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SAMENVATTING
Het huidige advies is een update van de overwegingen en aanbevelingen over seksueel
risicogedrag van mannen die seksuele contacten hebben met mannen (MSM) in de context van
bloedgiften, die in 2016 zijn uitgebracht in het advies nr. 9291 van de Hoge Gezondheidsraad
(HGR).
Ondersteund door talrijke wetenschappelijke en epidemiologische studies, baseert deze evaluatie
zich op het evenredigheidsbeginsel en het niet in aanmerking komen voor bloeddonatie van
personen die een verhoogd risico kunnen vertonen op overdraagbare infecties.
In dit verslag bevestigt de HGR dat vrijwel alle hiv-infecties in de afgelopen jaren hadden kunnen
voorkomen worden als de bestaande uitsluitings- of uitstelcriteria naar behoren waren toegepast
en nageleefd.
Het huidige verslag bekrachtigt dat personen die hun empathie en altruïsme door middel van
bloedgiften gestalte willen geven zich in de loop van de tijd steeds meer bewust zijn geworden
van hun sociale verantwoordelijkheid. Het risico op hiv-overdracht door transfusie is in België nu
zo klein geworden dat het niet langer gerechtvaardigd lijkt een speciale tijdelijke uitsluiting te
rechtvaardigen voor mannelijke donoren die seksuele contacten hebben met mannen.
Rekening houdend met recent gepubliceerde wetenschappelijke gegevens en met de huidige
Belgische context, stelt de HGR twee opties voor:
- Uitstel van MSM tot 4 maanden na de laatste seksuele betrekking met een man;
- opheffing van het MSM-criterium (met aanvullende vereisten die in deze mededeling nader
worden toegelicht).

1

De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een
nieuwe versie van het advies uitgebracht.
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In deze update van advies nr. 9291 stelt de HGR een nieuwe problematiek aan de orde, namelijk
het toegenomen gebruik van zowel profylactische als therapeutische antivirale middelen door hivseronegatieve personen, een medicijn waarvan bekend is dat het de opsporingstests die worden
uitgevoerd om de veiligheid van de transfusieketen te waarborgen, negatief beïnvloedt. Mogelijke
kandidaten voor bloeddonatie kunnen zich op deze manier beschermd voelen, minder
preventieve
maatregelen
nemen
en
daardoor
risicogedrag
onvermeld
laten
(geslachtsgemeenschap met een seropositief persoon of een persoon met onbekende status)
en/of gewoonweg het gebruik van deze antivirale geneesmiddelen niet melden. Daarbij gaan ze
voorbij aan het nadelige effect van deze geneesmiddelen op de diagnostische doeltreffendheid
van de serologische en/of genomische tests die door de bloedtransfusiecentra worden
uitgevoerd.
De HGR concludeert dat elk risicogedrag moet worden opgenomen in de formele contraindicaties voor bloeddonatie en beveelt aan bewustmakingscampagnes te organiseren die zijn
afgestemd op de verschillende doelgroepen: burgers, kandidaat-donoren, regelmatige donoren,
beroepsoefenaars op het gebied van bloeddonatie, artsen, etc.
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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. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen. 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
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bloedtransfusiecentrum
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enzyme immunoassay; enzymgebonden immunosorbenstest

HAV

menselijk hepatitis A-virus
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humaan immunodeficiëntievirus
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individual donation NAT; individuele genomische screening
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mannen die seksuele contacten hebben met mannen
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nucleic acid testing; genomische screening

PEP

post-exposure prophylaxis; profylaxe na blootstelling

PrEP

pre-exposure prophylaxis; profylaxe vóór blootstelling

5

I

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

Op 18 juni 2021 ontving de Hoge Gezondheidsraad (HGR) van de Commissie Volksgezondheid
en Gelijke kansen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België een verzoek om advies
te geven3 over een ontwerpresolutie en een wetsontwerp betreffende bloeddonatie door mannen
die seksuele betrekkingen hebben met mannen (MSM).
Het verzoek om advies heeft betrekking op de volgende teksten:
- Een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en
bloedderivaten van menselijke oorsprong, teneinde de voor homoseksuele mannen
geldende uitsluitingsperiode voor bloeddonatie van 12 maanden te schrappen - DOC nr.
55 2055/1
(raadpleegbaar via https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2055/55K2055001.pdf);
- Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de voorwaarden voor bloeddonatie
naargelang van de seksuele geaardheid van de bloedgever - DOC nr. 55 1068/1
(raadpleegbaar via https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1068/55K1068001.pdf).
Wetsvoorstel nr. 2055 beoogt "de bijzondere regeling voor MSM uit de wet te lichten", terwijl het
voorstel van resolutie nr. 1068 verzoekt om "MSM enkel uit te sluiten als ze risicogedrag
vertonen".
Enkele jaren geleden heeft het HGR, naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van
de Europese Unie (HJEU, 2015), deelgenomen aan een door de Belgische gezondheidsinstanties
georganiseerde rondetafelconferentie en een advies over deze kwestie uitgebracht (HGR, 2016).
In dit advies heeft de HGR de wetenschappelijke motiveringen en de regelgevingscontext grondig
geanalyseerd om een aantal voorwaarden vast te leggen die minder restrictief zijn dan de
permanente uitsluiting van MSM, maar die voor elke ontvanger van de bloeddonatie de grootst
mogelijke veiligheid waarborgen en in stand houden. Bij deze minder dwingende benaderingen
wordt rekening gehouden met het evenredigheidsbeginsel, d.w.z. met de vraag of de middelen in
verhouding staan tot de plicht om de gezondheid te beschermen.
In 2017 heeft de federale overheid een minimumtermijn van 12 maanden voor bloeddonatie na
seksueel contact dat het risico op besmetting met door bloed overgedragen infecties doet
toenemen, bij wet vastgesteld. Het uitvoerings-KB van 25 oktober 2018 voorziet ook in een
tweejaarlijkse evaluatie van de uitstelcriteria en een jaarlijks overleg tussen de verschillende
instanties in de loop van de maand december.
In september 2019 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 8 van de wet van 11 augustus 2017
"houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid" gedeeltelijk nietig verklaard (GH,
2019). Het arrest nr. 122/2019 van het Hof eist dat donaties voor de bereiding van vers ingevroren
plasma dat door middel van aferese wordt afgenomen en in quarantaine is geplaatst, worden
toegestaan voor MSM in België. Deze bepaling zou uiterlijk twee jaar na de bekendmaking van
het arrest in het Belgisch Staatsblad in werking treden.
In antwoord op het bovenstaande verzoek tot advies, verwijst de HGR naar de gegevens en
analyse in zijn advies nr. 9291 (HGR, 2016), aan te vullen met de recente gegevens en
aanvullende analyses die in deze update worden gebundeld.
3

E-mail namens de heer Warmoes, voorzitter van de Commissie Volksgezondheid en Gelijke Kansen, Belgische Kamer van
Volksvertegenwoordigers (onder ref. "avis don de sang 1068+2055 advies bloeddonatie"), d.d. 18/06/21, onder meer gericht aan de
heer Péters, wetenschappelijk coördinator van de HGR.
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II UITWERKING EN ARGUMENTATIE
1. Methodologie
De leden van de werkgroep "Bloed en bloedderivaten" hebben een voorstel voor een antwoord,
voorbereid door de wetenschappelijk secretaris van de HGR, geanalyseerd. De experten van de
werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de
Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het antwoord berust zowel op het oordeel van de experten als op een overzicht van de
wetenschappelijke literatuur en rapporten van nationale en internationale organisaties die in deze
materie bevoegd zijn. Omdat het onmogelijk is een uitputtende evaluatie te maken van nieuwe
gegevens die na de publicatie van het HGR-advies van 2016 naar voren zijn gekomen, heeft de
werkgroep zich gericht op het actualiseren van de meest relevante gegevens. Er werd contact
opgenomen met een aantal instellingen en onderzoekers om niet-gepubliceerde gegevens of
specifieke verduidelijkingen te verkrijgen.
De 95%-betrouwbaarheidsintervallen van de percentages en proporties werden geschat volgens
de methode van Agresti & Coull (1989).
2. Uitwerking
Deze update van advies nr. 9291 (HGR, 2016) gaat verder met de herziening van de Belgische
epidemiologische gegevens over de omvang en de evolutie van "ernstige" infecties die seksueel
kunnen worden overgedragen, maar ook via bloed. De belangrijkste doelstellingen van het
programma blijven het ondersteunen van de bezinning over "seksueel risicogedrag" dat met deze
infecties in verband worden gebracht, ervoor zorgen dat de beleidsmakers beschikken over
epidemiologische gegevens uit België en de analyse van de benaderingen om de
bloedvoorziening veilig te stellen.
Deze analyse omvat twee luiken: het eerste analyseert de nieuwe gegevens betreffende de
seksuele praktijken en de transfusieveiligheid; het tweede spitst zich toe op de nieuwe gegevens
betreffende de evenredigheid van de sanitaire securisatiemethoden.
Tot slot verduidelijkt deze update de criteria om in aanmerking te komen voor bloeddonatie voor
personen die seksuele betrekkingen hebben gehad met partners die tot een risicogroep behoren,
rekening houdend met mogelijke technische benaderingen die de besmettingsrisico's van de
bloedbestanddelen vóór hun therapeutisch gebruik kunnen helpen beperken of wegnemen.
Met deze update wordt de analyse voortgezet en wordt de evaluatie van de in het oorspronkelijke
advies voorgestelde strategieën voor de bescherming van de gezondheid verbeterd. Er wordt ook
aandacht besteed aan schijnbaar onafhankelijke veranderingen die van invloed zijn op de
medische situatie van MSM (bijv. nieuwe middelen ter preventie van seksueel overdraagbare
ziekten).
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2.1 Nieuwe gegevens over seksuele praktijken en transfusieveiligheid
2.1.1

Onevenredig grote incidentie van hiv-infectie bij MSM

In België is de prevalentie van hiv-infecties bij MSM zeer hoog (ten minste 6%) (zie punt 2.2.6.1.
HGR, 2016). Verschillende prognoses geven aan dat 1 op de 10 MSM dreigen getroffen te worden
door zowel een hiv-infectie als AIDS . Aangezien seropositieven in principe geen bloed mogen
geven, is de prevalentie van invloed op de opsporing van nieuwe donoren. Het residuele risico
van het bloedtransfusiesysteem wordt bepaald door de hiv-incidentie bij regelmatige donoren.
Het toezicht op het aantal nieuwe hiv-diagnoses is aanzienlijk verbeterd na het advies van de
HGR uit 2016, onder meer door de opname van gegevens uit andere tellingsbronnen (D. van
Beckhoven, pers. comm.). Zo is het aantal diagnoses per heteroseksuele wijze van overdracht
en per MSM-overdracht met ongeveer 30 tot 50 nieuwe gevallen per jaar toegenomen ten
opzichte van de trend die in het advies van de HGR van 2016 werd beschreven (Figuur 1).
Tussen 2012 en 2018 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses met 28%. Maar in 2019 namen de
epidemiologen een trendbreuk waar, nl. een nieuwe stijging met 4% (Sasse et al., 2020). Uit de
fylogenetische analyse (Verhofstede et al., 2018) bleek verder dat de lokale overdracht vrijwel
uitsluitend plaatsvindt onder MSM, ondanks de aanwezigheid van grote gemeenschappen
afkomstig uit Afrikaanse landen met een hoge virusprevalentie.

Figuur 1. Evolutie van het aantal nieuwe hiv-diagnoses volgens waarschijnlijke overdrachtswijze
in België (Sasse et al., 2020).

Er is nog steeds een aanzienlijk aantal nieuwe diagnoses dat niet kan worden toegeschreven aan
een bekende besmettingswijze - ongeveer 200 overdrachten per jaar, hetzij een kwart van de
nieuwe infecties (gegevens niet weergegeven).
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Deze toename van het aantal nieuwe diagnoses verandert de berekening van het incidentiecijfer
voor MSM: in 2013 is het risico om gediagnosticeerd te worden met een nieuwe hiv-infectie 90
keer hoger bij MSM dan bij de heteroseksuele populatie (man of vrouw) binnen de
leeftijdscategorie die bloed mag geven (Figuur 2). In de daaropvolgende vijf jaar is door een
geleidelijke daling van het aantal diagnoses het verschil in de wijze van overdracht tot een factor
60 teruggebracht (Figuur 2). In 2021 bedraagt deze kloof – per extrapolatie – een factor die neigt
naar de 50.
Figuur 2. Vergelijking van het incidentiecijfer van hiv-infecties volgens het soort seksuele
contacten bij personen binnen de toegestane leeftijdscategorie voor bloeddonatie in
België.

Dit verschil in incidentie brengt de HGR tot de overweging dat indien sommige MSM geen of
slechts zeer weinig risicofactoren voor infectie vertonen, kan worden aangenomen dat het risico
bij andere MSM des te groter is. De sterke correlatie tussen de nationale prevalentie van
verschillende seksueel overdraagbare aandoeningen suggereert dat de connectiviteit van
seksuele netwerken een gemeenschappelijke onderliggende risicofactor is (Kenyon & Delva,
2019). Als een dergelijke donor niet voldoet aan de toelatingsregels voor bloeddonatie, is het
risico op besmetting van de bloedcomponenten dus niet verwaarloosbaar. De voorlichting en
bewustmaking van donoren blijft daarom belangrijk om de overdracht naar ontvangers te
voorkomen, ondanks de genomische screening (zie Bijlage 1 HGR, 2016; Cappy et al., 2021).

De HGR constateert een aanzienlijke daling van de incidentie van hiv-infecties bij seksuele
contacten van het type MSM, waardoor de virale circulatie in deze populatie in de periode 20152021 met meer dan een derde is gedaald.
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2.1.2

Hiv en syfilis bij nieuwe donoren en regelmatige donoren

In België is in de risicocategorie die in verband wordt gebracht met seksueel gedrag, de reden
“personen die seksueel contact hebben gehad met een nieuwe partner” de meest voorkomende
reden voor uitstel of uitsluiting van bloeddonatie, zowel bij nieuwe als bij gekende donoren (FOD
VVVL, 2020).
Het is echter niet zo dat het residuele risico om via bloedtransfusie hiv op te lopen alleen afhangt
van de prevalentie van het virus in de bevolking. In feite berust de modellering die de HGR
voorstelt op de seroconversiegegevens op basis van de opsporing van bloeddonoren (HGR,
2016). Deze onafhankelijkheid werd onlangs bevestigd door Germain et al. (2021) in een
internationale vergelijking van de hiv-prevalentie en -incidentie bij bloeddonoren vergeleken met
die waargenomen in de algemene bevolking: de seropositiviteitscijfers bij de regelmatige
donoren4 - een indicator van de incidentie - zijn lager maar correleren niet met de incidentiecijfers
bij de algemene bevolking.
Niet-naleving van de regels om in aanmerking te komen voor bloeddonatie werd gekwantificeerd
in donor- en bevolkingsenquêtes (zie analyse HGR, 2016), maar blijft moeilijk te objectiveren
tijdens interviews met hiv-positieve donoren.
Als er om welke reden dan ook onduidelijkheid bestaat over de precieze definitie van bepaalde
termen - bv. "seksuele relatie" of "partner",… (cf. Bajos & Bozon, 2008) - dan kunnen sommige
donoren die risicogedrag vertonen in feite door de mazen van de medische vragenlijst glippen.
De formulering van de vragen kan aan dergelijke beperkingen onderhevig zijn (zie aanbevelingen
AABB, 2018). Ook het begrip "nieuwe" partner kan hieraan onderhevig zijn (er werd bijvoorbeeld
een virale seroconversie waargenomen nadat een vaste partner, die vertrokken was, enkele
maanden later terugkwam). De medisch deskundige die het persoonlijke gesprek met de donor
vóór de bloedafname voert of leidt, moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid en zijn
actieve rol voor de transfusieveiligheid.5
Tabel 1 geeft de bijgewerkte gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2020 weer. De HGR merkt
op dat de bloedtransfusiecentra (BTC's) de afgelopen vijf jaar weinig nieuwe hiv-seroconversies
bij Belgische donoren hebben vastgesteld, terwijl het aantal gevallen van syfillis hoog blijft.
Uit een vergelijking van de besmettingspercentages bij nieuwe donoren met die bij regelmatige
donoren blijkt dat de prevalentie en incidentie vrij stabiel blijven, maar dat bij nieuwe donoren de
prevalentie van syfilis is toegenomen (Tabel 1; Figuur 3).

4

Ter herinnering (zie HGR, 2016): bij een regelmatige donor wiens bloedgift positief test op hiv, kan de
vorige bloedgift tijdens de biologisch stille infectiefase gebeurd zijn.
5 Een gespecialiseerde opleiding in dit soort gesprekken, of eventueel een stage, zou kunnen worden
overwogen, bijvoorbeeld voor personen die patiënten in aids-referentiecentra opvangen.
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Tabel 1.

Opsporing van serologische markers van hiv-infectie en syfilis bij nieuwe en regelmatige bloeddonoren (HGR, 2016; FAGG,
2021).

Jaar van
opsporing

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe donoren

49 589

52 242

63 992

61 171

53 524

51 771

53 144

56 220

53 868

54 282

50 575

52 881

59 323

58 933

hiv

0

4

1

2

2

2

2

0

3

1

0

0

1

0

Treponema

10

12

14

15

18

35

28

26

24

14

26

27

25

24

239 381

247 263

247 844

243 296

243 960

245898

234 411

227 493

228 597

230 723

227 524

229 761

238 545

241 153

hiv

2

1

3

1

0

8

9

4

1

4

1

0

1

0

Treponema

13

18

22

9

8

8

8

12

5

15

14

11

12

14

Regelmatige
donoren

NB. Tussen 2007 en 2020 waren er 18 nieuwe hiv+ donoren en 298 treponema+ vergeleken met 35 hiv+ en 169 treponema+ voor dezelfde
periode onder regelmatige donoren. Gedeeld door het jaarlijkse gemiddelde aantal nieuwe donoren (55 108) en de regelmatige donoren
(237 561), was er 2,2 keer meer hiv onder nieuwe donoren, maar 7,6 keer meer syfilis (Figuur 3).
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Figuur 3. Vergelijking van de infectiefrequentie door hiv en syfilis bij nieuwe en regelmatige
bloeddonoren, 2007-2020.

De HGR merkt ook op dat als aan de criteria betreffende nieuwe partners is voldaan, men zich
moet afvragen hoe deze positieve donoren besmet zijn geraakt. MSM die positief testen (Tabel 2,
Figuur 4) moeten in principe allemaal ofwel partnerloos zijn ofwel MSM zijn die sedert enkele
maanden een exclusieve vaste relatie hebben (zie 2.2.12.4 van het advies van de HGR, 2016).
Meer dan een derde van de niet-nalevende MSM-bloeddonoren die in Nederland positief op hiv
zijn getest, had een vaste relatie (zie HGR, 2016). Wanneer een donor hiv-positief test, voeren
de BTC een gesprek met de donor om de oorzaak van de infectie vast te stellen. Hieruit blijkt dat
donoren vaak niet in staat zijn hun eigen risico in te schatten en/of niet op de hoogte zijn van het
risicogedrag van hun partner.

Figuur 4. Evolutie van het aantal regelmatige bloeddonoren die als hiv-positief worden
gedetecteerd volgens zelf-gerapporteerde seksuele overdracht in België (2007 - 2021).

* Voorlopige gegevens, januari tot augustus 2021
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Sinds advies nr. 9291 van de HGR blijkt uit een diepgaand onderzoek van de risicofactoren van
regelmatige donoren volgens de waarschijnlijke wijze van seksuele overdracht (zie Tabel 2 en
Figuur 3) dat er geen "MSM" zijn aangegeven, en slechts één man bij wie de wijze van overdracht
"onbepaald" was. Dit betekent dat de periode 2012 tot 2014 een atypische periode is. Het
residuele risico van de laatste zes jaar is dus veel kleiner dan eerder geraamd. De HGR merkt
echter op dat sedert de wijziging van de toelatingscriteria voor MSM in 2017 slechts drie personen
hiv-positief zijn getest: twee vrouwen en één heteroseksuele man.
Sinds de wijziging van de MSM-criteria moet ook worden opgemerkt dat bij de mannen slechts
één nieuwe donor hiv-positief is getest, terwijl het aantal eerder positief geteste gevallen hoger
was.
Ten slotte zijn er sinds 2016 geen nieuwe nucleic acid testing (NAT)-positieve bloedgiften
geweest die niet door de serologische screening zijn geïdentificeerd. Van de 52 hiv-positieve
bloedgiften tussen 2003 en 2019 werden er 7 gediagnosticeerd als NAT-positief zonder enzyme
immunoassay (EIA)-positiviteit. Drie van de vier infecties die sinds 2007 zijn opgespoord, zijn
opgespoord bij de negen mannelijke donoren bij wie de seksuele overdracht "onbepaald" was,
wat wijst op een hoger risico van overdracht bij deze donoren (33,3%; 95% CI: 11,7 - 64,9%),
maar het gaat om kleine aantallen.

De HGR merkt op dat de BTC's de afgelopen zes jaar weinig nieuwe hiv-infecties bij Belgische
donoren hebben vastgesteld, terwijl het aantal gevallen van syfilis hoog is gebleven. De periode
van 2012 tot 2014 is derhalve een atypische periode en het huidige residuele risico is sindsdien
aanzienlijk lager dan eerder geraamd. Sinds de nieuwe toelatingscriteria voor MSM die in
2017 van kracht zijn geworden, is er geen enkele "MSM" of "onbepaalde" donor meer als hivpositief gedetecteerd.
Uit een vergelijking van de besmettingspercentages bij nieuwe donoren met die van
regelmatige donoren blijkt dat de prevalentie en incidentie vrij stabiel blijven, maar dat bij
nieuwe donoren de prevalentie van syfilis is toegenomen.
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Tabel 2.

Aantal hiv-positieve bloeddonoren in België van 2007 tot 2020 volgens waarschijnlijke wijze van seksuele overdracht6
(FAGG, 2021).

Jaar van
opsporing

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2007- 2020

Regelmatige
donoren

2

1

3

1

0

8

9

4

1

3

1

0

1

0

34

Vrouw

1

0

1

0

0

2

1

1

0

1

1

0

0

0

8

Man

1

1

2

1

0

6

8

3

1

2

0

0

1

0

26

- niet MSM

0

0

1

0

0

1

3

1

1

1

0

0

1

0

9

- MSM

0

1

1

0

0

3

2

1

0

0

0

0

0

0

8

- onbepaald

1

0

0

1

0

2

3

1

0

1

0

0

0

0

9

Nieuwe
donoren

0

4

1

2

2

2

2

0

3

0

1

0

0

1

18

Vrouw

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

6

Man

0

4

0

1

2

1

1

0

2

0

1

0

0

0

12

TOTAAL

2

5

4

3

2

10

11

4

4

3

2

0

1

1

52

6De

zeldzame gevallen van intraveneuze en nasale drugsgebruikers zijn hier niet in aanmerking genomen.
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2.1.3

Naleving van de MSM-toelatingscriteria door potentiële donoren

Regelmatig verschijnen er nieuwe studies over de naleving van de regels door MSM. Ze
bevestigen doorgaans eerdere studies, met een klein maar significant aandeel van nietconforme donoren (Schink et al., 2019; Wentz et al., 2019; Sauvage et al., 2020; Davison et
al., 2021; Lau et al., 2021).
Wat betreft de uitstelperiode van 12 maanden, analyseerden Levy et al. (2019) de antwoorden
van 1233 Israëlische MSM's. Van deze groep had 13,4% in het voorafgaande jaar ten minste
eenmaal bloed gegeven; bijna al deze personen (89,7%) gaven geen seksuele
gemeenschap(pen) tussen mannen aan die in de afgelopen 12 maanden had (hadden)
plaatsgevonden. Het is mogelijk dat veel MSM die bloed willen doneren, deel blijven uitmaken
van de huidige donoren (zie punt 2.2.7.2 van het advies van de HGR, 2016) en zo bijdragen
aan het huidige Belgische residuele risico.
Voorts merkten de Kort et al. (2021) op dat de beslissing om een donorkandidaat uit te sluiten
een zekere mate van subjectiviteit heeft, en dat er aanzienlijke variabiliteit wordt gevonden in
het uitsluitingspercentage van de Nederlandse interviewers. Hun resultaten suggereren dat
heuristische en subjectieve diagnoses vaak voorkomen. Er moeten maatregelen worden
genomen om de congruentie van de interviewresultaten te verbeteren.
Er kan ook specifieke opleiding nodig zijn om het personeel van de bloedtransfusiecentra te
helpen zich beter voorbereid te voelen om het publiek correct voor te lichten over de
veranderingen betreffende de uitstelregeling voor MSM en om effectief met donoren te
communiceren over seksuele gedragingen die kunnen worden uitgesloten (Hughes et al.,
2018). Beroepsbeoefenaren die onder het medisch beroepsgeheim vallen, zullen
waarschijnlijk meer vertrouwen wekken, hetgeen de mededeling van gevoelige informatie over
het privé-leven waarschijnlijk zal bevorderen en aanmoedigen.

In het licht van deze overwegingen is de HGR van mening dat, indien de MSM-criteria
zouden worden geschrapt, het van essentieel belang is dat gevoelige interviews in verband
met seksueel gedrag worden afgenomen door gekwalificeerde artsen/medische
beroepsbeoefenaren die zijn opgeleid om te streven naar een grotere consistentie in de
besluitvorming over de toelaatbaarheid tot bloeddonatie.

2.1.4

Seksuele praktijken van MSM

De HGR herinnert er hier aan dat "seksuele betrekking" moet worden opgevat als
"penetratieve genitale geslachtsgemeenschap (anaal, oraal of vaginaal)" (HGR, 2016). Merk
op dat er onvermoede verschillen kunnen bestaan in de perceptie van wat "seks hebben" is:
Rawlings et al. (2006) beschrijven bijvoorbeeld dat een groot percentage van de studentes in
de VS anale geslachtsgemeenschap niet als seks beschouwt. Andere bijzondere profielen
worden beschreven in de laatste grootschalige enquête over de Franse seksualiteit (Bajos &
Bozon, 2008), zoals bijvoorbeeld zij die experimenteren met orale seksuele praktijken maar
deze niet als "seksuele betrekking" beschouwen.
Naast deze bredere perceptie van de contouren van wat seksuele activiteit is, behandelen
Bajos & Bozon (2008) ook een vaak over het hoofd geziene realiteit, de seksualiteit zonder
penetratie.
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Tijdens de hoorzitting over bloedgiften door MSM in het Waalse parlement (PW, 2017) werd
erop gewezen dat "studies over seksueel gedrag ... in Frankrijk ... aantonen dat ongeveer 35%
van de seksuele contacten plaatsvindt zonder penetratie, ook bij MSM". Ervan uitgaande dat
het nog steeds gaat om seksuele contacten tussen dezelfde personen, impliceert deze
vaststelling dat MSM door het verdwijnen van de permanente uitsluiting van MSM in België
sedert augustus 2017, voor bijna 1/3 van hun seksuele contacten in aanmerking komen voor
bloeddonatie. Bajos & Bozon (2008) merken inderdaad op dat "33% van de mannen aangeeft
vaak of soms seks zonder penetratie te hebben, met uitsluiting van erectiestoornissen met
hun huidige partner". Seks zonder penetratie wordt hier echter gedefinieerd als elke seksuele
praktijk die opwinding van de geslachtsorganen inhoudt zonder vaginale of anale penetratie,
dus met inbegrip van orale penetratieve geslachtsgemeenschap.
Bajos & Bozon (2008) melden ook dat van degenen die reeds seksuele contacten hebben
gehad, 6,6% van de mannen aangeeft dat zij ten minste 12 maanden geen seks hebben
gehad.

De HGR benadrukt dat de vragenlijsten zorgvuldig moeten worden herzien om te
verduidelijken wat wordt bedoeld met "seksueel contact/relatie/seksuele betrekkingen",
waarbij ook de begrippen vaginaal, anaal en oraal contact moeten worden uitgelegd, alsook
wat wordt bedoeld met "nieuwe partner", waarbij de begrippen gelegenheidscontacten,
intermitterende partners, enz. moeten worden opgehelderd.
De vragenlijst moet ook vragen bevatten over de trouw van de seksuele partner.

2.1.5

Inschatting van het residuele risico van hiv-overdracht via bloedtransfusie
in België

Het residuele risico van hiv-overdracht via bloedtransfusie is recht evenredig met de duur van
de "stille vensterperiode" (zie Bijlage 5 van het HGR-advies, 2016), die in België niet is
gewijzigd sinds het advies nr. 9291 van de HGR.
Bovendien blijkt uit een onderzoek van Santé publique France (2019) dat de sociale druk om
heteroseksueel te zijn groot blijft, wat met name blijkt uit de kloof tussen aantrekkingskracht
en daadwerkelijke homoseksuele praktijk. Uit deze analyse blijkt dat 2,3% van de mannen in
de afgelopen twaalf maanden homoseksuele gemeenschap heeft gehad. In het advies van
2016 schatte de HGR het percentage MSM van 18-70 jaar dat potentieel in aanmerking komt
om bloed te doneren op 3% van de mannen. Ter herinnering (zie 2.2.5.2. van het advies HGR,
2016): de term MSM, die strikt genomen verwijst naar mannen die seksuele contacten hebben
met mannen, omvat in feite alle varianten van deze relaties (bijv. tussen homoseksuelen,
biseksuelen, down-low, two spirit, sommige occasionele heteroseksuelen, sommige
slachtoffers van verkrachting, etc.)
Cappy et al. (2021) pasten een aanpak toe op basis van genetische vergelijking van
virusstammen om een hiv-transmissienetwerk af te leiden voor 384 hiv-sequenties van Franse
bloeddonoren en 1337 hiv-sequenties van personen met bekende risicofactoren (primair hivinfectiecohort). In totaal konden in Frankrijk 139/284 hiv-positieve mannelijke donoren (48,9%)
tussen 2000 en 2016 als MSM worden beschouwd. Dat percentage (50%) is kleiner dan de
schattingen die door de fylogenetische analyses werden verkregen, nl. meer dan 70% (van
de Laar et al., 2017). De auteurs schrijven dit verschil toe aan de lage drempel (70%
bootstrapping) die in deze fylogenetische analyse werd gebruikt.
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In zijn advies van 2016 schreef de HGR naar schatting 75% van het totale residuele risico toe
aan MSM-donoren. In het licht van de nieuwe gegevens zal dit percentage waarschijnlijk lager
zijn en gemiddeld 60% bedragen.

De HGR is van mening dat de geringe toename van het residuele risico als gevolg van de
opheffing van de MSM-uitstelregeling zal worden gecompenseerd door een aanzienlijke
daling van het huidige seroconversiepercentage. Het effect ervan zal des te kleiner zijn
naarmate de toelatingsregels beter worden toegepast.

2.1.6

Overdracht van hiv via transfusie van bloedbestanddelen ondanks
genomische screening

Cappy et al. (2019) publiceerden een Franse casus die het nut onderstreept van de
systematische archivering van gedoneerde plasmamonsters, maar ook van opsporing en
voorlichting van bloeddonoren.
Sinds de nationale invoering van de individuele genomische screening, is het beschreven
geval het eerste geval van bloeddonatie waarvan is vastgesteld dat de besmetting tijdens de
serologisch stille vensterperiode van hiv is gebeurd:
In augustus 2017 testte een 57-jarige regelmatige donor positief op hiv (met een plasma-virale
lading van 11 600 kopieën/ml en een volledig serologisch profiel door Western-blot). Hij had
vijf keer bloed gegeven in de voorgaande twee jaar. De vorige ID-NAT-negatieve donatie werd
opnieuw positief getest met een zeer lage, niet-kwantificeerbare plasma-virale lading. De
sequentiebepaling van de stam toonde geen mismatches met de reagens primers/probe. Hivoverdracht kon worden uitgesloten bij een ontvanger van een zakje gedoneerde bloedplaatjes
die een procedure voor het terugdringen van pathogenen had ondergaan. Hiv-overdracht kon
niet worden gedocumenteerd bij de ontvanger van de rode bloedcellen, die voortijdig overleed.
Uit het interview met de donor na de donatie zijn geen risicofactoren voor hiv-infectie
gebleken.
Na de publicatie van het HGR-advies (2016) werd het grote publiek blootgesteld aan een
aantal dubieuze veronderstellingen; deze hadden tot doel twijfel te zaaien over het bestaan
van het stille venster met genomische tests (bv. overlapping met de hiv-eclipsfase). De HGR
betreurt de onjuiste voorstelling van de feiten en benadrukt dat de vergelijking van de residuele
risico's van hiv-overdracht door transfusie (zie Figuur 8 van het advies van 2016) hoe dan ook
losstaat van de duur van de stille periode.

Met dit voorbeeld wil de HGR aantonen dat het risico om hiv besmette bloedcomponenten
aan te treffen die niet door NAT worden opgespoord omdat de donatie plaatsvindt tijdens
de biologisch stille infectiefase, uitzonderlijk maar reëel is.

2.1.7

Evolutie van de epidemiologie van HCV via seksuele overdracht

In het advies nr. 9291 (2016) van de HGR heeft de gerapporteerde toename van seksuele
overdracht van hepatitis C-virus (HCV) onder MSM de deskundigen ertoe gebracht te
overwegen om een uitstelperiode van ten minste 6 maanden, d.w.z. twee keer de serologische
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stille periode voor dit virus, als minimale veiligheidsmarge in acht te nemen (zie 2.2.3. en
2.2.6.).
Hoewel er geen hemovigilantierapporten van het FAGG beschikbaar zijn voor de afgelopen
jaren, blijkt uit het "Verslag van het tweede jaarlijkse overleg betreffende de tijdelijke
uitsluitingscriteria en de daaraan verbonden uitsluitingsperiodes van de donoren met
betrekking tot seksueel gedrag" (FOD VVVL, 2020) dat er geen impact is van deze HCVoverdracht bij Belgische bloeddonoren. Weinig personen met een co-infectie lijken zich bezig
te houden met activiteiten die verband houden met het risico van seksuele overdracht van
HCV op een derde partij (Alary et al., 2005; Isfordink et al., 2021).

Aangezien er in België geen groot risico bestaat op seksuele overdracht van HCV, wijzigt
de HGR zijn vorige advies en beschouwt een uitstelperiode van ten minste 6 maanden niet
langer als de minimaal in acht te nemen veiligheidsmarge. De HGR pleit voor een marge
van minimaal 4 maanden voor seksueel risicogedrag.

2.1.8

Gebruik van antivirale middelen (PrEP/PEP) in de context van een acute
hiv-infectie

Tijdens de antiretrovirale therapie is het risico verwaarloosbaar dat geïnfecteerde personen
die gedurende 6 maanden een virale lading van minder dan 200 kopieën/ml behouden, hiv op
hun seksuele partners overdragen. Dergelijke medicatie, die als pre-exposure profylaxe
(PrEP) of post-exposure behandeling (PEP) wordt gebruikt, kan ook de virale lading van hiv
verminderen en de seksuele overdraagbaarheid van het virus voorkomen.
Hoewel PrEP/PEP een doeltreffende methode is om de seksuele overdracht van hiv te
voorkomen, gaat het gepaard met minder frequent condoomgebruik en dus een hoger risico
om andere seksueel overdraagbare aandoeningen op te lopen. Bloeddonoren die in de acute
fase van de infectie antivirale middelen gebruiken, worden dan ook geacht een hoog risico te
lopen om deze ziekten via transfusie over te dragen.
Bovendien houdt antiretrovirale profylaxe ook een risico in voor de veiligheid van
bloedtransfusies bij het falen van de behandeling, bijvoorbeeld door onjuiste inname of virale
resistentie (PW, 2017; To & Lee, 2021).
Daarnaast is van deze antivirale middelen bekend dat ze een vertraging of volledige
afwezigheid
van
hiv-specifieke
antilichaamontwikkeling
veroorzaken,
waardoor
antilichaamdetectie bij geïnfecteerde personen wordt vertraagd (Keating et al., 2016). De
bloedveiligheid hangt in dat geval uitsluitend af van de vorm van genomische screening en
het vermogen ervan om lage virale ladingen op te sporen.
Zelfs als de behandeling succesvol is, kan elke transfusie van meer dan 5 ml plasma van een
persoon met een virale lading van ongeveer 200 kopieën/ml leiden tot hiv-overdracht (Gosbell
et al., 2019). In feite is overdracht door transfusie veel efficiënter dan seksuele overdracht
vanwege de intraveneuze toedieningsweg en het grotere volume van het inoculum (PW,
2017). Dit maakt een scenario aannemelijk waarin een hiv-geïnfecteerde donor met een lage
virale lading mogelijk niet wordt opgespoord bij de genomische screeningstests door middel
van minipools (de belangrijkste genomische screeningsmethode die in België wordt
toegepast, zie Tabel 2 van het advies van de HGR, 2016).
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De HGR benadrukt dat de uitsluiting van gebruikers van PrEP/PEP in heel wat landen niet het
gevolg is van gedragsrisico's en geen indirecte discriminatie vormt; het uitstel heeft te maken
met het risico verbonden aan ondoeltreffende tests (Van Epps et al., 2019; Seed et al., 2021).
Daarom vormt het niet meegedeelde gebruik van antivirale geneesmiddelen een risico voor
de veiligheid van bloedtransfusies.
Niet alle BTC's stellen directe vragen om het gebruik van PrEP/PEP vast te stellen; sommige
verwijzen eenvoudigweg naar vragen in de medische vragenlijst die aan de donoren wordt
voorgelegd. Een Canadese studie toont aan dat ondanks de vragen die worden gesteld over
de gezondheid van de donoren, zoals over het al dan niet innemen van medicijnen in de
laatste drie dagen, meer dan de helft van de personen die PrEP/PEP nemen, niet wordt
geïdentificeerd, en dus ook niet als ongeschikt voor het geven van bloed worden beschouwd.
(Saeed et al., 2021).
Uit een recente studie in Zuid-Afrika (van den Berg et al., 2021) blijkt dat bijna één op de tien
hiv-positieve donoren zijn hiv-status en gebruik van antiretrovirale geneesmiddelen niet
bekendmaakt. Deze vragen worden aan alle donoren gesteld sinds de ontdekking van
antivirale middelen in bevroren plasma (Sykes et al., 2019). De demografische kenmerken
van de donoren die hun antiretrovirale gebruik niet meedeelden, verschilden van die van
donoren die in andere studies aan bod kwamen (afhankelijk van hun leeftijd, status van eerste
donatie en woonplaats in Zuid-Afrikaanse provincies met de hoogste hiv-prevalentie). De
redenen voor het niet meedelen zijn niet duidelijk.
In de VS vonden Custer et al. (2020) op soortgelijke wijze dat een aanzienlijk aantal
bloeddonoren antivirale middelen of PrEP innemen zonder dit mee te delen. Er is vastgesteld
dat sommige bloeddonoren weten dat zij hiv-positief zijn, maar toch bloed geven (15% van
hen nemen antivirale middelen). PrEP wordt door 4,8% van de hiv-negatieve MSM-donoren
ingenomen.7
Harvala e.a. (2021) vonden sporen van antiretrovirale middelen in het plasma van hivnegatieve mannelijke donoren in Engeland: 46 donoren die positief waren bevonden voor
syfilis en 96 donoren die gescreend waren maar bij de referentietest negatief waren bevonden
voor hiv-antilichamen. Deze auteurs maken melding van drie gevallen waarbij mannelijke
bloeddonoren geen melding maakten van hun gebruik van PrEP/PEP en positief werden
bevonden voor syfilis (3/46 gescreend, 6,5%).
Aangezien de detectielimiet van de individuele genomische screening (ID-NAT) voor 95%, 10
kopieën/ml plasma bedraagt, zou de PrEP/PEP slechts bij uitzondering moeten interfereren
met deze vorm van opsporing (Vermeulen et al., 2019; Seed et al., 2021). Maar als de
opsporing in minipools wordt uitgevoerd, zoals dat in België gebeurt, klopt deze stelling niet
meer helemaal.
De HGR benadrukt bovendien dat naast de serologische screening en de NAT-screening8 die
in België worden uitgevoerd om hiv op te sporen, alle bloedplaatjesconcentraten en het
plasma worden onderworpen aan een foto- of fysisch-chemische behandeling om pathogenen
te verminderen (zie HGR, 2016).

7

Custer et al. stelden zeer onlangs vast dat ongeveer 80% van de MSM-donoren verklaren dat ze de
laatste 3 maanden geen seksuele betrekkingen hebben gehad, ondanks het gebruik van PrEP (B.
Custer, pers. comm.).
8In België wordt ongeveer 96% van de genomische screening uitgevoerd in minipools.
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PrEP wordt gebruikt door hiv-negatieve personen die het risico lopen aan hiv te worden
blootgesteld door seks of injecterend drugsgebruik. PEP is het gebruik van antiretrovirale
geneesmiddelen na een risicovolle gebeurtenis om de hiv-seroconversie te stoppen.
De HGR is van mening dat de mogelijke interferentie van PrEP/PEP-antivirale middelen op
hiv-tests verder moet worden onderzocht in de context van seksueel risicogedrag. De
medische vragenlijst die aan donoren wordt voorgelegd (met een directe vraag of zij een
PrEP/PEP-behandeling ondergaan) moet ook worden herzien om de kernbegrippen
nauwkeuriger te omschrijven.
Nieuwe PrEP-doseringsopties en nieuwe behandelingsbenaderingen zullen de
vraagstukken inzake bloedveiligheid nog complexer maken. De zeer gevoelige ID-NATscreening van hiv lijkt evenwel doeltreffend bij personen die PrEP/PEP gebruiken.
De HGR vraagt zich af of en hoe het residuele risico op hiv is veranderd met de grotere
beschikbaarheid van antivirale middelen en PrEP/PEP onder bloeddonoren.
De HGR is ervan overtuigd dat er dringend behoefte is aan bewustmakingscampagnes
over het gebruik van antivirale middelen (profylactisch en therapeutisch), waarbij het risico
op een ondoeltreffende opsporing bij bloedtransfusies moet worden benadrukt.

2.2 Nieuwe gegevens over de evenredigheid van de sanitaire
securisatiemethoden
2.2.1

Opheffing van elke vorm van uitsluiting

Hoewel de algemene incidentie van hiv in Zuid-Afrika veel hoger is dan in België (ook bij
heteroseksuelen), heeft het land in 2014 alle uitsluitingscriteria voor MSM opgeheven (HGR,
2016). Om de mogelijke negatieve gevolgen van deze beslissing aan te pakken was ZuidAfrika het eerste land ter wereld dat de ID-NAT-screening voor hiv op nationale schaal heeft
ingevoerd. De resultaten van deze benadering zijn nu beschikbaar (Vermeulen et al., 2019)
en opmerkelijk: het geschatte totale residuele risico op hiv-overdracht is gedaald van 24 per
miljoen donaties tot 13,4 per miljoen. Dit betekent dat, ondanks het feit dat men een
donorpopulatie met een hoog risico heeft toegelaten, het verhoogde risico meer dan
gecompenseerd wordt door de invoering van de ID-NAT-screening.
In Spanje bedroeg het percentage MSM onder de hiv-positieve donoren in 2008 ongeveer
70% (HGR, 2016). Een studie uitgevoerd in Catalonië voor de periode 2005-2014 kwam tot
dezelfde resultaten. De studie kon bovendien door middel van fylogenetische analyses
aantonen dat de waarschijnlijke transmissie via seksueel contact tussen mannen verliep
(vooral voor hiv-infecties zonder subtype B) (Bes et al., 2017).
In Italië, waar de selectiecriteria voor bloeddonoren voor zowel MSM als heteroseksuelen
dezelfde zijn, is de hiv-prevalentie en -incidentie in de niet-donorpopulatie hoger dan in WestEuropa (Regine et al., 2017). Er zijn ook veel meer mannelijke donoren (zie HGR, 2016). Uit
een nieuwe Italiaanse studie blijkt dat 59/232 (25,4%) van de nieuwe hiv-positieve mannelijke
donoren en 118/406 (29%) van de regelmatige mannelijke donoren verklaarden MSM te zijn
(Velati et al., 2018). Bovendien maakte een aanzienlijk deel van de hiv-positieve donoren 39% van de nieuwe donoren en 29% van de regelmatige donoren - geen melding van gekende
hiv-gerelateerde risicofactoren (Velati et al., 2018), wat een sterke aanwijzing is dat de
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adviesprocedures vóór en na de bloedafname die momenteel in de bloedtransfusiecentra van
Italië worden gehanteerd, aan verbetering toe zijn.
In het Verenigd Koninkrijk werd het zgn. 'FAIR'-verslag (2020) voorgelegd aan het Advisory
Committee on the Safety of Blood, Tissues and Organs (SaBTO), dat voorstander was van
een voorafgaande proefstudie alvorens het MSM-criterium op te heffen; de commissie stemde
echter in met het voorstel, gezien de moeilijkheid om dergelijke studies uit te voeren tijdens
een pandemie.
Sedert 14 juni 2021 worden aan elke kandidaat-bloedgever de volgende vragen gesteld,
ongeacht leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid:
You will be asked whether, within the last three months:

•
•
•

you have had a sexually transmitted disease (including gonorrhoea)
you have taken part in chemsex? (Chemsex is defined as sexual activity, often in groups,
under the influence of stimulant drugs, excluding cannabis, alcohol and Viagra, to enhance
sexual experience). This risk applies for all sexual contact.
you have had anal sex with multiple partners or a new sexual partner with or without a
condom or other protection. (For the purpose of donor selection, a new partner is someone
that you have not had sex with before or a previous partner with whom you have restarted
a sexual relationship).

If your answer is ‘yes’ to any of these questions, you will not be eligible to give blood for another
three months.
In addition, you will be asked whether you:

•
•
•

regularly have anal sex with or without a condom or other protection with more than one
person?
take Pre Exposure Prophylaxis for HIV (PrEP) continuously?
have ever had syphilis?

If your answer is ‘yes’ to any of these questions, you will not be eligible to give blood.

cf. https://www.welsh-blood.org.uk/fair-new-donor-eligibility-questions/

Het is duidelijk dat wie in de afgelopen drie maanden anale seks heeft gehad met een nieuwe
partner of met meerdere partners, op dat moment geen bloed meer kan geven, ongeacht zijn
geslacht of dat van zijn partner9. Elke persoon die zich onthoudt van anale seks kan bloed
geven.
Volgens een onderzoek van O'Brien et al. (2021) voelde één op de zes donoren zich
ongemakkelijk bij de vraag over anale seks, omdat zij die te persoonlijk vonden. Zij plaatsen
ook vraagtekens bij de relevantie ervan voor de veiligheid van de transfusies.
In Brazilië mogen sinds juni 2020 na een gerechtelijke uitspraak geen vragen over seksuele
geaardheid meer worden gesteld. De bloedtransfusiecentra hebben daaraan gehoor gegeven,
maar zijn alle donoren, ongeacht geslacht, blijven vragen naar bepaalde risicofactoren: aantal
seksuele partners in de laatste 6 maanden; occasionele seksuele partner; gebruik van PrEP.
Het effect op de infectiemarkers in de regio Rio de Janeiro is samengevat in Tabel 3.

9

Vaginale of orale seks met een nieuwe partner of met meerdere partners blijft toegestaan voor
bloedgiften in het Verenigd Koninkrijk.
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Tabel 3.

Opsporing van bloedgiften op HBV, syfilis en hiv in Rio de Janeiro vóór en na de
aanvaarding van MSM in juni 2020 (voorlopige gegevens over 9 maanden - L. de
Amorim Filho, pers. comm.).

N = aantal donaties van mannen en vrouwen; n = aantal positief bevonden donaties; NS = niet significant

In de transfusiecontext van Rio de Janeiro wijzen deze voorlopige gegevens op een toename
met 50% van het aantal hiv-besmettingen, maar dit is niet significant, zoals dat overigens ook
het geval is voor syfilis en hepatitis B-virus (HBV), die beide seksueel overdraagbaar zijn.
De HGR merkt op dat het hiv-percentage onder bloeddonoren in Rio (0,04%) veel hoger is
dan in België (0,0003%).
Met het oog op een dubbele controle heeft de HGR gegevens opgevraagd over een periode
van 12 maanden en uitgesplitst naar nieuwe en regelmatige mannelijke donoren - aangezien
dit de gegevens zijn aan de hand waarvan de residuele risico's kunnen worden beoordeeld maar deze informatie blijft vertrouwelijk (L. de Amorim Filho, pers. comm.).
In Argentinië is de selectie van bloeddonoren sinds 2015 gebaseerd op een regelwijziging,
waarbij de categorie "risicogroep" is vervangen door "risicosituatie". Blanco et al. (2020)
vergeleken de infectiemarkerpercentages in de drie jaar vóór de wijziging (2012-2015) met
die in de drie jaar na de wijziging (2015-2018) bij respectievelijk ongeveer 83.000 en 91.000
donoren.
De HGR stelt vast dat er een zeer hoog percentage nieuwe donoren is en dat het percentage
hiv-positieven veel hoger ligt dan wat in België wordt waargenomen.
In deze context bleek dat de opheffing van het ongeschiktheidscriterium voor MSM de
bloedveiligheid niet significant heeft aangetast (Tabel 4) wat betreft hiv en de overige seksueel
overdraagbare infecties (HBV, HCV en syfilis).
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Tabel 4.

Bloedscreening op HBV, syfilis en hiv bij mannelijke donoren in de provincie
Córdoba, Argentinië, vóór en na de aanvaarding van MSM in september 2015
(gegevens van Blanco et al., 2020).

N = aantal donaties van mannen; n = aantal positief bevonden donaties; [ ] = betrouwbaarheidsinterval; NS = niet significant

Met het oog op een dubbele controle heeft de HGR de uitgesplitste gegevens van de
regelmatige mannelijke donoren opgevraagd - aangezien dit de gegevens zijn aan de hand
waarvan de residuele risico's kunnen worden beoordeeld - maar deze informatie is nog niet
beschikbaar gesteld (S. Blanco, pers. comm.).
Er zij op gewezen dat deze auteurs de handhaving van het residuele risico toeschrijven aan
het feit dat de vragen over intieme seksuele praktijken zeer specifiek zijn en dat het individuele
persoonlijke gesprek met de donor een goed moment is om personen te onderrichten en te
motiveren om regelmatige donoren te worden, die zich bewust zijn van de
verantwoordelijkheid van de handeling die zij op het punt staan te verrichten.
In de VS voerden Custer et al. (2018) een gedragsonderzoek uit dat zich niet richtte op nieuwe
donoren, maar op de algemene MSM-populatie. Van de 961 respondenten trachtte bijna één
op de drie mannen bloed te geven na hun eerste contact met een MSM. Bovendien stond een
aanzienlijk deel (40%) van hen afwijzend tegenover de zeer specifieke vragen over hun
risicogedrag die bedoeld waren om hen al dan niet toe te laten.
Sinds april 2020 kunnen MSM in de VS bloed geven op voorwaarde dat zij in de 3 maanden
voorafgaand aan de bloedafname geen seks met een man hebben gehad. Daarnaast is sinds
december 2020 de proefenquête ADVANCE (2021) gestart: deze studie heeft tot doel de
vragen te valideren die aan MSM-donoren worden gesteld op basis van de som van de
individuele risico's op hiv-besmetting en niet op basis van de datum van hun laatste seksuele
contact met een andere man.
In Frankrijk stellen Tiberghien et al. (2020) vast dat 332/456 (73%) van de MSM-donoren van
plasma dat in "quarantaine" is geplaatst, inderdaad donoren zijn die vóór juli 2016 bloed
hebben gegeven, d.w.z. vóór de afschaffing van de permanente uitsluiting van MSM. Deze
donoren geven derhalve geen getrouw beeld van de hiv-epidemiologie onder de MSMdonoren voor wie dezelfde uitsluitingsregels gelden als voor de algemene donorpopulatie.
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Pillonel et al. (2020) hebben onlangs het residuele risico van hiv-besmetting geschat voor het
opheffen van de uitstelregeling voor MSM. Op basis van het residuele risico met het uitstel
van 12 maanden, zou de waarde van dit risico met 1,5 worden vermenigvuldigd. Het extra
risico ligt dus de helft lager dan hun eerdere schattingen (zie HGR, 2016, delen 2.2.8. en
2.2.9.2.). Deze modellering is echter niet erg betrouwbaar, omdat het resultaat afhangt van
verschillende factoren die moeilijk in te schatten zijn, waaronder de naleving van de criteria
om voor donatie in aanmerking te komen.
In juni 2021 heeft de Assemblée nationale na verschillende lezingen een wetsontwerp over
bio-ethiek goedgekeurd: "De criteria voor de selectie van bloeddonoren (...) mogen niet
gebaseerd zijn op een verschil in behandeling, met name wat betreft het geslacht van de
partners waarmee de donoren seksuele betrekkingen hebben gehad, dat niet gerechtvaardigd
is door de noodzaak om de donor of de ontvanger te beschermen." (RF, 2021).
In Duitsland zijn de instanties bevoegd voor de volksgezondheid van mening dat "volgens de
huidige stand van de wetenschap een tijdelijke uitsluiting van donatie gedurende vier
maanden na het staken van riskant seksueel gedrag voldoende is om de hoge veiligheid van
bloedproducten te blijven waarborgen. In een wederzijds monogaam/seksueel exclusief
partnerschap mag seksueel risicogedrag niet worden veronderstelt, ongeacht het geslacht
van de betrokken personen" (AK Blut, 2021).

De nieuwe studies die sinds de veranderingen in de verschillende landen zijn gepubliceerd,
zijn uiteraard een bron van informatie, maar kunnen niet rechtstreeks worden aangepast of
geëxtrapoleerd naar ons land, omdat de prevalentie van hiv in de verschillende landen,
zoals men kan vaststellen, zeer verschillend is.
Feit is dat deze gegevens geruststellend zijn voor de regelmatige donoren en dat de
individuele genomische screening (ID-NAT) uitstekende resultaten oplevert.

2.2.2

Donatie door mannen die al enkele maanden geen seksuele betrekkingen
meer hebben gehad met mannen

Er is een geoptimaliseerd model ontwikkeld (Davison et al., 2019) om het hiv-risico te
voorspellen bij donaties van MSM na een uitstel van 12 maanden. De voor het VK en Canada
verkregen prognoses vertoonden een laag residueel risico, dat na toepassing van dit
toelatingscriterium objectief werd vastgesteld. Hoewel het model aan andere uitstelscenario's
kan worden aangepast, zou een betere kwaliteit van de gegevens de nauwkeurigheid van het
model ten goede komen, en meer bepaald de incidentieschattingen onder potentiële donoren.
In Frankrijk kunnen MSM sinds 10 juli 2016 bloed geven op voorwaarde dat ze in de 12
maanden voorafgaand aan de afname geen seks hebben gehad met een andere man.
Aangezien deze verandering geen effect heeft gehad op het residuele risico van hivoverdracht via bloedtransfusie, hebben Pillonel et al. (2020) het residuele risico op hivbesmetting geschat over de twee perioden van 18 maanden vóór en na de verandering in de
toelatingscriteria, en vervolgens het aandeel van dit risico dat kan worden toegeschreven aan
MSM voor elk van deze perioden. Op grond van een betrouwbare modellering waaruit bleek
dat het residuele risico met een uitstelperiode van 4 maanden voor MSM niet verschilt van het
risico met een uitstelperiode van 12 maanden, is Frankrijk in april 2020 overgestapt op een
uitstelperiode van 4 maanden voorafgaand aan de bloeddonatie voor mannen die seksuele
betrekkingen hadden met een man.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 24 −

In Canada werden vergelijkbare resultaten verkregen (O'Brien et al., 2020). Het
gemodelleerde risico bleek zeer laag bij een uitstelperiode van 12 maanden, zodat het extra
risico van een uitstelperiode van 3 maanden ook zeer laag was, zelfs in een pessimistisch
scenario, d.w.z. een verdubbeling van de percentages van niet-naleving, van prevalentie en
van incidentie van hiv onder MSM.
Drie studies in de VS brachten verslag uit over een monitoring van de infectiemarkers nadat
men was overgestapt van een totale uitsluiting van MSM-donoren naar een uitstelregeling in
geval van geslachtsgemeenschap in de laatste 12 maanden (Grebe et al., 2020; Quiner et
al., 2020; Steele et al., 2021).
Grebe et al. (2020) vonden geen significante toename van de hiv-incidentie of het risico van
hiv-overdracht via transfusie bij nieuwe donoren in de periode van twee jaar volgend op de
omschakeling.
Quiner et al. (2020) beoordeelden de trends in recente hiv-besmettingen onder bloeddonoren
voor en na de invoering van de 12-maanden-uitstelregeling. Het totale percentage recente
hiv-besmettingen was hoger bij de regelmatige donoren en de jonge donoren, maar bleef
gedurende de periode 2010-2018 jaarlijks stabiel.
In de grote studie van Steele et al. (2021) liet het effect gedurende 2,5 jaar na de invoering
van het nieuwe toelatingscriterium ook geen significant verschil in de hiv-incidentie zien (zie
Tabel 5).

Tabel 5. Hiv-incidentie bij donoren per 100.000 personen/jaar (Steele et al., 2021).

In Japan werd het criterium van 12 maanden tijdelijk uitstel in 2011 teruggebracht tot 6
maanden en blijft de aanhoudende sensibiliseringscampagne bij de donoren vruchten
afwerpen (Figuur 5). In Japan heeft de wijziging van het MSM-criterium duidelijk geen
negatieve weerslag gehad op het residuele risico. De incidentiecijfers van de laatste jaren
wijzen op een stabilisatie rond 1,1 hiv-seroconversies per 100.000 personen. Sommige
experten zijn van mening dat van Belgische donoren geen gelijkwaardige naleving van de
regels kan worden verwacht, omdat de cultuur, de levenswijze, de noties van goed
burgerschap en discipline in Japan en België zeer verschillend zijn.
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Figuur 5.

Daling van het aantal hiv-seroconversies onder Japanse bloeddonoren
(NASC, 2015; M. Satake, pers. comm.).

De HGR heeft nota genomen van de resultaten van de opsporing van hiv- en syfilismarkers
in het Verenigd Koninkrijk, op basis waarvan men de uitstelperiode na het laatste MSMcontact heeft teruggebracht van 12 maanden tot 3 maanden in 2017. De gegevens van de
donorbewaking in 2017 en 2018 lieten nog steeds dezelfde besmettingspercentages voor hiv
en syfilis zien; bij de nieuwe donoren werd een daling van de hiv-besmettingspercentages
vastgesteld (Tabel 6).
Terwijl de lage infectiecijfers stabiel zijn gebleven bij de regelmatige donoren, werd in 2019
een duidelijke, maar nog onverklaarde toename waargenomen onder de nieuwe donoren. De
gegevens voor 2020 en 2021 zijn nog niet beschikbaar.
De HGR preciseert dat de in Tabel 6 weergegeven infectiepercentages zijn verkregen zonder
dat aan deze donoren werd gevraagd of zij in de laatste drie maanden een nieuwe seksuele
partner of meerdere seksuele partners hadden gehad. In België bevat de medische vragenlijst
dergelijke vragen al sinds vele jaren.
Tabel 6.

Opsporing van hiv- en syfilisinfecties bij bloeddonoren in het Verenigd Koninkrijk,
2015 tot 2019 (NHSBT&PHE, 2017; NHSBT&PHE, 2018; NHSBT&PHE, 2019).
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Ter herinnering: sinds het opduiken van de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob - als
gevolg van de gekkekoeiencrisis - importeert het Verenigd Koninkrijk alle plasma voor
transfusie. Het besluit om vanaf 2021 opnieuw plasma in te zamelen, zou derhalve kunnen
leiden tot een toename van het aantal opgespoorde infecties in het Verenigd Koninkrijk (zie
2.2.4).

De nieuwe gegevens over donaties van mannen die al enkele maanden geen seks met
mannen hebben gehad, zijn afkomstig uit landen met een matige of lage hiv-positiviteit.
Uit deze nieuwe studies blijkt, afhankelijk van de prestaties van het regionale
transfusiesysteem, ofwel een stabiel incidentiecijfer en residueel risico, ofwel een lager
risico dan volgens het vroegere toelatingscriterium.
De HGR merkt op dat ook andere veranderingen een positief effect kunnen hebben op de
resultaten, zoals efficiëntere opsporingsmethoden, uitstel bij gebruik van PrEP, etc.

2.2.3

In quarantaine geplaatste plasmadonaties

Sinds 2016 staan Israël en Frankrijk seksueel actieve, MSM met één vaste partner toe om
plasma te doneren voor transfusie, waarbij een quarantainesysteem wordt gehanteerd (Levy
et al., 2017; Tiberghien et al., 2017). Dat houdt in dat het plasma pas wordt vrijgegeven als
de volgende donatie negatief test.
In Israël wordt plasma van MSM-donoren gedurende 4 maanden in quarantaine geplaatst.
Donoren worden actief aangespoord om terug te keren, maar het huidige
terugkeerpercentage is laag (30%) (Moser et al., 2019). Sinds september 2021 heeft Israël
alle uitsluitingscriteria voor MSM opgeheven.
In Frankrijk wordt plasma van MSM-donoren gedurende 2 maanden in quarantaine
geplaatst. Deze donoren verklaren niet meer dan één partner te hebben gehad in de laatste
4 maanden. Tussen juni 2016 en juni 2019 heeft het EFS 1063 donaties door aferese
afgenomen bij 456 MSM-donoren (Tiberghien et al., 2020). Het uitsluitingspercentage voor
seksueel risicogedrag bedroeg 11,4%. De HGR merkt op dat het aanbod van plasmadonaties
in quarantaine laag is, met een gemiddelde van ongeveer 135 in aanmerking komende
donoren/jaar van de 960 000 MSM10. Het terugkeerpercentage is 42%, terwijl het
terugkeerpercentage van plasmadonoren via aferese 67% is.
De infectiemarkers tonen:
– 1 hiv-positieve donatie (door serologische en genomische screening);
– 0 HBV-positieve donaties, 0 HCV-positieve donaties;
– 9 donaties positief voor syfilisantilichamen (waaronder 2 bij donoren die na 2 maanden
terugkeerden);
– 1 positieve hepatitis A-virus (HAV)-donatie (uitbraak in 2017 vooral onder MSM).
De percentages infectiemarkers verschillen van de percentages die bij donoren van volledig
bloed zijn waargenomen, namelijk 0,8%, maar de representativiteit van deze donorgroep in
verhouding tot de betrokken MSM-populatie is onzeker. De HGR heeft de vraag gesteld of de
10

Gebaseerd op een schatting van 3% van de 32 miljoen mannen boven de 18; sommige donoren
hebben tijdens de vergelijkingsperiode meerdere malen gedoneerd.
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hiv-positieve donor een nieuwe of gekende donor is, maar heeft nog geen antwoord
ontvangen.
Caruso et al. (2019) onderzochten de aanvaardbaarheid van plasmadonaties in quarantaine
bij 47 MSM uit Quebec. Hun resultaten wijzen op een zekere belangstelling voor het
programma voor plasmadonaties bestemd voor fractionering (hiervoor gelden andere
indicaties dan voor vers ingevroren plasma). Deze wordt echter getemperd door het feit dat
er nog steeds een "speciale" behandeling voor MSM zou bestaan en dat nog steeds niet zou
worden ingegaan op hun herhaalde verzoeken om toegang tot donatie van volledige bloed.

Zelfs bij een actieve benadering van MSM bedraagt het percentage donoren van plasma
dat in "quarantaine" wordt geplaatst, na 2-4 maanden slechts 35%.

2.2.4

"Pathogeen-gereduceerde" plasma- en bloedplaatjesdonatie

Zoals hierboven vermeld, konden Cappy et al. (2019) hiv-overdracht uitsluiten bij een
ontvanger
van
bloedplaatjes
afkomstig
van
een
besmette
donatie:
dit
bloedplaatjesconcentraat had een fotochemische behandeling voor pathogeenreductie
ondergaan.
Volgens de resultaten van een simulatie in het Canadese transfusiesysteem zou de opheffing
van het tijdelijke uitstel gedurende drie maanden van MSM-donoren van niet in quarantaine
geplaatst plasma bestemd voor fractionering een verwaarloosbaar effect hebben gehad op
het residuele risico op hiv (Tabel 7). De verschillende stappen van inactivering en/of
verwijdering van virussen tijdens de verwerking van het bronplasma zijn dus volledig
doeltreffend.
Er zij op gewezen dat het hiv-seroconversiepercentage onder de Canadese bloeddonoren
zeer laag is, lager dan in België.
Tabel 7. Schatting van het residuele risico voor plasmadonatie via aferese door MSM in
Canada, zonder uitstelmaatregel (Aubé et al. 2021, in press).
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Net als heel wat andere landen is het Verenigd Koninkrijk een programma opgestart om
plasma in te zamelen van herstellende COVID-19-patiënten. Dit plasma wordt gewoonlijk
geïnactiveerd met de methyleenblauwmethode. De microbiologische markers die zijn
geïdentificeerd (K. Davison & S. Brailsford, pers. comm.) kunnen een eerste indicatie geven
van de frequentie van recente infecties bij donoren van "pathogeengereduceerd" plasma,
maar de HGR beschikt nog niet over deze gegevens.

Er bestaan voor plasma en bloedplaatjes (maar nog niet voor rode bloedcellen) technieken
om ziekteverwekkers door inactivering en/of verwijdering te verminderen. Intuïtief wordt
verwacht dat met deze methoden de bloedbestanddelen en/of -producten met virussporen
die aan een genomische screening zijn ontsnapt, kunnen worden veiliggesteld.
Anekdotische gegevens en gegevens uit simulaties bevestigen de doeltreffendheid van
deze methoden voor hiv.
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III CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De seksuele risicopraktijken onder bloeddonoren die zijn geanalyseerd in het HGR-advies nr.
9291 (2016) zijn opnieuw bekeken. In deze update verfijnt de HGR de conclusies en
aanbevelingen in het licht van nieuwe gegevens.
Dit advies is opgesteld met een belangrijke ethische overweging in het achterhoofd,
namelijk dat de intentie van MSM om bloed te doneren moet worden afgewogen tegen
de noodzaak ervoor te zorgen dat elke patiënt die een transfusie nodig heeft, een veilig
product krijgt. In dit verband moeten voor de organisatie van de transfusieketen
toegangscriteria voor bloeddonaties worden vastgesteld die zorgen voor een
toereikende voorziening van transfusieproducten en tegelijkertijd het laagst mogelijke
risico inhouden voor de patiënten die er gebruik van maken.
Hoewel het criterium "seksuele betrekkingen tussen mannen" verwijst naar een praktijk van
seksueel contact, wordt het feit dat de toepassing ervan beperkt is tot betrekkingen "tussen
mannen" door sommigen verkeerd geïnterpreteerd als gericht op de homoseksuele seksuele
geaardheid. De HGR merkt op dat er in veel landen onlangs een versnelling heeft
plaatsgevonden bij de toepassing van toelatingscriteria die als billijker worden beschouwd.
Deze wijzigingen zijn het resultaat van een evenwichtsoefening tussen de doelstelling van
algemeen belang (beschikbaarheid van veilige bloeddonaties) en het evenredigheidsbeginsel
(vermijding van onevenredige nadelen en lasten/kosten in verhouding tot de doelstellingen).
Op Europees niveau heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Léger-arrest van
29 april 2015 op dit beginsel aangedrongen, maar eraan herinnerd dat de contra-indicatie voor
donatie, ook al is zij blijvend, door aan de voorwaarden van noodzakelijkheid en evenredigheid
te voldoen, de wezenlijke inhoud van het non-discriminatiebeginsel eerbiedigt (zie bijlage 8,
HGR 2016). Volgens dit arrest moeten de overheidsinstanties ook nagaan of de medische,
wetenschappelijke en epidemiologische kennis en gegevens betrouwbaar en steeds up-todate zijn. De HGR stelt vast dat de buurlanden van België zijn overgestapt van een
uitstelperiode van 12 maanden na het laatste seksuele contact naar een uitstelperiode van 4
maanden en dat drie buurlanden (het Verenigd Koninkrijk sinds 14 juni, Nederland sinds 1
september11 en Duitsland sinds 24 september12) vervolgens in 2021 het specifieke
uitsluitingscriterium voor MSM helemaal hebben afgeschaft.
De HGR heeft eerder al het effect van onveilige seksuele praktijken op de veiligheid van
bloedcomponenten diepgaand onderzocht en de betrouwbaarheid en relevantie van de
gebruikte gegevens geverifieerd (HGR, 2016). In dit verslag heeft de Raad sterk de nadruk
gelegd op de noodzaak van een brede verantwoordingsplicht van bloeddonoren en burgers,
aangezien vrijwel alle hiv-besmettingen voorkomen hadden kunnen worden als de
bestaande uitsluitings- of uitstelcriteria "beter" waren toegepast/geëerbiedigd.
Uit deze update blijkt dat de algemene bevindingen en aanbevelingen - inclusief de belangrijke
gevolgen van niet-naleving - nog steeds van toepassing zijn. De HGR heeft de laatste jaren
echter een duidelijke verbetering van de epidemiologische en hemovigilantieparameters
vastgesteld: enerzijds een daling van de hiv-incidentie bij de algemene bevolking en een
daling met een derde van de incidentie bij MSM, en anderzijds het uitblijven van
seroconversies in de categorieën "MSM" of "onbepaald" bij regelmatige bloeddonoren (figuur
3). Het is onmogelijk geworden om de fractie van het residuele risico te schatten dat toe te
schrijven is aan donoren die het huidige toelatingscriterium voor MSM naleven, noch om de
11voor

MSM "in een duurzame, monogame relatie van tenminste 12 maanden" (d.w.z. nog niet voor
degenen die geen monogame relatie hebben)
12 voor MSM "Innerhalb einer wechselseitig monogamen/sexuell exklusiven Partnerschaft" (idem)
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fractie te bepalen die toe te schrijven is aan mannelijke donoren die beweerden ook seksueel
contact met een andere man te hebben gehad. Het risico van hiv-overdracht door transfusie
is in België nu zo klein geworden dat een speciaal tijdelijk uitstel van mannelijke donoren die
seks hebben met mannen niet langer gerechtvaardigd lijkt. De modelramingen van een
mogelijke toename van het residuele risico indien het criterium voor MSM wordt opgeheven,
zijn niet erg betrouwbaar, maar komen toch lager uit dan voorheen: men mag uitgaan van een
toename met 50% ten opzichte van het residuele risico voor de uitstelperiode van 12
maanden. Een dergelijke toename zou door het Belgische hemovigilantiesysteem vrijwel
onmogelijk objectief kunnen worden vastgesteld, aangezien het evengoed om een tijdelijke
schommeling zou kunnen gaan.
Uit gegevens van andere landen, die in dit document en vroeger, in het HGR-advies van 2016,
zijn geëvalueerd, blijkt in wezen dat een goede naleving van de opsporingsvoorschriften
tijdens het aan donatie voorafgaande gesprek en een efficiënte genomische screening
(individuele genomische screening, ID-NAT) de transfusieveiligheid in stand houden en in
sommige contexten zelfs verbeteren (bv. Zuid-Afrika). Toen deze landen besloten hun
sanitaire securisatiestrategie te hervormen, hadden de meeste niet gewacht op externe
gegevens of interne, betrouwbare wetenschappelijke bewijzen voor de veiligheid.
Met deze update bevestigt de HGR opnieuw dat het risico om hiv besmette
bloedcomponenten aan te treffen die niet door NAT worden opgespoord (onder meer omdat
de donatie plaatsvindt tijdens de biologisch stille infectiefase) uitzonderlijk maar reëel is. De
ernst van de ziekten die door transfusie kunnen worden overgedragen, stelt de
bloedtransfusiecentra en de gezondheidsinstanties, die gebonden zijn aan de doelstelling van
algemeen belang en het evenredigheidsbeginsel, voor een reëel dilemma: hoe kan overdracht
aan ontvangers worden voorkomen wanneer donoren de gevolgen van een verkeerde
interpretatie of van het verzwijgen/verbergen/ontkennen van een risicovolle praktijk niet
inzien? Het residuele risico betreft vooral het lot van polytransfusiepatiënten, premature
baby's, pasgeborenen, hemofiliepatiënten, immuungecompromitteerde patiënten, enz.
Wanneer een besmette donatie niet tijdig wordt opgespoord, kunnen verschillende ontvangers
worden getransfundeerd met bloedcomponenten die uit die donatie zijn bereid. De ontvangers
- die (nog) niet weten dat zij besmet zijn - kunnen op hun beurt onbewust de ziekteverwekker
overdragen op hun seksuele partner(s).
In deze update van advies nr. 9291 stelt de HGR een nieuw probleem aan de orde, dat is
ontstaan door het toegenomen gebruik van antivirale middelen en PrEP/PEP, als gevolg van
de campagnes "Niet meetbaar = niet overdraagbaar". Aan hiv-positieve personen die een
effectieve antivirale behandeling krijgen, wordt meegedeeld dat zij hun hiv-status niet meer
bekend hoeven te maken als zij dat niet willen. Om toegang te krijgen tot deze antivirale
profylaxebehandeling (PrEP), moeten de personen verplicht hiv-negatief zijn. Zij voelen zich
dan volledig beschermd, terwijl PrEP slechts in ongeveer 86% van de gevallen effectief is,
waardoor één op de zeven gebruikers niet effectief beschermd wordt tijdens seksuele
contacten met een hoog risico. Wie een PrEP-behandeling volgt, neemt blijkbaar minder
voorzorgsmaatregelen. Bovendien manifesteert de interferentie van antivirale middelen met
hiv-screenings zich door een vertraging van de kinetiek van zowel de antilichaamvorming als
de virale kopievorming, wat leidt tot een risico van vals-negatieve reacties (NAT en/of
serologisch). De uitsluiting van PrEP/PEP-gebruikers in veel landen is niet discriminerend,
maar wordt ingegeven door het risico van ondoeltreffende opsporingen. Daarom vormt het
niet-aangemelde gebruik van antivirale geneesmiddelen een risico voor de veiligheid van
bloedtransfusies. Dat risico kan evenwel worden beoordeeld via de vragenlijst en/of via het
interview voorafgaand aan de bloedafname.
De HGR vraagt zich af of en hoe het residuele risico op hiv is veranderd met de grotere
beschikbaarheid van antivirale middelen en PrEP/PEP onder bloeddonoren. Nieuwe PrEP-
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doseringsopties en nieuwe behandelingsbenaderingen zullen dit aspect van de
bloedveiligheid in de toekomst nog complexer maken. De ID-NAT-screening op hiv lijkt
evenwel doeltreffend te zijn bij personen die PrEP/PEP gebruiken. We wijzen er niettemin op
dat in België ongeveer 96% van de genomische screening in minipools wordt uitgevoerd.
Aanbevelingen
Advies nr. 9291 (HGR, 2016) is van cruciaal belang om de onderliggende voorwaarden
wat betreft de beschermingsstrategie voor de gezondheid te begrijpen.
1. Zoals in het vorige advies (HGR, 2016) is uiteengezet, is de mogelijkheid om bloed te
geven voor transfusiedoeleinden in geen geval een recht. Daar staat tegenover dat de
organisatie van de transfusieketen de PLICHT heeft om veilige bloedproducten te leveren
aan wie er nood aan heeft. Dit is des te belangrijker omdat de transfusiehandeling in de
overgrote meerderheid van de gevallen betrekking heeft op een kwetsbare
bevolkingsgroep. In dit verband kan een verkorting van de uitstelperiode voor MSM enkel
worden overwogen indien dit geen verhoging van het infectierisico inhoudt.
2. In advies nr. 9291 heeft de HGR verschillende wetenschappelijk onderbouwde opties
weerhouden:
- uitsluiting van MSM tot 12 maanden na de laatste seksuele betrekking met een man;
- het viraal geïnactiveerde plasma in quarantaine plaatsen;
- opheffing van het MSM-criterium voor plasma dat bestemd is voor fractionering
(dubbel geïnactiveerd).
Door de integratie van recent gepubliceerde wetenschappelijke gegevens worden in deze
update twee nieuwe opties voorgesteld:
- uitsluiting van MSM tot 4 maanden na de laatste seksuele betrekking met een man:
zie aanbeveling 3;
- opheffing van het MSM-criterium met aanvullende eisen: zie aanbeveling 4.
3. Vier transfusiedeskundigen zijn op dit moment tegen het opheffen van de toelatingscriteria
voor MSM. Zij beroepen zich op het voorzorgsbeginsel naar aanleiding van ethische en
juridische overwegingen en vinden het belangrijk om enige "buffercapaciteit" in het
systeem in te bouwen (bv. als het aantal hiv-besmettingen plotseling onverwacht stijgt).
Daarnaast moet elke verbetering van de screeningstechnieken na donatie leiden tot een
vermindering van het transfusierisico, en niet tot een status quo door de liberalisering van
de toegang tot bloeddonatie. Zij menen echter dat het effect van het terugbrengen van het
uitstel voor MSM van 12 maanden tot 4 maanden te verwaarlozen zal zijn en kiezen
daarom voor een uitstel voor MSM tot 4 maanden sinds het laatste seksuele contact met
een man.
4. Vier transfusiedeskundigen zijn van mening dat de opheffing van het MSM-criterium op
korte termijn mogelijk moet zijn, mits met de actoren in de sector overleg wordt gepleegd
en de nodige aanpassingen, met name van de vragenlijsten en de gesprekken vóór de
donatie, professioneel worden georganiseerd. Zij pleiten er in het bijzonder voor dat artsen
speciaal worden opgeleid om seksuele kwesties met de donoren te bespreken.
Als de huidige pandemie het toelaat, zal in een proefstudie informatie worden verzameld
over de praktische uitvoering van de pre-donatiegesprekken. Eén deskundige geeft er de
voorkeur aan de resultaten van lopende studies, zoals ADVANCE in de VS, af te wachten.
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Om de ontvangers te beschermen, pleiten deze deskundigen voor de invoering van een
individuele genomische screening (ID-NAT) door alle Belgische BTC. Weet dat de
uitvoering van een dergelijke screening ook vanuit economisch oogpunt moet worden
geëvalueerd, gezien de zeer hoge prijs van de tests en de apparatuur, voor een winst van
37% van de overeenkomstige stille vensterperiode van hiv (zie punt 2.2.12.3. van HGRadvies nr. 9291).
5. In de tussentijd stelt de HGR voor om de medische vragenlijst die aan donoren wordt
voorgelegd (met een directe vraag of zij een PrEP/PEP-behandeling volgen) ook wordt
herzien om de kernbegrippen nauwkeuriger te omschrijven. De HGR adviseert om de aan
donatie voorafgaande (toelatings)gesprekken te verbeteren en om een specifieke
opleiding te voorzien voor de medische deskundige die het persoonlijke gesprek met de
donorkandidaat leidt/beheert.
6. In het kader van de aan de BTC's toevertrouwde voorlichtingsopdrachten beveelt de HGR
aan om bewustmakingscampagnes te organiseren die zijn afgestemd op de
verschillende doelgroepen: burgers, kandidaat-donoren, regelmatige donoren,
beroepsmensen op het gebied van bloeddonatie, artsen, .... De effecten van het nemen
van (profylactische en therapeutische) antivirale middelen moeten prioritair behandeld
worden in die campagnes. Daarbij moet duidelijk de nadruk liggen op het risico dat de
screenings die in kader van bloedtransfusie gebruikt worden, falen in het geval van
risicovolle seksuele contacten.
7. Om de context zo snel en efficiënt mogelijk te documenteren, beveelt de HGR ook aan om
bevroren sera te testen op antivirale middelen bij alle donoren die positief zijn bevonden
voor treponema/syfilis.
8. Zolang het negatieve effect ervan op de doeltreffendheid van screeningstests niet verder
wetenschappelijk is gedocumenteerd, moet het nemen van PrEP/PEP (dat risicogedrag
impliceert) worden opgenomen in de formele contra-indicaties voor bloeddonatie.
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V 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 rapporteursfunctie en het wetenschappelijk
secretariaat werden waargenomen door Roland HÜBNER.

BASTOS DA SILVA Miriam

Hemostase

BRUSSELMANS Koen
DENEYS Véronique

Bloed en bloedderivaten;
moleculaire en celbiologie
Immunohematologie; transfusie

GÉRARD Christiane

Immunohematologie; transfusie

HÜBNER Roland

LOIX Sébastien

Bloed en bloedderivaten;
moleculaire en celbiologie;
opkomende transfusieziekten
Anesthesiologie; intensieve zorgen

SZABO Bertrand

Transfusie

ZACHEE Pierre

Hematologie

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.
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Faculté de Médecine
vétérinaire, ULg
Sciensano
Cliniques universitaires
Saint-Luc, UCLouvain
ex-CHU Sart-Tilman,
ULg
Hoge Gezondheidsraad

Hôpital Jolimont La
Louvière
CHR Verviers East
Belgium
ex-ZNA, Antwerpen

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 30 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.fgov.be.
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