transfusie. Een infusie van plasma — in tegenstelling tot 
gezuiverde immunoglobulines — vormt een aanzienlijke aanvoer van ontstekingseiwitten 
en stollingsfactoren, die door synergetische werking een ontstekingsproces en 
protrombotisch proces kunnen verhevigen. Wanneer de hoeveelheid antistoffen 
ontoereikend is, kan zich het ADE-fenomeen (ADE, antibody-dependant enhancement) 
voordoen (Kadkhoda, 2020), d.w.z. dat de binnendringing van het virus in de cellen 
vergemakkelijkt wordt door de antistoffen. Merk hierbij op dat Chakraborty et al. (2020) 
onlangs de aanwezigheid van een beperkte fucosylatie van het kristalliseerbaar fragment 
(Fc) van de IgG hebben aangetoond bij volwassenen met COVID-19, een wijziging die de 
wisselwerking met de receptor-activator FcγRIIIa verbetert. Overigens kan de aanvoer van 
complement eveneens kan leiden tot een toename van de weefsellaesies door toedoen van 
de antistoffen die van het complement afhankelijk zijn (CDE, complement-dependant 
enhancement); 

- Het verschijnen van een acuut longoedeem door plotse volumetoename 
(TACO; Transfusion Associated Circulatory Overload) bij bejaarde patiënten; 

- De bereidingen met hyperimmune immunoglobulines bevatten hoge en 
gestandaardiseerde dosissen antistoffen tegen COVID-19, maar de manier van 
fractioneren elimineert de IgM die een werking tegen bepaalde virussen kunnen hebben. 
De immunoglobulines ondergaan strenge methodes om virussen te inactiveren en bieden 
een vermoedelijk constantere beschikbaarheid dan individueel plasma. Het vervaardigen 
ervan kost evenwel meer tijd dan het inzamelen, evalueren en inactiveren van vers 
individueel plasma. Hun hogere concentratie zou artsen in staat stellen meer antistoffen te 
geven aan patiënten, zonder dat er gevaar is voor TACO; 
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- Onzekere of willekeurige aspecten waarover nagedacht moet worden: 
o Men dient te weten dat deze bereidingen in het verleden mislukten bij 

gerandomiseerde gecontroleerde proeven om de remissies van de A-griep of van 
het respiratoir syncytieel virus te verbeteren (Rodriguez et al., 1997; Beigel et al., 
2019; Davey et al., 2019); 

o Verder blijft na te gaan of een asymptomatische infectie al dan niet een 
beschermende immunitaire respons tegen elke nieuwe infectie of ernstige 
aandoening opwekt. 

 
Het is nog niet mogelijk de doeltreffendheid of het onderliggend mechanisme van de ingreep te 
bevestigen. Een Cochrane-studie (Valk et al., 2020) wijst erop dat de wetenschappers sceptisch 
stonden tegenover de doeltreffendheid van plasma-immunotherapie toegepast op 
gehospitaliseerde patiënten met COVID-19. 
 
Omdat de transfusie van plasma of van hyperimmune immunoglobulines gunstig kan blijken om 
een immuunologische bescherming te verkrijgen, beginnen teams in universiteiten en bedrijven de 
doeltreffendheid van deze passieve immunotherapieën te bestuderen (bv. CAPSID, 2020; CoVIg-
19 Plasma Alliance, 2020; EC, 2020b; Hindawi, 2020; Joyner, 2020; Paneth, 2020) — en de 
internationale organisatie voor bloedtransfusie heeft reeds nieuwe toegankelijke protocollen 
bijeengebracht via een daartoe bestemd portaal (ISBT, 2020b). 
 
Heel wat gezondheidsinstanties hebben richtlijnen uitgevaardigd om het gebruik van deze 
experimentele immunotherapie te omkaderen en het opheffen van wettelijke beperkingen te 
garanderen zodat gecontroleerde klinische proeven en een inzameling van plasma volgens 
gemeenschappelijke regels mogelijk zijn (bv. WHO-BRN, 2017; EC, 2020b; ECDC, 2020d; HCSP, 
2020c; FDA, 2020b). Wat convalescent plasma betreft overwegen de autoriteiten ten slotte 
toelating te geven om de quarantaine op te heffen die gewoonlijk vóór transfusie geldt voor vers 
plasma. Veel tests omvatten evenwel geen controlegroep (bv. met transfusie van plasma dat geen 
antistoffen tegen SARS-CoV-2 bevat) en een definitief besluit over de doeltreffendheid ervan is in 
dat geval niet mogelijk. 
 
Deze klinische proeven dreigen niettemin duizenden patiënten met COVID-19 te onttrekken aan 
andere veelbelovende tests: ze moeten grote groepen patiënten opnemen omdat het vóór het 
opheffen van de blindering onmogelijk is te weten of een behandelingsgroep zich significant van 
de andere onderscheidt. Daarom vraagt het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA, 2020) 
de onderzoekers van de Europese Unie met aandrang voorrang te geven aan grote gecontroleerde 
en gerandomiseerde klinische studies, want die zijn het geschiktst om – binnen een redelijke 
termijn – de sluitende bewijzen op te leveren die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en de snelle 
goedkeuring van eventuele behandelingen tegen COVID-19. In België mag de toediening van 
convalescent plasma momenteel alleen overwogen worden in het kader van het multicentrisch 
onderzoek DAWN-plasma24 (KCE, 2020) en het FAGG heeft aanbevolen dat de plasmagift pas 
later dan 28 dagen na het einde van de symptomen zou gebeuren (Sciensano, 2020). 
 
De HGR wijst er nog op dat het ethisch kader dat bekend staat onder de naam Monitored 
Emergency Use of Unregisteredand Investigational Interventions (MEURI) een reeks criteria bevat 
voor toegang tot experimentele therapieën buiten klinische tests voor individuele patiënten die zich 
in noodsituaties en in levensgevaar bevinden (Calain, 2018). In dat kader moeten de onderzoekers 
uiteraard de resultaten documenteren en te gelegener tijd delen met de hele medische en 
wetenschappelijke wereld. 
 
 
 

 
24 Het gaat om een Fase II-studie om de haalbaarheid aan te tonen. Het eindrapport wordt verwacht tegen 
begin 2022.  
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In het licht van de huidige kennis is de HGR van mening dat kandidaten voor bloeddonatie die 
aan een matig tot hoog risico zijn blootgesteld, tot 17 dagen na het contact moeten worden 
uitgesloten. 
 
De HGR is van mening dat alle COVID-19-patiënten gedurende ten minste 14 dagen na het 
optreden van de symptomen moeten worden uitgesteld van het afstaan van bloed of 
bloedcomponenten. Dit uitstel is gebaseerd op het feit dat klinische stalen die na die periode 
worden genomen niet langer de aanwezigheid van een intact of besmettelijk virus vertonen. Er 
is geen negatieve laboratoriumtest op actieve COVID-19-ziekte vereist om bloed te mogen 
geven. 
 
Vers plasma van herstellende patiënten kan worden ingezameld volgens specifieke regels voor 
toelating van de donor, inzameling, bewaring, behandeling en gereguleerde toediening. Hun 
symptomen moeten ten minste 14 dagen voor de donatie volledig verdwenen zijn. 
 

 
 
2.2.2.10. Temperende maatregelen  om de voorraad van bloedcomponenten in stand te 
houden 
 
De voortgang van de epidemie en in het bijzonder de omvang van de infectiehaarden en de zones 
met grote concentratie op het grondgebied of aan de grens zijn onmogelijk te voorzien. Maar 
naarmate de infectie zich verspreidt onder ziekenhuispersoneel en dat personeel niet meer tot 
werken in staat is, kan de vraag naar bloed en bloedproducten afnemen doordat de activiteit van 
het ziekenhuis afneemt. 
 
Bij gebrek aan specifieke preventieve interventies zal het personeel van de inzamelcentra in de 
loop van de tijd blootgesteld worden aan hetzelfde besmettingsrisico als de rest van de bevolking. 
Hoewel de verspreiding van de infectie binnen de gemeenschap niet te vermijden is, kan de 
overdracht op de werkplek gemakkelijker onder controle geraken indien het personeel correct wordt 
opgeleid en het vooraf de raad krijgt niet te gaan werken als het zich ziek voelt en/of besmet kan 
zijn (WHO, 2011). Men dient zich ongetwijfeld te verwachten aan een tijdelijke vermindering van 
personeel in de bloedtransfusiecentra en -diensten. 
 
In de context van een veralgemeende angst voor het nieuwe pathogene agens kunnen de 
personeelsleden van de inzamelcentra eveneens minder bereidwillig zijn om zich naar openbare 
plaatsen te begeven om bloed in te zamelen (WHO, 2011). Overigens blijven sommigen, rekening 
houdend met de lockdownmaatregelen, uit vrije wil of omdat ze niet anders kunnen, bij hun familie. 
 
De verstoring van de beschikbaarheid van bloedgiften kan aan meerdere factoren liggen: 
 

a)  De transfusiecentra kunnen donoren moeilijk oproepen; 
b)  De donoren kunnen ziek zijn (COVID-19 of preklinische symptomen); 
c)  De donoren zijn afgezonderd of zonderen zichzelf af na een contact met een vermoedelijk of 

bevestigd geval van COVID-19; 
d)  De donoren hangen af van/ondergaan wijzigingen in hun beroepsverplichtingen (andere 

werkuren, telewerken); 
e)  De overheid heeft beperkingen uitgevaardigd wat het openbaar vervoer betreft; 
f)  De donoren zien zich verplicht zich bezig te houden met gezinsleden (zieken, sluiting van 

scholen, opschorting van buitenschoolse activiteiten, boodschappen doen voor kwetsbare 
personen, solidaire activiteiten, …); 

g)  Men schrikt ervoor terug bloed te geven omdat men bang is besmet te worden of verzwakt 
te raken en daardoor een toekomstige besmetting minder goed aan te kunnen; 
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h)  De donoren kunnen de plaats waar ze gewoonlijk bloed geven niet meer bereiken (bevindt 
zich in quarantainegebied, sluiting in geval van gezondheidsproblemen). 

 
De HGR heeft een aantal manieren geïdentificeerd om de reserve van potentiële donoren te 
handhaven en/of te vergroten maar benadrukt dat die maatregelen geleidelijk zouden moeten 
worden overwogen, naargelang de voortgang/opstoot van de epidemie: 
 
a) Beginnen met gerichte promotie van bloed geven 
 

- De overheid moet het grote publiek op ruime schaal, via pers of radio, laten weten dat zij 
vast van plan is de transfusieketen te ondersteunen aangezien ze een kritieke schakel 
van ons gezondheidssysteem is. Mensen die bloed geven zijn het equivalent van mensen 
die in een kritieke infrastructuurtak werken. Door vrijwillig bloed te geven dragen zij op een 
solidaire en betekenisvolle manier bij aan de gezondheid van de bevolking (cf. FDA, 
2020); 

- Bloed geven door gerespecteerde, bekende of in het oog lopende personen bevorderen 
of zelfs organiseren: artsen, ziekenhuisdirecteurs, mensen die dicht bij het volk staan, 
beroemdheden, politici, zangers, kunstenaars, … om "het goede voorbeeld" te geven aan 
het grote publiek. Aan hun bloedgift belangrijke boodschappen koppelen (cf. 2.2.2.8.). 

 
b) De verplaatsingslogistiek van de donoren verbeteren 
 

- De terugbetaling van de verplaatsingskosten organiseren (gebeurt door de overheid); 
- Zorgen voor het vervoer van donoren naar de inzamelcentra (gebeurt door de overheid); 
- Bij elke mededeling van of herinnering aan de lockdown- of versoepelingsmaatregelen 

door de overheid duidelijk laten weten dat de bloedinzamelcentra open blijven omdat de 
transfusieketen een onontbeerlijke schakel is voor de veerkracht van ons 
gezondheidssysteem. Deze boodschap meegeven telkens wanneer wordt gemeld dat 
voedingswinkels en apotheken open blijven of dat delen van de openbare ruimte opnieuw 
geopend worden; 

- Wanneer de verplichting bestaat om een "bewijs van noodzakelijke verplaatsing" (cf. 
attesten voor het verlaten van de woning in Frankrijk): denken aan een pasje voor 
bloedgevers en kandidaat-bloedgevers omdat ook zij bijstand verlenen aan kwetsbare 
personen. 

 
Terugbetaling van de verplaatsingskosten wordt niet gezien als een inbreuk op het principe van de 
vrijwillige onbezoldigde gift (ISBT Code of Ethics, zie Flanagan, 2020). Regelmatige bloedgevers 
belonen door hun bv. een hydroalcoholische gel aan te bieden voor hun verplaatsing terug, wordt 
daarentegen wel beschouwd als strijdig met dat principe. 
 
c) Het personeel van de inzamelcentra aanmoedigen volgens aangepaste werkuren te werken 
 

- De terugbetaling van de verplaatsingskosten organiseren (gebeurt door de overheid); 
- Onverwijld extra personeel rekruteren om te allen tijde personeel dat ziek wordt of afwezig 

is te kunnen vervangen: rekening houden met opleidingstijd of doelgerichte bijscholing 25 
(bezoldiging door de overheid); 

 
Dat de overheid de transfusieketen promoot als wezenlijk onderdeel in de veerkracht van ons 
gezondheidssysteem zal het personeel van deze centra helpen motiveren. 
 

 
25 Denk aan bv. studenten van de richting ‘master in de transfusiegeneeskunde’ die hun studie achter de rug 
hebben en voor het merendeel reeds actief zijn geweest als arts in landen met beperkte middelen 
(bijkomende vergoeding voor gepresteerde uren bovenop hun verblijfsvergoeding). Bv. eveneens contact 
opnemen met oud-studenten van deze 3de cyclus, van wie sommigen momenteel opleidingen volgen in 
België en zich misschien kunnen vrijmaken. 
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d) Gepaste communicatie naar de algemene bevolking toe 
 
Er dient snel een aantal misverstanden over bloed geven tijdens de SARS-CoV-2-pandemie uit de 
wereld te worden geholpen. 
 

- Plaatsen waar bloed ingezameld wordt mogen niet worden beschouwd als plaatsen waar 
mensen samenscholen maar ook niet als het verstrekken van zorgen aan zieken. De 
bloedtransfusiecentra hebben zich voorbereid en zorgen voor een degelijk beveiligde 
omgeving waarbij rekening wordt gehouden met alle afstands- en hygiëneregels; 

 
- De bij donoren bestaande vrees dat ze een virus kunnen oplopen door de afname van hun 

bloed is ongegrond. Ten tijde van de opkomst van het HIV-virus was een misverstand van 
dien aard wijd verspreid onder donoren (zie HGR, 2009). Het was moeilijk uit de wereld te 
helpen. Deze vrees zou deel kunnen uitmaken van de hoofdreden (80 %) waarom donoren 
in China weigeren naar de inzamelcentra te komen. (Wang et al., 2020c); 

 
- De — onterechte — bezorgdheid over een mogelijke verzwakking van de afweer van het 

lichaam als gevolg van een bloedgift, zodat men achteraf een besmetting met SARS-CoV-
2 niet zou aankunnen. Het staat vast dat de antistoffen in het bloedplasma een 
hoofdbestanddeel zijn van het immuunstelsel dat de bestrijding van infecties mogelijk maakt. 
De kwaliteitsnormen die in België bestaan voor het afnemen van deze componenten 
(HGR, 2010) houden evenwel in dat een bloed- of plasmagift niet kan leiden tot een tekort 
aan deze immunoglobulines (Karger & Kretschmer, 2006; Laub et al., 2010). 

  
e) Tijdelijk sommige toelatingscriteria voor donoren versoepelen 
 
De standaardprocedures zijn in de BTC's stevig ingeplant; de personeelsleden die ervaring hebben 
met de dagelijkse routine en met de vlotte werking, zijn ermee vertrouwd. Fundamenteel houdt elke 
wijziging van de standaardprocedures het risico in dat er fouten worden gemaakt; in de 
computersystemen moeten aanpassingen gebeuren die gevalideerd moeten worden, wat 
onmogelijk te realiseren valt in crisistijd. Bovendien kan het voor BTC-personeel moeilijk te 
begrijpen vallen dat de tot dusver strikt nageleefde normen versoepeld worden, zelfs tijdelijk. 
Bijgevolg moet elke afwijking van de selectiecriteria voor donoren naar het BTC-personeel toe 
duidelijk uitgelegd en meegedeeld worden als een maatregel die wordt genomen in uitzonderlijke 
omstandigheden (WHO-BRN, 2007). 
 
In de aanbevelingen die het ECDC (2020c) op 23 maart 2020 bekendmaakte, waren de 
geraadpleegde deskundigen van oordeel dat "For this pandemic, derogation of mandatory donor 
selection criteria is considered unnecessary". Maar in de thans geldende bijsturing (daterend van 
29 april 2020) luidt het: "In the event of widespread transmission, blood establishments may need 
to adapt the measures applied to suit the local epidemiological situation and ensure sustainability 
of blood supply" (ECDC, 2020h). 
 
Gezien de ineenstorting van de plaatselijke gezondheidsstructuur amper twee weken na een eerste 
dodelijk geval van COVID-19 in meerdere steden en regio's (Wuhan, Lombardije, Elzas, St.- 
Truiden, New York City, …), raadt de HGR de BTC's ten zeerste aan zich voor te bereiden op het 
ergste zolang het nog kan. 
 
Ondanks de verminderde activiteiten in de zorginstellingen blijven alle dringende heelkundige 
ingrepen, complexe bevallingen, behandelingen van hematologische aandoeningen, 
kankerbehandelingen… transfusieproducten gebruiken, net als vóór de SARS-CoV-2-pandemie. 
De mogelijke vraag naar solidariteit tussen de lidstaten voor de bevoorrading met 
bloedcomponenten waaraan dringend nood is (EC, 2020) kan evenmin totaal worden uitgesloten. 
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Ten slotte dient te worden nagedacht over de transfusienoden bij het opheffen van de strikte 
lockdown of met de (liefst geleidelijke) hervatting van de uitgestelde medische ingrepen. 
De HGR is niettemin van mening dat geen enkele wijziging zou mogen worden toegelaten aan de 
selectie van bloedgevers met betrekking tot de infectieuze parameters en dat algemeen gesproken 
geen enkele wijziging van de uitsluitingscriteria die de gezondheid van de donoren beschermen, 
zou mogen worden toegelaten. 
 

- Omvorming van een deel van de plasma-inzamelingen tot bloedinzamelingen (Bøgh-
Sørensen, 2020); 

 
- Een groter aantal bloedgiften per jaar toelaten, met toediening van ijzersupplementen na 

elke gift, of donoren van bloed aanmoedigen om andere elementen af te staan (plasma, 
plaatjes). 
 
Zoals vermeld in het advies van de HGR (2009b): "De mogelijkheid – enkel voor 
mannelijke donoren! – om [per jaar] een vijfde of zesde maal bloed te geven zal derhalve 
slechts een minimaal effect hebben op de bloedvoorraad." Donoren komen gewoonlijk 
één of twee keer per jaar bloed geven. Daarom zal deze maatregel met gerichte 
communicatie gepaard moeten gaan om de donoren aan te sporen zich om de twee-drie 
maanden te melden teneinde de veerkracht van het gezondheidssysteem van het land te 
versterken. 

 
- Toelaten dat men vaker doneert via plasmaferese. Een tijdelijke afwijking moet daarvoor 

verkregen worden van de Europese instanties. 
 
Dit minder strikte criterium is denkbaar onder de verantwoordelijkheid van een bevoegde 
gezondheidswerker en mits de effectieve risicosituatie wordt ingeschat. De afgenomen 
volumes dienen evenwel beperkt te blijven tot 20 % van het bloedvolume van de donor 
(Karger & Kretschmer, 2006; Laub et al., 2010); 

 
- Toelaten dat donoren die nog geen 65 jaar zijn bloed geven na een operatie waarbij men 

door de dura mater is gegaan (craniotomieën, neuro-endoscopieën en ingrepen aan het 
ruggenmerg). Daarvoor moet een tijdelijke afwijking verkregen worden van de Europese 
instanties. 
 
Het sporadisch risico op de ziekte van Creutzfeldt-Jakob is groter bij 65-plussers (cf. HGR, 
2015c). Volgens Tabel 1 van dit advies van de HGR is het rendement relatief klein, 
namelijk ongeveer 200 donoren per jaar; 

 
- Bloed geven toelaten vanaf 16 jaar. Deze minderjarigen zouden bloed kunnen geven mits 

zij voldoen aan de vereiste lichamelijke en hematologische criteria en de aangewezen 
toestemming verkregen is. Noodzakelijke toelating van de ouders; 

 
- Een lichaamsgewicht tussen 45 en 50 kg toelaten. De HGR raadt aan de norm van 8 

mL/kg lichaamsgewicht (13 %, cf. Klein & Anstee, 2014) niet te overschrijden: ofwel 
werken met zakjes waarin maximaal 360 mL kan worden afgenomen, ofwel drie 
pediatrische eenheden van 100 mL afnemen (cf. HGR, 2010); 

 
- Plasmagiften door MSM in quarantaine toelaten (HGR, 2016)26; 
 
- Bloedgiften toelaten van MSM die al 3 jaar trouw samenleven met één partner; 
 

 
26 cf. Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 122/2019 van 26 september 2019. Wet van 11 augustus 2017 
"houdende diverse bepalingen inzake gezondheid" (art. 8 en 9). Beschikbaar op https://www.const-
court.be/public/n/2019/2019-122n.pdf. 
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- Verlaging van het criterium "minimale hemoglobinedrempel"27 tot 12 g/dL voor mannen en 
11 g/dL voor vrouwen. Vergt een tijdelijke afwijking van de Europese instanties.  

 
De HGR benadrukt dat het afzwakken van de criteria om bloed te mogen geven tijdelijk moeten 
blijven en adviseert dat de periode tussen twee bloedgiften niet korter dan twee maanden zou zijn 
(HGR, 2009b). De HGR pleit ervoor dat afwijkingen bij voorrang op de frequentie van de giften 
slaan, veeleer dan op de afgenomen volumes. 
 
Aangezien het enige tijd vergt om zich aan te passen, zich voor te bereiden en koninklijke besluiten 
uit te vaardigen, zou het opstellen van deze artikels zo snel mogelijk moeten beginnen (zie de 
voorbeelden van besluiten ter zake die werden gepubliceerd bij het begin van de grieppandemie 
van 2009; Bijlage 7). 
Bovendien is de HGR van mening dat men deze versoepelingen spaarzaam dient in te zetten, 
gebaseerd op de situatie qua bevoorrading met bloedcomponenten, die door het FAGG dagelijks 
geactualiseerd wordt in nauwe samenwerking met alle BTC's. 
 
Afhankelijk van de mate waarin de bloeddiensten geïnformatiseerd zijn, vergt de wijziging van 
meerdere parameters telkens het integreren, na validering, van de "afwijkingen" in de systemen 
voor het verwerken en beheren van gegevens. Zolang de reserves van bloedcomponenten niet 
onder de kritieke drempel zakken (Figuur 2), is het bijgevolg verstandig eerst de maatregelen door 
te voeren die geen (te grote) impact hebben op deze systemen, zodat onnodige verstoring – bron 
van menselijke fouten en systeemfouten – vermeden wordt. De HGR raadt niettemin aan dat de 
verschillende actoren op het terrein zouden gaan nadenken over een eventueel ‘worst case’ 
scenario, om alternatieven te bedenken die flexibeler zijn dan de geïnformatiseerde systemen. 
 
f) De bereiding van aanvullende bloedcomponenten bevorderen 
 

- Per aferesesessie twee concentraten van rode bloedcellen afnemen (HGR, 2009), met 
toediening van een ijzersupplement na de gift; 

 
- Met behulp van cryopreservatie een reserve aan erytrocytenconcentraten aanleggen 

(CSH, 2003; Sputtek et al., 2007). Deze strategie, die vaak wordt toegepast in een militaire 
context of om bloed van zeldzame bloedgroepen te bewaren, vraagt voorbereidingstijd en 
gecontroleerde ontdooiingsprocedés. Daarom zou er al mee begonnen moeten worden 
terwijl de bevoorrading met erytrocytenconcentraten nog toereikend is (zie Figuur 2). 
Gezien de kostprijs zou ze ook en vooral gecentraliseerd moeten worden binnen één 
instantie voor het hele land (schaalvoordeel). Dankzij de wassingen kunnen bovendien 
eventuele residuele virions verwijderd worden. 

 
g) Het rationeel klinisch gebruik van bloedcomponenten verbeteren 
 
Er bestaan tal van initiatieven om clinici op te leiden en hen te leren goede praktijken aan te wenden 
wat het voorschrijven van bloedcomponenten betreft. Op een oordeelkundige manier het 
geschiktste component en het toe te dienen volume kiezen met de juiste aanwijzing, zodat gezond 
wordt omgesprongen met de bloedcomponenten die aan de patiënt toegediend moeten worden 
(bv. AABB, 2020c; VUMC, 2020). Dit gepersonaliseerd beheer van bloedkapitaal (PBM) wordt in 
België gepromoot door de groep BeQuinT van de FOD Volksgezondheid. Op de rol daarvan tijdens 
een pandemie werd onlangs gewezen door Shander et al. (2020). 
 

 
27 Sinds de Europese richtlijn 2004/33/EG van kracht is moeten alle nieuwe donoren een minimaal 
hemoglobinegehalte hebben om bloed te mogen geven, namelijk 12 g/dL voor vrouwen en 13 g/dL voor 
mannen (cf. HGR, 2010). Het gaat hierbij eveneens over regelmatige bloedgevers uit wier laatste 
geanalyseerde gift een hemoglobinegehalte op de rand van de drempelwaarden blijkt, dus tussen 12 en 12,5 
g/dL voor vrouwen en tussen 13 en 13,5 g/dL voor mannen, evenals over donoren van wie de klinische 
anamnese tijdens het medisch gesprek op een anemie wijst. 
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De HGR adviseert bij een ernstig tekort de volgende twee bijkomende maatregelen: 
 

- Het gebruik van ontdooid plasma van groep A aanmoedigen voor de aanvankelijke 
reanimatie van getraumatiseerde patiënten van onbekende groep ABO (Dunbar & Yazer, 
2017); 

 
- Overwegen de drempels te verlagen voor de transfusie van plaatjes (zie HGR, 2005). 

 
h) De hemovigilantie versterken 
 
Hemovigilantie omvat een geheel van procedures om de transfusieketen te bewaken, vanaf de 
inzameling van het bloed tot de follow-up van de ontvangers ervan. Op het verzamelen van 
gegevens over ongewenste effecten van transfusies volgt eerst een analyse en daarna een 
evaluatie van de middelen waarmee het voorkomen ervan kan worden vermeden (corrigerende 
acties). Hiertoe behoren meer bepaald veneuze punctie-ongevallen, ijzertekort, 
afstotingsverschijnselen en lichte tot ernstige reacties op transfusies. Een uiterst belangrijk aspect 
van de hemovigilantie — dat haar rol als waakhond ten volle rechtvaardigt — is de vroege detectie 
van nieuwe risico's en/of kwaliteitsgebreken. Het nationaal hemogvigilantiecentrum (bij het FAGG) 
start de preventiemaatregelen op en evalueert ze. Het spreekt vanzelf dat de hemovigilantie bij een 
pandemie door een nieuw bijzonder pathogeen agens meer dan ooit versterking behoeft; niet 
alleen op het vlak van monitoring van de eventuele negatieve effecten die het gevolg zijn van de 
overdracht van het pathogeen agens op de actoren binnen de transfusieketen, maar net zo goed 
met het oog op menselijke fouten die het gevolg kunnen zijn van overbelasting of van een tijdelijke 
wijziging van de arbeidsomstandigheden in de diensten. 
 
Naarmate de pandemie binnen de algemene bevolking uitbreidt, zal zich onvermijdelijk een 
overbelasting van het hemovigilantiesysteem voordoen, en wel om meerdere redenen: 
 

- de analyse van de toeschrijfbaarheid van de effecten en incidenten wordt gecompliceerd 
door de mogelijke en reële overdrachtroutes van SARS-CoV-2; 

- een snelle interventie is veelal cruciaal maar de kennis over het nieuwe virus is door tal van 
factoren nog fragmentair; 

- het beheer van de bevoorrading zal bijzondere inspanningen vergen tijdens periodes 
waarin de reserves afnemen; 

- het plasma van herstellende patiënten voegt een volkomen nieuwe activiteit toe, waarbij 
zich onverwachte ongewenste effecten kunnen voordoen bij het opheffen van de blindering; 

- In het geval van een ernstig tekort moeten de procedures inzake de toelaatbaarheid van 
donoren en de bewaking en de opvolging van de bloedgevers, van de afgenomen en 
verwerkte concentraten en van de getransfundeerde patiënten binnen de kortst mogelijke 
termijn aangepast worden. Meer flexibiliteit is dan ook noodzakelijk. 

 
Gezien de geringe informatie die momenteel beschikbaar is, zijn documentatie en hemovigilantie 
eveneens uiterst waardevolle hulpmiddelen om de globale doeltreffendheid te begrijpen van de 
maatregelen die door de BTC's en de gezondheidsinstanties worden genomen. 
 
 
Daarom pleit de HGR voor een versterking van de diensten die betrokken zijn bij de hemovigilantie: 
 

- Het personeel in het nationaal hemovigilantiecentrum (binnen het FAGG) verdrievoudigen 
gedurende de hele duur van de pandemie en vervolgens gedurende de 6 maanden daarna, 
om te beschikken over middelen om de gegevens te analyseren die dan verzameld zullen 
zijn en de doeltreffendheid van de ondernomen acties te evalueren; 

- Plaatsvervangers klaar houden voor de functies met flexibele werkuren aangezien de 
diensten zich de komende maanden moeten verwachten aan één of meer uitbraken van de 
epidemie; 
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- Administratieve hulp detacheren ter ondersteuning van de mensen die verantwoordelijk zijn 
voor de ziekenhuisbloedbank, want het rapporteren van elke reactie op transfusie moet 
meer dan ooit systematisch verzekerd zijn bij het nationaal hemovigilantiecentrum; 

- Kennisgevingen verzamelen en analyseren voor elke donor die luchtwegsymptomen 
signaleert die op COVID-19 kunnen wijzen (cf. informatie na de gift, deel 2.2.2.7.);  

- De kennisgevingen analyseren met een waakzame blik op eventuele "experimentele" 
behandelingen die sommige patiënten krijgen en daarbij rekening houden met de 
verschillen tussen mannen en vrouwen (McGregor, 2020).  

 
i) Selectie en levering van bloedcomponenten in geval van ernstige schaarste 
 

- De verantwoordelijken van het ziekenhuisurgentieplan contacteren om dat plan aan te 
passen inzake de beslissingen over het annuleren of uitstellen van transfusies bij ernstige 
schaarste; 

 
- Een beleid uitwerken om bij afgrendeling van de zone en/of sluiting van de instelling de 

bloedcomponenten af te leveren op een andere plaats dan de kliniek; 
 

- De logistiek verantwoordelijken vragen overleg te plegen teneinde een hiërarchie aan te 
brengen in de prioriteiten die moeten worden gegeven aan de taken van de koeriers die het 
bloed vervoeren; 
 

- De criteria vastleggen voor het selecteren van de voorschriften voor de beschikbare 
bloedcomponenten (Doughty et al., 2020; Novelli, 2020; Pagano et al., 2020; SANBS, 
2020). Een gemeenschappelijke procedure uitwerken is wenselijk, met alle betrokken 
partijen (BTC-verantwoordelijken, bloedbanken, Transfusiecomités, …). 

 
j) Exitstrategie 
 

- Wanneer een vaccin beschikbaar is, ervoor zorgen dat de bloedgevers deel uitmaken van 
de groepen die prioriteit krijgen (WHO-BRN, 2007). In België bedraagt het aantal 
regelmatige bloedgevers momenteel ongeveer 230.000; 

 
- Wanneer de activiteiten opnieuw min of meer normaal verlopen en indien er serologische 

tests zijn met voldoende gevoeligheid en specificiteit, voorstellen onder de werknemers van 
de BTC's en, op grotere schaal, binnen de bloedgevers mensen op te sporen die immuun 
zijn voor COVID-19. 
 
Zoals voor de meeste nieuwe technologieën onthullen bepaalde analyses dat de beloften 
van de tests met antistoffen tegen SARS-CoV-2 overschat en de uitdaging ervan 
onderschat zijn. Kits voor snelle detectie hebben de markt overspoeld, maar de meeste zijn 
niet gevoelig genoeg om te bevestigen of iemand al dan niet aan het virus blootgesteld is 
geweest. En ook al zijn bepaalde tests betrouwbaar, ze maken het niet mogelijk na te gaan 
of de betrokkene immuun geworden is voor herinfectie. Deze nog uit te klaren punten 
vragen bijkomende studies om de neutraliserende antistoffen af te bakenen tegenover de 
andere antistoffen en grootschaligere testen die representatief zijn voor de verschillende 
getroffen populaties en rekening houden met de voortgang van de infectie binnen een 
gegeven regio (bv. Solbach et al., 2020). 
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De HGR heeft de huidige sterke en zwakke punten van de transfusieketen grondig onderzocht en 
heeft talrijke aanbevelingen geformuleerd om een 10-punten-strategie voor te stellen 

- opzetten van een gerichte campagne ter stimulering van het bloedgeven; 
- betere ondersteuning van donoren om zich naar een BTC te begeven; 
- aanmoediging van het BTC-personeel; 
- gepaste communicatie opzetten naar de algemene bevolking toe; 
- tijdelijke versoepeling van sommige toelatingscriteria voor donoren; 
- stimuleren van de bereiding van aanvullende bloedcomponenten; 
- versterking van hemovigilantie; 
- verbetering van het rationeel gebruik van bloedcomponenten; 
- selectie en bevoorrading van bloedcomponenten in geval van ernstig tekort; 
- bescherming van donoren en van het personeel (exitstrategie). 

 
De HGR benadrukt dat de versoepeling van de toelatingscriteria voor bloedgevers geleidelijk moet 
verlopen, in functie van hoe de epidemie zich verder ontwikkelt. 

 

 

2.2.2.11. Verstoringen van de toeleveringsketen van diagnostisch en medisch materiaal 

Talrijke leveringen die essentieel zijn voor de werking van ons gezondheidssysteem worden 
vervaardigd in regio's die volop worden getroffen door opstoten van SARS-CoV-2. Bijgevolg bereikt 
de productiecapaciteit van deze regio's een kritieke grens, zodat bepaalde reagentia of medische 
uitrusting niet meer geleverd worden en het gebrek eraan enorm groot wordt. 
 
Zo hebben de bestellingen van honderdduizenden genetische diagnostische tests voor SARS-
CoV-2 een zo grote druk gezet op de markt van de amplificatiereagentia — met name de dNTP's 
maar ook de primers en polymerisatie-enzymen (reverse transcriptases, thermostabiele DNA-
polymerases) — dat vertragingen in de levering en zelfs tekorten aan belangrijke reagentia die de 
mastermix vormen, op lange termijn dreigen de genetische diagnose van virussen die voor 
transfusie van belang zijn, zoals HIV en hepatitis C, in het gedrang te brengen. Ander voorbeeld: 
Scallan et al. (2020) hebben een alternatief ontwikkeld voor de lysisbuffers (lysis buffer) in de 
handel. Andere mogelijkheden, bijvoorbeeld om reagentia voor nucleïnezuurextractie te omzeilen, 
worden voortdurend gepubliceerd (Byrnes et al., 2020; Dimke et al., 2020; Kuiper et al., 2020; 
Ladha et al., 2020). 
 
De volledige inventaris van de leveringen zou dan ook moeten worden opgesteld om de levensduur 
van de stocks te kennen en indien nodig te beginnen uitkijken naar alternatieven (zoals (opnieuw) 
overschakelen op manuele methoden). Voor eventuele onderbrekingen in de leveringen van 
hydroalcoholische gels zijn er bij de WGO-instructies beschikbaar om er zelf te maken voor lokaal 
gebruik (WHO, 2020b). De bevoorrading met hydroalcoholische gels lijkt beter onder controle nu 
er in België ethanol wordt geproduceerd. 
 
 

 
De HGR beveelt aan dat bloedtransfusiecentra en ziekenhuisbloedbanken bijzondere aandacht 
besteden aan de levering van reagentia en medische hulpmiddelen en dit aspect van hun 
bedrijfscontinuïteitsplan up-to-date houden.  
 
In geval van twijfel over de continuïteit van het aanbod, is het aan te bevelen om nu al naar 
alternatieven te zoeken. 
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3. CONCLUSIE 
 
Voor de derde keer in evenveel decennia heeft een zoönotisch coronavirus de grenzen van zijn 
natuurlijke gastheer overschreden om menselijke populaties te besmetten. SARS-CoV, MERS-
CoV en het nieuwe SARS-CoV-2 infecteren intrapulmonale epitheelcellen en veroorzaken een 
ernstig acuut respiratoir syndroom. In tegenstelling tot de andere twee coronavirussen ontwikkelt 
SARS-CoV-2 zich het best in de primaire epitheelcellen van de menselijke luchtwegen en infecteert 
het effectief de cellen van de bovenste luchtwegen. Daardoor kon het zich bliksemsnel verspreiden, 
met besmettingshaarden over de hele wereld. 
 
Besmetting met SARS-CoV-2 kan asymptomatisch blijven of leiden tot de ziekte van het 
coronavirus 2019 (COVID-19), met een klinisch beeld dat varieert van preklinische tot ernstige 
longontsteking. Deze longontsteking gaat vaak over in een gevaarlijke hyperinflammatoire toestand 
met een hoge mortaliteit. Deze preklinische besmettelijke fase vormt een probleem voor het beheer 
van de bloedtransfusieketen (donoren of BTC-medewerkers kunnen tijdens hun verplaatsingen of 
activiteiten worden besmet) en doet het aantal besmette, maar asymptomatische personen 
exponentieel toenemen. 
 
De bloedtransfusiesector had al te lijden onder de gevolgen van verschillende gezondheidscrises 
in verband met opkomende pathogenen, met de aidsepidemie als bekendste en meest dramatische 
voorbeeld. De sector wordt al jaren geconfronteerd met nieuwe epidemie-uitbraken die zich steeds 
sneller opvolgen. Waar epidemieën in vorige eeuwen nog weken of maanden nodig hadden om 
zich over de wereld te verspreiden, kunnen ze nu in enkele dagen tijd elk continent bereiken. Er 
zijn aanzienlijke inspanningen geleverd om de door bloed overdraagbare pathogenen te 
catalogiseren en hun specifieke kenmerken te begrijpen en om de nodige middelen te 
implementeren om de transfusieketen te beveiligen en de mogelijke gevolgen van een overdracht 
bij alle ontvangers van transfusies (bv. pasgeborenen, patiënten met verzwakte immuniteit, 
polytransfusiepatiënten ...) te controleren. De HGR wees in tal van adviezen op het belang – vooral 
in deze tijden – van het veiligstellen van de bloedtransfusieketen, omdat er met elke nieuwe 
pathogeen die opduikt onverwachte dingen kunnen gebeuren.  
 
Besmet bloed van personen die drager zijn van het pathogeen virus is echter geen duidelijke 
indicator voor gevolgen bij een patiënt die een transfusie kreeg. Zo zijn bijvoorbeeld zowel HIV als 
CHIKV wel degelijk overdraagbaar via bloed, maar waar een lage virale lading van HIV volstaat 
om aids te veroorzaken bij de ontvanger (HGR, 2016), leidt een transfusie met CHIKV bij patiënten 
uiteindelijk niet tot de ziekte van Chikungunya (HGR, 2015). Bovendien hebben beoordelingen van 
het effect van een pandemie van een ander respiratoir virus, de griep, geleid tot tal van 
aanbevelingen (HGR, 2007, 2009 en andere), niet vanwege het risico op besmetting via het bloed, 
maar vanwege het risico op een mogelijk tekort aan bloedcomponenten en/of -producten. Dankzij 
de eerdere ervaringen, het anticiperen op mogelijke gevolgen en de acties en investeringen die 
vóór de snelle opkomst van SARS-CoV-2 plaatsvonden, is de impact op de bloedbevoorrading 
beperkt gebleven en hebben we de bloedtransfusieketen, een kritieke schakel in onze 
gezondheidszorg, tot nog toe kunnen vrijwaren. Lang voordat de epidemie zich in het land 
verspreidde en de lockdown werd opgelegd, hadden de bloedtransfusiecentra al het voortouw 
genomen bij het opbouwen van een strategische reserve aan bloed en plasma. Maar om voldoende 
bloed te kunnen inzamelen, moeten donoren nog steeds bereid zijn én in staat zijn om zich naar 
de BTC's te verplaatsen en er zich veilig kunnen voelen.  
 
In dit advies heeft de HGR drie kwesties in verband met het optreden van de SARS-CoV-2-
pandemie grondig geanalyseerd: de mogelijke besmettelijkheid van bloed, het risico op een tekort 
en de verstoring van de toeleveringsketen van diagnostisch en medisch materiaal. Voor elk aspect 
van deze evaluatie werden aanbevelingen geformuleerd; deze zijn te vinden aan het einde van de 
respectieve hoofdstukken. 
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Op basis van onze huidige kennis en de uitgebreide analyse die in dit document beschreven is, 
verwacht de HGR niet dat er zich veel toekomstige respiratoire virussen zullen verspreiden in de 
preklinische fase via de overdracht van bloed. Aan de andere kant is er nog veel onzekerheid over 
het behoud van de bloedtransfusieketen, aangezien de pandemieën die door deze pathogenen 
worden veroorzaakt ook een maatschappelijke dimensie hebben en verstorend werken (bv. de 
verspreiding van geruchten, sociale onrust, tastbare angst ...). De HGR is zich bewust van het 
gebrek aan anticipatie op deze fenomenen en beseft dat deze aspecten in de planning moeten 
worden opgenomen om de continuïteit van de bloedtransfusieketen te waarborgen, samen met de 
input van het rampenbeheersplan en de worstcasescenario's. Men moet er rekening mee houden 
dat een respiratoir virus dat gebruik maakt van een cellulaire receptor die ook op de bloedcellen 
aanwezig is, een veel grotere impact kan hebben op de gezondheidszorg als het virus een 
verspreidingspotentieel krijgt dat vergelijkbaar is met dat van een grieppandemie of de huidige 
coronaviruspandemie. Op basis van de ervaringen kan er een eerste beknopte samenvatting 
worden gemaakt (figuur 9); er moet verder worden nagedacht over manieren om de situatie te 
verbeteren.  
 
 
Figuur 9. Samenvatting van onderbelichte aspecten in verband met de COVID-19-pandemie. 
 
 

 
 
 
 
Aan de hand van de samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen voor het onthaal en de 
toelatingscriteria voor bloeddonoren (Tabel 3) kan men snel de beoordeling in dit advies 
terugvinden. 
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Tabel 3. Samenvatting van de interventies voor bloeddonoren in de fase van de algemene 
verspreiding van de SARS-CoV-2-pandemie.  

 
 

 
 

 
Interventie 
 

 
Opmerkingen 

 
Onthaal 

 
Lichaamstemperatuur meten; handen 
wassen;  
mondmasker verstrekken; hypoxemie 
meten 
 

 
Koorts > 37 °C 
 
Hoofdstuk 2.2.2.7. & 2.2.2.8. 

 
Ademhalingssymptomen 
 

 
Vragen naar koorts, hoesten, 
ademhalingsproblemen, grieperigheid 
  

 
Hoofdstuk 2.2.2.7. 

 
Vroege COVID-19-symptomen 

 
Vragen naar verlies van reuk- en/of 
smaakvermogen, wintertenen, oogpijn 
 

 
Hoofdstuk 2.2.2.8. 

 
Teruggekeerd uit risicogebied  
 

 
Neen 
 

 
Niet tijdens de fase van de algemene 
verspreiding van de pandemie 
(Bijlage 3) 
 

 
Contact met een persoon die 
terugkeerde uit een risicogebied  
 

 
Neen 
 

 
Niet tijdens de fase van de algemene 
verspreiding van de pandemie 
(Bijlage 3) 
 

 
Contact met matig tot hoog risico 
 

 
Uitstel van minstens 17 dagen 

 
Hoofdstuk 2.2.2.9. a); Tabel 2 

 
COVID-19-symptomen of -
screening (bevestigd of 
vermoeden) 
 

 
Uitstel van minstens 14 dagen na de 
eerste symptomen of na het tijdstip 
van de positieve screening bij 
asymptomatische gevallen 
 

 
Hoofdstuk 2.2.2.9.b)  
 
idem voor herstellende 
plasmadonoren 2.2.2.9.c) 
 

 
Screening van donoren aan de 
hand van RT-PCR vóór het 
bloedgeven 
 

 
Neen 

 
 

 
Screening van bloedstalen aan de 
hand van RT-PCR  
 

 
Neen 
 

 

 
Informatie na het bloedgeven 
 

 
Eventuele feedback gedurende ten 
minste 3 dagen na het bloedgeven 
 

 
Aanbevolen om na 72 uur contact op 
te nemen met de donor             
 
Hoofdstuk 2.2.2.8. punt 5 
 

 
Afwijking van de selectiecriteria 
 

 
Ja, bij ernstig tekort 

 
Hoofdstuk 2.2.2.10.  

 
 
In crisistijd is het nodig om buiten de bestaande kaders te denken om pragmatische oplossingen 
te vinden voor een efficiënte inzameling en distributie van bloedcomponenten (zie 2.2.2.7. en 
2.2.2.8.). De internationale samenwerking die tijdens deze pandemie tot stand kwam, heeft ook 
vruchten afgeworpen. 
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De analysemethode in dit advies van de HGR is ook van toepassing op de impactanalyse (risico 
op overdracht via transfusie, risico op tekort of feitelijk tekort) na een epidemie of een pandemie 
veroorzaakt door een andere zeer besmettelijke ziekte. 
 
Gezien de onzekere ontwikkeling van de huidige pandemie zullen de aanbevelingen en conclusies 
van dit advies moeten worden aangepast in functie van hoe de toestand verder evolueert. 
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5. BIJLAGEN 
 
Bijlage 1. Homologie tussen het nieuwe coronavirus en de andere bekende 
betacoronavirussen 
 
Vergelijkende genetische en fylogenetische studies onderzoeken specifieke regio's van 
verschillende coronavirusgenomen en analyseren de hoeveelheid geaccumuleerde verschillen. 
Door de toename van de fylogenetische verschillen zijn erfelijke gelijkenissen moeilijk te detecteren 
met behulp van standaard aligneringsmethoden. Dat is in het bijzonder het geval indien 
herschikkingen van sequentiegebieden hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld Sonnhammer & 
Kahn, 1994). In dat geval zijn puntdiagrammen een krachtig hulpmiddel om gelijkenissen en 
verschillen te visualiseren. 
 
Met deze methode (Figuur 9) bevestigt de HGR dat het N-terminale deel van de spike-
glycoproteïne, namelijk de nucleotiden 21.696 tot 23.075 van SARS-CoV-2 (GenBank MN908947), 
onvoldoende overeenkomst vertoont met de vleermuissoort die aanvankelijk werd geïdentificeerd 
als de dichtstbijzijnde (bat-SL-CoV, GenBank MG772933). Dit heeft ertoe geleid dat sommigen 
erop zijn gaan speculeren dat het nieuwe pathogene coronavirus in een laboratorium zou zijn 
gecreëerd. 
 
 
Figuur 9. Dot plot van de sequenties van het nieuwe coronavirus in vergelijking met die van het 

dichtstbijzijnde SARS-like vleermuis-coronavirus (cf. Lu et al., 2020). 

Elk punt in dit schema staat voor een sequentiegelijkenis tussen de RNA's van de twee coronavirussen. Twee sequentie-
aligneringen zijn gevisualiseerd, met daartussen een onderbreking als gevolg van de te grote afwijking tussen de 
onderliggende sequenties. 

 

  
 
 

 
 
De HGR gaat verder met deze analyse en bevestigt dat een nieuwe sequentie van Chinees 
vleermuis-coronavirus, eind januari 2020 gedeponeerd bij NCBI Genbank (RaTG13, GenBank 
MN996532), de aanwezigheid van de nieuwe spike-glycoproteïne laat zien in de stalen die 
afkomstig zijn van natuurlijke soorten dragers (Figuur 10). 
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Figuur 10. Dot plot van de sequenties van het nieuwe coronavirus in vergelijking met die van een 
betacoronavirus van de Chinese vleermuis Rhinolophus affinis RaTG13 (rechtstreekse 

indiening bij NCBI GenBank door Zhu et al., 2020c; Zhou et al., 2020b). 

Elk punt in dit schema staat voor een sequentiegelijkenis tussen de RNA's van de twee coronavirussen. De pairwise 
alignering is continue zonder onderbreking, wat wijst op de grote verwantschap tussen beide coronavirussen. 

 

 
 
 
Recenter is een nieuwe sequentie die verwant is met het nieuwe coronavirus door Zhou et al. 
(2020c) beschreven, geïsoleerd uit een andere Chinese vleermuissoort, Rhinolophus malayanus 
RmYN02. Zoals bij SARS-CoV-2 vertoont dit betacoronavirus een invoeging van meerdere 
aminozuren op de plaats waar de sub-eenheden S1 en S2 van het spike-eiwit samenkomen, wat 
aantoont dat dergelijke evenementen op een natuurlijke wijze voorkomen bij coronavirussen. 
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Bijlage 2. Viremie en verschijning van de symptomen bij een besmet persoon 

 
Voor SARS-CoV-2 volgt de kinetiek van de RNAemie na de besmetting veeleer het 
regressiepatroon zoals een Chikungunyavirus infectie, met een hoge viremie die heel bruusk begint 
wanneer de symptomen verschijnen, dan een evolutie zoals Westnijlkoorts, waarbij de viremie 
verschijnt in de week die voorafgaat aan de symptomen (Figuur 11). 
 
 
Figuur 11. Kinetiek van de viremie na de besmetting voor een acute infectie met WNV- of CHIKV-

virus (HGR, 2015). 
 
 

Westnijlvirus (WNV) 
 

 
 
 

Chikungunya (CHIKV) 
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Bijlage 3. Indijkingsfase of veralgemeende uitbreidingsfase van een epidemie 

In het begin van een epidemie of pandemie, wanneer de besmettingen nog niet talrijk zijn en nog 
ingeperkt of afgezonderd kunnen worden, hebben de BTC's goede redenen om reizigers die 
terugkeren uit zones met een hoog risico uit te sluiten. A contrario heeft een dergelijke maatregel 
totaal geen zin meer wanneer de besmettingen al verspreid zijn over een grote oppervlakte of over 
heel het grondgebied. De BTC's stellen dan hun bloedinzamelingsstrategie bij (Figuur 12). De 
bijdrage van een eventuele overdracht via transfusie dient te worden afgewogen tegen het totaal 
aantal besmettingen tijdens pandemie-opstoten.  
 
 
Figuur 12. Voorbeeld van differentiële aanpassing van de selectiestrategieën voor bloedgevers 

naargelang de fase van een pandemie (met de vriendelijke toestemming van Pierre 
Zachée; GAP, 2020; gewijzigd). 
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Bijlage 4. Pandemiegolven 

Veel vergelijkingen van de SARS-CoV-2-pandemie met die van de griep in 1918 en extrapoleringen 
die eruit voortvloeien zijn onzeker, maar twee aspecten houden de aandacht van epidemiologen 
vast: een seizoensgebondenheid en mogelijke heropflakkeringen van de epidemie.  
 
Historische gegevens sinds de 16de eeuw suggereren dat nieuwe grieppandemieën op eender 
welk moment van het jaar kunnen verschijnen, d.w.z. niet noodzakelijk volgens de bekende 
jaarlijkse winterschema's in de jaren tussen de pandemieën, vermoedelijk omdat de griepvirussen 
die zich pas verplaatsen zich anders gedragen wanneer ze een universeel of bijzonder vatbare 
menselijke bevolking aantreffen (Taubenberger & Morens, 2006). 
 
Voor en na 1918 ontwikkelden de meeste grieppandemieën zich in Azië, om zich van daaruit over 
de rest van de wereld te verspreiden. De grootste pandemie van 1918 daarentegen heeft zich in 3 
afzonderlijke golven verspreid in de loop van een periode van ongeveer 12 maanden in 1918 en 
1919, in Noord-Amerika, Europa en Azië (de eerste golf is in maart 1918 aanvankelijk beschreven 
in de Verenigde Staten). De verschillen tussen de golven lijken hoofdzakelijk betrekking te hebben 
op de veel hogere frequentie van complexe, ernstige en dodelijke gevallen tijdens de laatste twee 
golven (Figuur 13). 
 
 
Figuur 13. Drie pandemiegolven: gecombineerde wekelijkse mortaliteit van griep en 

longontsteking, Verenigd Koninkrijk, juli 1918 – april 1919 (Taubenberger & Morens, 
2006). 

 
 

                            
 

          cf. https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/imagepages/2009/04/30/health/0430-nat-1918pandemic.ready.html 
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Bijlage 5. Het verschijnsel superbesmettelijkheid (superspreaders) 

"Superverspreiders" zijn de belangrijkste aandrijvers van de recente epidemieën van SARS-CoV, 
MERS-CoV en SARS-CoV-2. Het grootste risico op dit type van virusoverdracht houdt verband met 
gesloten ruimten en plaatsen waar grote hoeveelheden mensen bijeenkomen (Frieden & Lee, 
2020; Ghinai et al., 2020; Leclerc et al., 2020; Walker et al., 2020). Tot de risicoplaatsen behoren 
met name ziekenhuizen en andere zorginstellingen, fitnesscentra, eetzalen, rusthuizen, 
gevangenissen, opvangplaatsen voor daklozen, scholen, cruiseschepen, kerken, enz. In Zuid-
Korea konden niet minder dan 1.160 contacten getraceerd worden voor de beroemde Patient #31, 
die symptomen van SARS-CoV-2 vertoonde (Figuur 14). 
 
 
Figuur 14. Samenvatting van de door het Zuid-Koreaanse CDC getraceerde contactclusters bij het 

verschijnen van de eerste gevallen in dit land. 
 
 

 

         cf. https://graphics.reuters.com/CHINA-HEALTH-SOUTHKOREA-CLUSTERS/0100B5G33SB/index.html  
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Bijlage 6. Modellen van zelfgemaakte mondmaskers 
 
Juist gebruik van mondmaskers is essentieel om de maatregel doeltreffend te maken. Het kan 
worden verbeterd met educatieve campagnes (ECDC, 2020g). 
 
 
1. "Gids voor het mondmaskermodel" (goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid) 
 
https://maakjemondmasker.be/pdf/mondmasker-latest.pdf 

Als filter elektrostatische stofdoekjes of stofzuigerzakken gebruiken.  
Dit model is gebaseerd op een uitvinding van dr. Chen Xiaoting, Taiwanees anesthesist.  

 
 
 
2. "Maken van de maskers" 
 

https://ds1.static.rtbf.be/uploader/pdf/6/7/6/rtbfinfo_1a937bd261ba783ca903aa1ead5af7d9.pdf 

Dit model gebruikt een met zout verzadigde filter (Université de Liège). 

 
 
3. "Patroon voor stoffen masker" 
 
https://ds1.static.rtbf.be/uploader/pdf/9/3/9/rtbfinfo_30bacf034b140a96b41260e9e8a14eb4.pdf 

Dit model is rudimentairder aangezien het geen filter gebruikt (CHU van Grenoble). 

https://faitesvotremasquebuccal.be/pdf/masquebuccal_20200318_v2.pdf
https://ds1.static.rtbf.be/uploader/pdf/6/7/6/rtbfinfo_1a937bd261ba783ca903aa1ead5af7d9.pdf
https://ds1.static.rtbf.be/uploader/pdf/9/3/9/rtbfinfo_30bacf034b140a96b41260e9e8a14eb4.pdf
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Bijlage 7. Belgische wetgeving over transfusie uitgevaardigd tijdens de pandemie van 2009 

- Belgisch Staatsblad van 10 NOVEMBER 2009. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 1° 
en 2° van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van 
griepepidemie of -pandemie. 
 

Gedurende 45 dagen ter beschikking gesteld op: 
https://covid19.framadrop.org/lufi/r/yFtpVKWoas#Z8opT6kIH3l5VzrITvOKHpWgOKa+gYa/dYtNKj8D+Xk= 
 

 
- Belgisch Staatsblad van 6 DECEMBER 2009. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, 
eerste lid, 6°, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval 
van een griepepidemie of -pandemie, en houdende omzetting van de Richtlijn 2009/135/EG van 
de Commissie van 3 november 2009 die toestemming verleent voor tijdelijke afwijkingen van 
bepaalde criteria voor donors van volbloed en bloedcomponenten, zoals vastgelegd in Bijlage III 
bij Richtlijn 2004/33/EG, in de context van een risico van tekorten als gevolg van de A(H1N1)-
grieppandemie. 
 

Gedurende 45 dagen ter beschikking gesteld op: 
https://covid19.framadrop.org/lufi/r/b92EMRqwKz#UFmQJc9xmEPFcM+ASmf6AqQkYyW4g8CB73VGpWnIZos= 
 

 
- Belgisch Staatsblad van 23 MAART 2010. — Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten 
genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen 
verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. 
 

Gedurende 45 dagen ter beschikking gesteld op: 
https://covid19.framadrop.org/lufi/r/s24Rq0SYLj#4bICczTW0TGvFG0qNP2UkRqWEwRRicY96GbymxNoO0c= 

 

 
- Belgisch Staatsblad van 24 MEI 2011. — Koninklijk besluit houdende beëindiging van de 
uitwerking van sommige koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 16 oktober 
2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie. 
 

Gedurende 45 dagen ter beschikking gesteld op: 
https://covid19.framadrop.org/lufi/r/HBawAGCq1s#PYEmXw0Bx83Bwxw+ZjiTHbCYSnSsmxywpvXl6keLV9E= 
  

https://covid19.framadrop.org/lufi/r/yFtpVKWoas#Z8opT6kIH3l5VzrITvOKHpWgOKa+gYa/dYtNKj8D+Xk=
https://covid19.framadrop.org/lufi/r/b92EMRqwKz#UFmQJc9xmEPFcM+ASmf6AqQkYyW4g8CB73VGpWnIZos=
https://covid19.framadrop.org/lufi/r/s24Rq0SYLj#4bICczTW0TGvFG0qNP2UkRqWEwRRicY96GbymxNoO0c=
https://covid19.framadrop.org/lufi/r/HBawAGCq1s#PYEmXw0Bx83Bwxw+ZjiTHbCYSnSsmxywpvXl6keLV9E=


  

 

 
 

− 84 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

6. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 
is beschikbaar op de website van de HGR (wie zijn we?). 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van het 
advies. Het voorzitterschap, de rol van de rapporteur alsook het wetenschappelijk secretariaat werd 
waargenomen door Roland HÜBNER. 
 
 
BASTOS DA SILVA Miriam haemostase Faculté de Médecine 

vétérinaire, ULg 

BRUSSELMANS Koen bloed en bloedcomponenten; 
moleculaire en celbiologie 

Sciensano 

DE PAEP Rudi intensive zorgen UZA, Antwerpen 
   
DENEYS Véronique immunohematologie; transfusie Etablissement de 

transfusion sanguine, 
UCL Mont-Godinne 

GERARD Christiane immunohematologie; transfusie ex-CHU Sart-Tilman, ULg 

HÜBNER Roland bloed en bloedderivaten; 
moleculaire en celbiologie; 
opkomende ziekten in de transfusie  

HGR 

LOIX Sébastien anesthesiologie; intensive zorgen Hôpital Jolimont La 
Louvière 

MAES Piet klinische virologie en epidemiologie Rega Instituut, KU Leuven  

SZABO Bertrand transfusie  CHR Verviers East 
Belgium 

ZACHEE Pierre hematologie ex-ZNA, Antwerpen 
   
   
   

 
De volgende experten werden gehoord over de temperende maatregelen (deel 2.2.2.10.) 

 
COMPERNOLLE Veerle bloed en bloedderivaten Dienst voor het Bloed, 

Rode Kruis - Vlaanderen; 
UGent 

TOUNGOUZ Michel immunologie; bloed en 
bloedderivaten 

Service du Sang, Croix-
Rouge de Belgique, 
Suarlée 

   
   

 
 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  
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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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