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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9525 

 
Pre-analytische variabelen die van invloed zijn op de interpretatie en 

rapportage van biologische tests op donormonsters voor MLM1  
 

In this scientific advisory report, the Superior Health Council of Belgium aims at providing 

stakeholders in material of human origin with advice on a number of critical pre-analytical 

aspects of serological testing as well as NAT testing, to improve virological safety in the 

field of cell- and tissue donation  

. 
Versie gevalideerd op het College van 

mei 2022 

 
 

I INLEIDING  

De screening van donoren met biologische testen blijft een cruciale beoordeling op grond 

waarvan veel beslissingen worden genomen bij het vrijgeven van orgaan-, cel- en 

weefseldonoren voor therapeutisch gebruik. De omstandigheden waaronder bloed-, serum- 

en plasmamonsters worden afgenomen (pre-mortem of post-mortem) en bewaard, enerzijds, 

en de specificiteit, gevoeligheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de gebruikte 

tests, anderzijds, bepalen of de testresultaten de biologische veiligheidsstatus van de donor 

accuraat zullen weerspiegelen.  

 

Verkrijging bij overleden donoren vergroot weliswaar de beschikbaarheid van organen en 

weefsels, maar heeft ook gevolgen voor het risico van overdracht van infecties van de donor 

naar de ontvangers van orgaan-, cel- en weefseltransplantaties.  

 

Tests voor virologische standaardscreening zijn hoofdzakelijk geoptimaliseerd voor het 

gebruik van sera die van levende donoren zijn afgenomen. Bovendien zijn de algemene 

kwaliteit en kwantiteit van de bloedstalen van overleden donoren vaak niet ideaal. Dit kan 

leiden tot problemen bij het verkrijgen van nauwkeurige en betrouwbare resultaten. De 

methoden die worden gebruikt voor het screenen van serum of plasma van overleden donoren 

moeten voor dit doel worden gevalideerd en de geteste monsters moeten op de juiste wijze 

worden verzameld en voorgeconditioneerd om nauwkeurige tests mogelijk te maken.  

 

Zelfs bij het gebruik van gevalideerde tests, uitgevoerd op correct afgenomen en correct 

bewaarde monsters, kunnen vals negatieve testresultaten worden verkregen, bv. door 

massaal bloedverlies bij de donor en hemodilutie van het bloed van de donor door een snelle 

infusie van bloed, colloïde- en/of kristalloïde-oplossingen.  

 

Het poolen van monsters vóór het testen kan ook worden gezien als een vorm van 

hemodilutie. Het poolen van monsters van verschillende donoren is gebruikelijk in 

 
1 MLM: Menselijk lichaamsmateriaal 
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bloedinstellingen, maar kan niet worden toegepast in cel- en weefselbanken. Indien cel- en 

weefselbanken hun serologisch onderzoek uitbesteden aan bloedinstellingen, moeten ze in 

hun overeenkomst met de bloedinstelling vastleggen dat de serologische en de NAT2- tests 

bij elk individueel bloedmonster afzonderlijk moeten worden uitgevoerd.  

 

Maar ook vele andere aspecten (bv. tijdstip en route van de bloedafname, type afnamebuizen 

in relatie tot de testvereisten, opslag van monsters enz.) zullen de nauwkeurigheid van het 

testresultaat bepalen en moeten in rekening worden genomen.  

 

Wanneer orgaandonoren ook cel- en weefseldonoren worden, kan onderzoek met biologische 

testen zeer gecompliceerd worden. Het wettelijke kader voor orgaandonatie en het wettelijke 

kader voor cel- en weefseldonatie zijn verschillend. De (serologische) acceptatiecriteria van 

deze verschillende soorten donoren zijn op sommige punten tegenstrijdig.  

 

De werkgroep "pre-analytische variabelen" van het domein “Cellen, weefsels, en organen van 

menselijke en dierlijke oorsprong” van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft deze 

vraagstukken bestudeerd en formuleert via dit document adviezen over een aantal kritieke 

pre-analytische aspecten van serologisch onderzoek alsook NAT testen, toegespitst op 

virologische veiligheid, in het kader van cel- en weefseldonatie (materiaal van menselijke 

oorsprong). 

 

 
  

 
2 NAT: Nucleic Acid Tests 
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II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

Het Koninklijk Besluit (KB) van 28 september 2009 schrijft voor dat biologische tests 

(serologische en NAT3 testen) verplicht moeten worden uitgevoerd op monsters van 

weefseldonoren om overdracht van besmettelijke ziekten van donor tot ontvanger te 

voorkomen. 

 

Aangezien het KB echter geen richtlijnen geeft voor de opslag en de verwerking van de 

bloedmonsters, noch voor de interpretatie en rapportage van testen, heeft de Hoge 

Gezondheidsraad (HGR) reeds een advies gepubliceerd met richtlijnen voor de rapportage en 

interpretatie van resultaten van biologische testen die zijn uitgevoerd op monsters van 

donoren van menselijk lichaamsmateriaal (MLM) (HGR 9314, 2016). 

 

Het huidige advies van de HGR heeft betrekking op de volgende pre-analytische variabelen 

die van invloed zijn op de interpretatie en rapportage van biologische testen op monsters van 

donors voor MLM: 

 

1. Variabelen in verband met staalname 

1.1. Soort monsters/stalen 

1.2. Toestand van de donor 

1.3. Staalname 

1.4. Volume van het staal 

1.5. Keuze van specifieke buizen  

1.6. Staalname vóór het overlijden 

1.7. Staalname na het overlijden 

1.8. Etikettering van de buizen 

 

2. Variabelen in verband met vervoer, opslag en verwerking van bloedmonsters 

2.1      Vervoer 

2.2      Centrifugering en hemolyse 

2.3      Opslag voor en na centrifugering 

2.4      Serum versus plasma 

2.5      Serologische tests versus NAT-tests 

 

3. Variabelen met betrekking tot verdunning  

3.1. Hemodilutie 

3.2. Poolen van monsters 

 

4. Beschikbare tests en validatie 

4.1. Beschikbare testen  

4.2. Validatie  

 

Gezien de mogelijke invloed van bovengenoemde pre-analytische variabelen op de 

interpretatie en rapportage van de tests bij MLM-donors, is het van groot belang deze in detail 

te bespreken met het betrokken laboratorium en op te nemen in de overeenkomst tussen de 

 
3 NAT: Nucleic acid tests 
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MLM-bank en het laboratorium dat de serologische en NAT-tests uitvoert. Er wordt een lijst 

gegeven met de elementen die minimaal in deze overeenkomst moeten worden opgenomen. 

 

Niet-negatieve (grijze zone en reactieve) screeningsresultaten voor anti-HIV4-1 en -2 moeten 

bevestigd worden door een erkend AIDS5 Referentie Laboratorium. 

 

Het lijkt aangewezen om de bestaande RIZIV6-nomenclaturen voor gelijkaardige testen bij 

patiënten te gebruiken om de kostprijs bij donoren vast te leggen, en om deze door de 

weefselinstelling te betalen kosten expliciet te vermelden in de overeenkomst tussen de 

weefselinstelling en het laboratorium. 

 

Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms7 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

III METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein “Cellen, 

weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong” de nodige expertises bepaald. Op 

basis hiervan werd een ad hoc werkgroep opgericht met deskundigen in de volgende 

disciplines: tissues banking, virologie en quality management. De experten van de werkgroep 

hebben een algemene belangenverklaring en een ad hoc verklaring ingevuld en de 

Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 

 

Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 

wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 

die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 

Bovendien zijn bedrijven op het gebied van diagnostische tests gehoord. 

 

Na goedkeuring van het advies door de ad hoc werkgroep en door de permanente werkgroep 

“Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong” werd het advies tenslotte 

gevalideerd door het College van de HGR. 

  

 
4 HIV: Humaan immunodeficiëntievirus 
5 AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome 
6 RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
7 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 terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
human” “cells” 
“tissues” 

 Human body material Menselijk 
lichaamsmateriaal 

Matériel corporel 
humain 

Menschliches 
Körpermaterial 

  Biological test Biologische test Test biologique Biologischer Test 

  Pre-analysis Pre-analyse Pré-analyse  

  Pre-analytical 
aspects 

Pre-analytische 
aspecten 

Aspects pré-
analytiques 

 

 

  Virological safety Virologische 
veiligheid 

Sécurité virale  

  Donation Donatie Don  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 5 − 

IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

Lijst van afkortingen  
 
AIDS   Acquired Immunodeficiency Syndrome 
Ag   Antigeen 
anti-HBc   Antilichamen tegen hepatitis B-kern-antigeen 
anti-HBs   Antilichamen tegen hepatitis B-oppervlakte (surface)-antigeen 
anti-HCV   Antilichamen tegen hepatitis C-virus 
anti-HIV 1,2  Anti-humaan immunodeficiëntievirus 1,2 
ARL   AIDS Reference Laboratories - Belgium 
CLSI   Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI Guidelines 
CMV   Cytomegalovirus 
COVID-19  Coronavirus Disease 2019 
DNA   Deoxyribonucleic Acid 
EDQM   European Directorate for the Quality of Medicines 
EDTA    Ethyleendiaminetetra-azijnzuur 
GDPR    General Data Protection Regulation 
HBV   Hepatitis B virus 
HCV   Hepatitis C virus 
HGR   Hoge Gezondheidsraad 
HIV   Humaan immunodeficiëntievirus - Human Immunodeficiency Virus 
HBsAg   Hepatitis B-oppervlakte(surface)-antigeen 
IVD   In Vitro Diagnostic – in vitrodiagnostiek 
KB   Koninklijk Besluit 
KT   Kamertemperatuur 
LOD   Limit Of Detection - Detectielimiet 
MLM   Menselijk lichaamsmateriaal 
NAT    Nucleic Acid Tests  
PCR   Polymerase Chain Reaction 
RIZIV   Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
RNA   Ribonucleic Acid 
TPV   Totaal plasmavolume  
TBV   Totaal bloedvolume  
 
 

1 Algemene overwegingen 

Op 28 september 2009 is het Koninklijk Besluit (KB) tot vaststelling van de kwaliteits- en 

veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en 

distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk 

lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de 

productie-instellingen moeten voldoen, in werking getreden.  

Dit KB van 28 september 2009 schrijft voor dat biologische tests verplicht moeten worden 

uitgevoerd op monsters van weefseldonoren. De tests worden uitgevoerd op donorserum of  -

plasma. De tests worden onderverdeeld in serologische tests en NAT testen.  

Het doel van de verplichte tests is de overdracht van besmettelijke ziekten van de donor op 

de ontvanger te voorkomen. Afhankelijk van de resultaten wordt menselijk lichaamsmateriaal 

(MLM) vrijgegeven of afgekeurd (Theodoropoulos et al, 2018). 

Het KB stelt dat biologische tests verplicht zijn om de volgende antilichamen en antigenen op 

te sporen: anti-humaan immunodeficiëntievirus 1,2 (anti-HIV 1,2), hepatitis B-oppervlakte-

antigeen (HBsAg), antilichamen tegen hepatitis B-kern-antigeen (anti-HBc), indien relevant 

ook antilichamen tegen hepatitis B-oppervlakte-antigeen (anti-HBs), en antilichamen tegen 
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hepatitis C-virus (anti-HCV). Een screeningstest voor syfilis is eveneens verplicht, evenals 

NAT testen voor HIV81, HCV9 en HBV10. Het KB bepaalt dat onder specifieke omstandigheden 

andere tests worden aanbevolen. 

Het KB geeft echter geen richtlijnen voor de opslag en het bewaren van de bloedmonsters, 

noch voor de interpretatie en rapportage van virale serologie- en NAT-testen (KB 28 

september 2009). 

 

In 2016 publiceerde de HGR een advies "Rapportering en interpretatie van biologische testen 

op stalen afkomstig van donoren van menselijk lichaamsmateriaal" (HGR 9314, 2016) met 

richtlijnen voor de rapportage en interpretatie van resultaten van biologische tests die zijn 

uitgevoerd op bloedstalen van donoren van MLM. 

 

Het huidige advies kan worden beschouwd als een vervolgadvies op dit eerdere advies HGR 

9314.  

 
Om te voorkomen dat bloedstalen (en dus potentiële donoren) worden geweigerd als gevolg 

van stappen die voorafgaan aan de diagnostische tests en de interpretatie daarvan, achtte de 

HGR het immers passend zijn advies HGR 9314 aan te vullen met aanbevelingen betreffende 

de pre-analytische fase. Pre-analytische fouten hebben betrekking op meerdere variabelen 

(Cudachar, 2013; Guder, 2012).  

 

Plebani et al (2014) hebben een aantal pre-analytische fouten opgesomd die enerzijds 

verband houden met de identificatie en anderzijds met het monster zelf:  

• Pre-analytische fouten in verband met de identificatie: 

o niet-gelabelde monsters, 

o foutief gelabelde monsters, 

o onvoldoende gelabelde monsters,  

o monsters waarvan vermoed wordt dat ze van de verkeerde patiënt afkomstig 

zijn ("verkeerd bloed in buis"), 

o onregelmatigheden in de etiketteringsvoorschriften voor transfusie (bv. 

handtekening van de persoon die het bloed afneemt), 

• Pre-analytische fouten in verband met het bloedstaal:  

o hemolyse, 

o gestold,  

o icterisch/lipemisch,  

o onjuist vulniveau/onvoldoende hoeveelheid,  

o verloren/niet ontvangen,  

o beschadigd tijdens het vervoer,  

o verkeerd bewaard. 

 

Een recente paper van Sareen et al (2017) bevestigt dat de pre-analytische fase een 

belangrijk onderdeel is van de totale laboratoriumkwaliteit. Uit studies blijkt dat de pre-

analytische fase goed is voor 46 % - 68,2 % van de geconstateerde fouten (Plebani et al, 

2014). 

 

 
8 HIV: Humaan immunodeficiëntievirus 
9 HBV: Hepatitis B virus 
10 HBC: Hepatitis C virus 
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Het huidige advies heeft hoofdzakelijk betrekking op de bloedafname, met name de keuze 

van de monsterbuizen, de keuze tussen serum en plasma, de toestand van de donor 

(overleden of levend) en het tijdstip van de monstername bij hemodilutie (pre-transfusie of 

post-transfusie) of bij overleden donoren (pre-mortem of post-mortem).  

 

Ten tweede worden de opslag en het vervoer van de monsters naar het analyselaboratorium, 

de centrifugering van de bloedmonsters en de praktijk van het poolen van bloedstalen 

besproken.  

 

Tot slot zal worden ingegaan op het belang van standaardisatie van de werkmethoden en de 

keuze van de tests, rekening houdend met de verschillen in diagnostische gevoeligheid en 

specificiteit tussen de tests en de beschikbaarheid van gevalideerde tests op de markt. 

 

Al deze verschillende stappen zijn essentieel. Voor optimaal betrouwbare resultaten is het van 

belang de variabiliteit te beperken en rekening te houden met alle interfererende factoren. 

 

De voorschriften voor weefsels en cellen kunnen verschillen van die voor organen, aangezien 

er verschillende regelgeving van toepassing is. Het doel van deze aanbevelingen is echter om 

testomstandigheden voor te stellen die kwaliteits- en veiligheidsgaranties bieden voor al het 

MLM (weefsels, cellen en organen) en om voldoende informatie te verschaffen om ook 

mogelijke risico's te begrijpen. Aangezien 1 donor voor verschillende soorten MLM (inclusief 

organen) kan gebruikt worden, is het wenselijk om de standaard testvoorschriften voor 

orgaandonatie uit te breiden tot die voor cel- en weefseldonatie. Bovendien moeten de 

nationale testvoorschriften verenigbaar zijn met de internationale voorschriften voor het geval 

dat het MLM in een ander land wordt gebruikt. 

 

De in dit advies besproken tests zijn niet beperkt tot serologische tests, maar hebben 

betrekking op biologische tests in het algemeen (bv. ook nucleïnezuurtests). Bacteriologische 

tests daarentegen zijn uitgesloten van de aanbevelingen in dit advies. 

 

De interpretatie van en de beslissingen op basis van de verkregen testresultaten worden in 

dit advies niet besproken. Voor deze aspecten verwijst de HGR naar zijn eerdere advies HGR 

9314 (2016).  

 

Uiteindelijk blijft het altijd de verantwoordelijkheid van de arts die de transplantatie/implantatie 

uitvoert om een op een risico-batenanalyse gebaseerde beslissing te nemen over de afwijzing 

of aanvaarding van het MLM. 

 

 

2 Monsterneming 

2.1 Soort monsters en uit te voeren tests 

Hoewel biologische tests kunnen worden uitgevoerd op andere lichaamsvloeistoffen en/of 

MLM, worden screeningstests in het algemeen uitgevoerd op donorbloed (meestal serum of 

plasma). De standaardmethode voor bloedafname is een veneuze punctie. Voor het screenen 

van allogene donoren op HBV, HCV en HIV zijn zowel serologische tests als NAT testen op 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 8 − 

bloedmonsters van de donor nodig. Voor syfilis hoeven alleen serologische tests te worden 

uitgevoerd. In het geval van autologe donoren zijn NAT-testen niet nodig (Kitchen et al, 2013). 

 
2.2 Toestand van de donor 

De bloedafname bij allogene weefseldonoren wordt beschreven in het KB van 28 september 

2009. Enerzijds kunnen bloedmonsters worden genomen bij levende donoren. In het geval 

van niet reproductief MLM moet het monster worden genomen op het tijdstip van de donatie 

of binnen 7 dagen na de donatie. In het geval van levende donoren bestaat de mogelijkheid 

om zo nodig op een later tijdstip een aanvullend monster te nemen. Bij overleden donoren 

daarentegen moeten de bloedmonsters binnen 48 uur vóór het overlijden of binnen 24 uur na 

het overlijden worden genomen. In het geval van overleden donoren bestaat de mogelijkheid 

om een extra monster te nemen niet (KB 28 september 2009; Greenwald et al, 2018).  

Bij autologe transplantaten moet het bloed van de autologe donor worden afgenomen binnen 

een maand vóór de transplantatie of binnen 7 dagen na de donatie (KB 28 september 2009). 

 
2.3 Bloedname 

Bij de donor wordt volbloed afgenomen (te verwerken tot serum of plasma, afhankelijk van het 

type buisje dat gebruikt wordt). Bij het nemen van de monsters moeten de algemene normen 

en voorschriften worden gevolgd (bv. CLSI11. "Procedures for the Handling and Processing of 

Blood Specimens for Common Laboratory Tests: Approved Guideline", 4de uitgave, CLSI-

document GP44-A4, 2010). 

 

2.4 Volume van het monster 

Het is belangrijk om een voldoende hoeveelheid bloed te hebben om de nodige tests te 

kunnen uitvoeren. In het geval van een overleden donor is het niet mogelijk een nieuw monster 

te verkrijgen, bv. als er zich in het laboratorium een technisch probleem heeft voorgedaan.  

In het geval van een postmortale donor van meerdere weefsels hebben de verschillende 

betrokkenen (bv. verschillende verkrijgingsorganisaties, weefselinstellingen enz.) resultaten 

van een biologische screening nodig. Het delen van resultaten, met name in het kader van 

interacties met andere banken en met organisaties zoals Eurotransplant (in het geval van 

donoren van meerdere weefsels), kan er echter toe bijdragen dat er minder bloedmonsters 

nodig zijn.  

Daarom is het niet alleen belangrijk om vooraf in onderling overleg met het laboratorium het 

benodigde volume en de prioriteit van de uit te voeren tests vast te stellen, maar ook om de 

toegevoegde waarde van het delen van laboresultaten te vermelden. 

 

2.5 Keuze van buizen 

Afhankelijk van de behoefte aan serum of plasma voor de tests, worden buizen met of zonder 

additieven gekozen. 

Biologische tests voor de opsporing van HIV, HBV, HCV en syfilis kunnen worden uitgevoerd 

op serum of plasma. In de meeste gevallen wordt serum gebruikt voor biologische tests. Een 

serumbuis of stollingsbuis is een bloedbuis waarin de cellen gescheiden worden van de rest 

 
11 CLSI: Clinical & Laboratory Standards Institute: CLSI-richtlijnen 
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van de bloedvloeistof. Het geklonterde en gestolde bloed wordt van de rest van het materiaal 

gescheiden door centrifugering, waarna het serum kan worden opgevangen.  

PCR12- of nucleïnezuurtests kunnen worden uitgevoerd op ethyleendiaminetetra-azijnzuur 

(EDTA)-plasma of -serum. EDTA-plasma wordt het meest gebruikt voor PCR-tests. EDTA is 

een antistollingsmiddel dat de stolling van bloed en/of plasma tegengaat en ervoor zorgt dat 

het te detecteren DNA13 of RNA14 vóór het analytische proces niet significant wordt gewijzigd. 

De antistolling treedt op door het binden van calciumionen (Guder, 2012).  

 
2.6 Bloedafname vóór het overlijden 

Indien het monster afkomstig is van een levende donor (donor met kloppend hart), wordt de 

kwaliteit van het bloed, en meer bepaald de uitvoering van de biologische tests, geacht 

vergelijkbaar te zijn met die van routinebloedstalen van patiënten. 

  
2.7 Bloedafname na het overlijden 

Indien het monster echter afkomstig is van overleden, postmortale donoren zonder hartslag, 

kan de kwaliteit van het bloed, en meer bepaald de uitvoering van de biologische tests, niet 

als vergelijkbaar met routinebloedstalen van patiënten worden beschouwd wegens mogelijke 

veranderingen in het bloed na het overlijden (bv. hemolyse, autolyse of bloed contaminatie). 

 

De richtlijnen van het EDQM15 bepalen dat in het geval van een overleden donor de 

bloedmonsters vlak voor het overlijden moeten zijn afgenomen of, indien dit niet mogelijk was, 

zo spoedig mogelijk na het overlijden en in ieder geval binnen 24 uur na het overlijden. 

 

Een aantal studies hebben echter een langere post-mortem tijd gevalideerd. 

 

Om de geldigheid te verifiëren van NAT-testen uitgevoerd op bloedstalen die later dan 24 uur 

post-mortem werden afgenomen, controleerden Meyer et al virale nucleïnezuurconcentraties 

in bloedmonsters van overleden patiënten die besmet waren met HIV (n = 7), HBV (n = 5) en 

HCV (n = 17). Er werden monsters genomen bij de opname en 12, 24, 36 en 48 uur na het 

overlijden. HIV- en HCV-RNA werden gekwantificeerd met een Cobas TaqManapparaat 

(Roche), HBV- DNA werd gekwantificeerd met een interne PCR. Slechts bij één met HIV 

geïnfecteerde patiënt werd een meer dan 10-voudige daling van de virale lading 

waargenomen in monsters die 36 of 48 uur na het overlijden werden genomen. Voor alle 

andere geteste patiënten was de daling van de virale lading in monsters die 36 of 48 uur na 

het overlijden waren genomen, minder uitgesproken. Monsters van 3 met HIV en 2 met HBV 

geïnfecteerde patiënten die 24 uur post-mortem of later werden genomen, bleken zelfs 

verhoogde concentraties te hebben (> 10 maal zo hoog), mogelijk als gevolg van het vrijkomen 

van virus en/of nucleïnezuur uit bepaalde cellen of weefsels na het overlijden. Men 

concludeerde dat deze voorlopige gegevens erop wijzen dat het tijdstip van de bloedafname 

voor het testen op HIV, HBV en HCV met een PCR-test kan worden verlengd tot 36 uur of 

zelfs 48 uur post-mortem, wat de beschikbaarheid van weefseldonaties kan verbeteren 

(Meyer et al, 2012). 

 

 
12 PCR: Polymerase Chain Reaction (polymerasekettingreactie) 
13 DNA: Deoxyribonucleic Acid 
14 RNA: Ribonucleic Acid 
15 EDQM: European Directorate for the Quality of Medicines (Europees directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen) 
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Een recentere studie werd uitgevoerd door Schmack et al (2019). Twintig gepaarde pre- en 

postmortale bloedmonsters van hoornvliesdonoren werden verkregen en vervolgens 

geanalyseerd op hepatitis B-oppervlakte-antigeen (HBsAg), antilichamen tegen hepatitis B-

kern antigeen (anti-HBc), anti-HCV, HCV-RNA, anti-HIV-1/2 en HIV p24 Ag met Abbott 

testsystemen. De sera werden ook verrijkt met referentiematerialen in concentraties die een 

lage en hoge positiviteit geven voor HBV-, HCV- en HIV-markers. De verrijkte pre- en 

postmortale sera van verwante donoren vertoonden vergelijkbare resultaten voor HBsAg, anti-

HBc, anti-HCV, HCV-RNA, anti-HIV-1,2 en HIV p24 Ag, wat wijst op een hoge stabiliteit van 

virale markers in monsters van overleden donoren. Drie hoornvliesdonoren hadden een 

medische voorgeschiedenis van HBV-infectie en vertoonden anti-HBc met vergelijkbare 

niveaus in de pre- en postmortale sera. Verder was er één post-mortem monster dat een zwak 

positief resultaat van anti-HIV-1 en HIV-1 p24 Ag vertoonde. Er werden geen vals positieve of 

vals negatieve resultaten vastgesteld. De resultaten verkregen met de Abbott ARCHITECT-

analyse en met de Abbott RealTime HCV PCR-test toonden geen significante verschillen. De 

auteurs concludeerden dat de geanalyseerde screeningstests geschikt zijn voor de detectie 

van infectieuze markers van HBV, HCV en HIV op vergelijkbare niveaus in verrijkte pre- en 

postmortale sera van hoornvliesdonoren (Schmack et al, 2020). 

 
2.8 Etikettering van de buizen  

Dit is een zeer cruciaal aspect. Enerzijds moet de etikettering van de primaire buis 

overeenkomen met de juiste donor. Maar er kan een tweede bron van vergissingen zijn als er 

vóór het vervoer naar het laboratorium een deel wordt overgebracht naar een secundaire buis. 

Dit risico kan worden vermeden door gelbuizen te gebruiken. De buizen moeten worden 

geïdentificeerd met inachtneming van de regels van de GDPR16. In geval van allogene 

donoren wordt een donorcode gebruikt, om aldus de nodige anonimiteit te bewaren. 

 
 

3 Variabelen in verband met vervoer, opslag en verwerking van bloedmonsters 

De wetgeving bevat geen duidelijke richtlijnen betreffende de voorwaarden voor de opslag en 

het onderhoud van bloedmonsters, hoewel deze variabelen van reëel belang kunnen zijn in 

de context van de donatie van MLM, met name in het geval van verkrijging op een andere 

plaats dan de plaats van het laboratorium. In die gevallen worden de bloedmonsters in een 

ander ziekenhuis afgenomen en mogelijk pas naar de verwerkende weefselinstelling en/of het 

laboratorium vervoerd wanneer de vaak omslachtige en langdurige procedures voor de 

verkrijging van MLM zijn voltooid. 

 

De bloedmonsters worden gecentrifugeerd om de verschillende bestanddelen van het bloed 

te scheiden. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen de 

bewaaromstandigheden voor en na het centrifugeren (McCaughey et al, 2017).  

Rode bloedcellen zijn een van de belangrijkste bloedbestanddelen. Hemolyse wijst op de 

verstoring van het membraan van rode bloedcellen, waardoor hemoglobine vrijkomt. Dit vormt 

een probleem omdat (ernstige) hemolyse kan leiden tot vals positieve testresultaten. De 

temperatuur van het bloed tijdens de opslag vóór de centrifugering is een belangrijke factor in 

het hemolyseproces. Een temperatuur boven 40 °C en onder 1 °C veroorzaakt hemolyse.  

 
16 GDPR: General Data Protection Regulation 
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Na de centrifugering bevat het plasma of serum (afhankelijk van het soort buis) geen rode 

bloedcellen meer. Daarom kan het monster bij een lagere temperatuur dan 1 °C worden 

bewaard. Andere factoren die van invloed zijn op de hemolyse zijn de bemonsteringstechniek 

(bv. intraveneuze katheter versus veneuze punctie, het overbrengen van het monster (via een 

pneumatische buis of met de hand) en het volume en de vulling van de monsterbuis 

(McCaughey et al, 2017). Aangezien er labospecifieke verschillen zijn, is het van belang dat 

de bewaaromstandigheden expliciet worden vermeld in de overeenkomst tussen de 

weefselinstelling en het laboratorium. 

 

Biologische tests voor de opsporing van HIV, HBV, HCV en syfilis kunnen worden uitgevoerd 

op serum of plasma.  

 

In de meeste gevallen wordt serum gebruikt voor serologische tests.  

Serologische tests kunnen worden onderverdeeld in twee soorten: de eerste detecteert 

antigenen, terwijl de tweede antilichamen detecteert (Greenwald et al, 2018). Een antigeen is 

elke stof die, onder passende omstandigheden, een specifieke immuunrespons kan 

opwekken en/of kan reageren met de producten van die respons. Een antilichaam kan worden 

gedefinieerd als een immunoglobulinemolecule die een specifieke aminozuursequentie heeft, 

waardoor het alleen interageert met het antigeen dat zijn synthese heeft geïnduceerd in cellen 

van de lymfoïdereeks, of met antigenen die daar nauw aan verwant zijn (Padalko et al, 2018). 

Men spoort dus geen oorzakelijk agens op maar de immunologische reactie op een infectie. 

 

Naast deze twee soorten serologische tests kan nog een andere categorie van tests, NAT-

testen, worden uitgevoerd. NAT-testen zijn beter geschikt om de infectie in een vroeg stadium 

op te sporen, aangezien deze tests gebaseerd zijn op een moleculaire amplificatietechniek 

om het DNA of RNA van het virus zelf op te sporen. Een NAT-test kan worden uitgevoerd op 

EDTA-plasma of -serum, maar bij voorkeur op plasma  

 

Het vervoer en de opslag voorafgaand aan het testen geschieden routinematig in 

overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor het veilig vervoer van 

(risicodragend) biologisch materiaal. 

 

De bedrijven verstrekken een bijsluiter bij de diagnostische test met instructies inzake de 

opslagtijd en -temperatuur die in acht moeten worden genomen. In deze bijsluiters wordt 

steevast vermeld dat de betrouwbaarheid van de testresultaten niet kan worden gegarandeerd 

indien wordt afgeweken van de instructies in de bijsluiter.  

 

Dit betekent dat verschillende tijdsintervallen tussen de bloedafname en de centrifugering, 

verschillende tijdsintervallen tussen de centrifugering en de eerste opslag (= 

transportomstandigheden) en verschillende tijdsintervallen tussen de eerste en de laatste 

opslag mogelijk van invloed kunnen zijn op de biologische testresultaten en de 

betrouwbaarheid van de test. Variaties in de opslagtemperatuur vóór de fractionering van het 

bloed kunnen ook gevolgen hebben voor de biologische testresultaten en de betrouwbaarheid 

en geldigheid van de test.  

Bovendien kunnen de aanbevelingen van de bedrijven in deze bijsluiters verschillen in functie 

van het gebruik van plasma of serum, vooral in het geval van postmortale monsters. 
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Er zijn echter nauwelijks gegevens over het effect van de opslagomstandigheden vóór het 

centrifugeren. In bijlage 1 worden enkele voorlopige gegevens vermeld die zijn verzameld in 

het kader van een masterscriptie.  

 

In het geval van PCR-screening op HBV, HCV en HIV moet de centrifugering volgens de 

bijsluiter binnen een bepaalde tijd na de bloedafname worden uitgevoerd. Dit is echter niet 

altijd mogelijk. Vooral wanneer het MLM wordt verkregen van een multiweefsel donor in een 

ander ziekenhuis dan de plaats van de weefselbank, is het soms niet haalbaar om de in de 

bijsluiters vermelde termijnen in acht te nemen. 

Bovendien zijn er in de wetenschappelijke literatuur geen gegevens te vinden over de vraag 

of verschillende omstandigheden vóór het centrifugeren van invloed zouden kunnen zijn op 

de biologische testresultaten en de betrouwbaarheid van de tests, in het bijzonder voor deze 

drie NAT-tests. 

 

Bewaaromstandigheden voor monsters na het centrifugeren lijken minder kritiek te zijn. 

Hoewel veel auteurs hebben gemeld dat de opslagomstandigheden de RNA-stabiliteit en dus 

ook de RNA-detectie van HCV zouden kunnen beïnvloeden, heeft een aantal studies 

aangetoond dat opslag na centrifugering geen grote invloed heeft op de testresultaten. In 2003 

onderzochten José et al de stabiliteit van HCV-RNA in plasmamonsters na opslag bij 

verschillende temperaturen (-70, -20, +5 en +25 °C). Monsters met verschillende HCV-titers 

werden bewaard en op welbepaalde tijdstippen met behulp van kwalitatieve of kwantitatieve 

NAT testen geanalyseerd. Monsters met hoge HCV-RNA-titers werden bewaard bij -20 °C en 

werden gedurende ongeveer 2,6 - 2,7 jaar gevolgd, monsters met middelhoge concentraties 

gedurende ongeveer 1 jaar, en monsters met 100 internationale eenheden per milliliter (IE/ml) 

gedurende 2,5 jaar. Onafhankelijk van de HCV-RNA-concentratie, tonen de resultaten aan 

dat de HCV-RNA-detecteerbaarheid niet afneemt. Monsters die bij 25 °C werden bewaard, 

behielden hun HCV-RNA-titer gedurende 14 dagen en monsters bij 5 °C waren stabiel 

gedurende minstens 3 maanden (José et al, 2003). Vergelijkbare resultaten werden verkregen 

voor andere virussen (José et al, 2005; Baleriola C et al, 2011). 

 

In 2017 hebben Berger et al.de invloed van de bewaartijd gemeten op EDTA-plasmamonsters 

die bij 4 °C zijn bewaard. De virale lading werd gemeten met behulp van de kwantitatieve test 

van Roche voor HCV, v. 2.0, in 43 monsters van HCV-positieve personen. De gemiddelde 

vermindering van de virale lading na opslag bij 4 °C gedurende 6-8 dagen bedroeg 0,46 log10 

IE/ml (bereik +0,17 tot -1,66 log10 IE/ml). Na 1 - 3 dagen werd een gemiddelde vermindering 

van 0,19 log10 IE/ml (bereik +0,30 tot -1,41 log10 IE/ml) waargenomen; na 3 - 5 dagen was 

dit 0,32 log10 IE/ml (bereik +0,36 tot -1,81 log10 IE/ml). In 23,3 % van de monsters werd een 

vermindering van de virale lading ≥ 1 log10 IE/ml (1,0-1,81 log10 IE/ml) waargenomen na 

langdurige opslag (5 - 8 dagen). In geen van de monsters daalde de HCV-lading onder de 

detectiegrens. Men concludeerde dat de opslag van plasma tot 8 dagen de HCV-RNA-

belasting kwantitatief kan verminderen, maar geen invloed heeft op de betrouwbaarheid van 

een kwalitatieve HCV-RNA-detectie om de HCV-status van serologisch negatieve 

hoornvliesdonoren te bepalen (Berger et al, 2017). 

 

In zijn overzichtsartikel over de pre-analytische praktijken bij moleculaire diagnostische tests 

heeft Sotoudeh Anvari een overzicht gemaakt van gegevens uit de wetenschappelijke 

literatuur voor verschillende soorten monsters. Een deel van de tabel, relevant voor bloed-, 

plasma- en serummonsters, staat hieronder gekopieerd (Sotoudeh Anvari et al, 2021). 
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Tabel 1. Pre-analytische aanbevelingen voor moleculaire analyse 

(Sotoudeh Anvari et al, 2021) 

Type monster Doel Temperatuur Tijdsinterval tot de 
analyse 

Volledig bloed DNA 

KT17 Tot 24 u 

2 – 8 °C Optimaal tot 72 u, 
maar mogelijk tot 6 
dagen 

Volledig bloed 
DNA (HBV) KT 4 – 6 u 

RNA (HIV, HCV) 4 °C 72 u 

Serum 

DNA KT 24 u 

DNA (CMV18) KT Minder dan een dag 

DNA (CMV) 4 °C 2 dagen 

DNA (HBV) KT 24 u 

DNA (HBV) 4 °C 7 dagen 

Plasma DNA 

KT 24 u 

2 – 8 °C 5 dagen 

-20 °C Langer dan 5 dagen 

-80 °C 9 tot 41 maanden 

Plasma RNA 4 °C Tot 24 u 

Plasma DNA (HBV) 
KT 24 u, 28 dagen 

4 °C 7 dagen, 28 dagen 

Plasma 

RNA (HIV, HCV) 4 – 8 °C 1 week 

HIV KT 30 u 

HIV KT 7 dagen 

HIV 5 °C 14 dagen 

HCV KT 72 u 

HCV 25 °C 14 dagen 

HCV KT 3 maanden 

 
Een ander probleem is het invriezen van de monsters vóór de analyse. Sommige bedrijven 

hebben hun test gevalideerd voor invriezen, maar in de meeste gevallen enkel voor een 

bepaalde tijd en voor een bepaalde bereikte temperatuur. 

In de meeste gevallen geven ze echter niet aan wanneer na het ontdooien de tests moeten 

worden uitgevoerd of bij welke temperatuur de monsters moeten worden bewaard tussen de 

ontdooiprocedure en de laboratoriumanalyse. 

Het is ook belangrijk te valideren of vries- en dooicycli van monsters kunnen worden 

toegestaan. 

Al deze punten moeten worden besproken tussen de weefselinstelling en het laboratorium en 

worden gespecificeerd in de overeenkomst tussen de betrokken partijen.  

 

 
 
 

 
17 KT: Kamertemperatuur 
18 CMV: Cytomegalovirus 
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4 Variabelen met betrekking tot verdunning: hemodilutie en pooling 

4.1 Hemodilutie 

Casusverslag: Praktijkvoorbeeld in België 

De Belgische bevoegde autoriteit heeft een Belgisch Eurotransplantorgaandonordossier 

geïnspecteerd (2019). De inspecteur ontdekte in het donordossier dat het donorbloed 

(aanzienlijk) was verdund. Hij stelde op dat moment vast dat bij deze donor ook weefsels 

waren geoogst. Naar aanleiding van deze waarneming en ongeveer een jaar na de orgaan- 

en weefseldonatie heeft de transplantatiecoördinator van het betrokken ziekenhuis de 

ontvangende weefselbanken op de hoogte gebracht van de verdunningskwestie. Helaas 

waren alle weefsels die gepreleveerd waren bij deze donor reeds ingeplant. De informatie 

over de hemodilutie, die op het moment van de orgaandonatie in het Eurotransplantdossier 

werd opgenomen, werd op het moment van de donatie niet aan de weefselinstelling 

meegedeeld als gevolg van de verschillen in de wettelijke kaders en het ontbreken van een 

informatieplicht. 

 

De uniformering van beide wettelijke kaders zou ook het aantal beschikbare cel- en 

weefseldonoren kunnen doen toenemen. Vandaag worden orgaandonoren bekendgemaakt 

via het Eurotransplantnetwerk. Cel- en weefselbanken worden niet altijd door dit netwerk op 

de hoogte gebracht van mogelijkheden voor verkrijging. Idealiter zou de dienst 

transplantatiecoördinatie de beschikbare donorinformatie aan de betrokken weefselinstelling 

moeten doorgeven. 

 

Indien een transfusie of infusie van vloeistoffen (bloedproducten, colloïden en/of kristalloïden) 

kort voor de donatie werd uitgevoerd, kan hemodilutie leiden tot een verminderde 

opspoorbaarheid van de antilichamen of antigenen in het donorbloed en mogelijk tot vals 

negatieve resultaten. Er wordt een algoritme toegepast om de mate van hemodilutie te 

evalueren (Kitchen et al, 2013). De EDQM stelt dat het in een aantal landen gangbare praktijk 

is 50 % berekende hemodilutie als het maximaal toelaatbare te beschouwen om het risico van 

een vals negatief testresultaat als gevolg van serumverdunning zo klein mogelijk te houden.  

 

Voorbeelden van gevallen waarin een hemodilutie berekening moet worden uitgevoerd, zijn: 

• Bloedafname vóór het overlijden: indien in de 48 uur voorafgaande aan de 

bloedafname bloed, bloedbestanddelen en/of colloïden zijn toegediend of indien in 

het uur voorafgaande aan de bloedafname kristalloïden zijn toegediend; 

• bloedafname na het overlijden: indien in de 48 uur voorafgaande aan het overlijden 

(circulatiestilstand) bloed, bloedbestanddelen en/of colloïden zijn toegediend of 

indien in het uur voorafgaande aan het overlijden (circulatiestilstand) kristalloïden 

zijn toegediend. 

 
We verwijzen naar bijlage 18 van EDQM 2019, 4de uitgave, voor een voorbeeld van een 

courant gebruikte formule om de potentiële bloedverdunning (of plasmaverdunning) van de 

donor te beoordelen, die kan worden toegepast wanneer de donor vloeistoffen heeft gekregen 

die tot hemodilutie kunnen leiden. Aanpassingen van de algoritmen kunnen nodig zijn voor 

lichaamsafmetingen buiten het normale bereik van volwassenen. Dergelijke aanpassingen 

kunnen nodig zijn bij een zeer grote of een zeer kleine volwassen donor, of bij een pediatrische 

donor. In het kort worden het totaal plasmavolume (TPV) en het totaal bloedvolume (TBV) van 
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een donor geschat via berekeningen op basis van het lichaamsgewicht van de donor, waarna 

een directe vergelijking wordt gemaakt met de hoeveelheden van recente transfusies en/of 

infusies die zijn toegediend vóór de circulatiestilstand of, vóór de afname van het 

bloedmonster: 

 

a. TPV van donor schatten (gewicht in kg × 40 ml/kg; of: gewicht in kg ÷ 0,025); 

b. TBV van donor schatten (gewicht in kg × 70 ml/kg; of: gewicht in kg ÷ 0,015); 

c. totale hoeveelheid bloed (ml) ontvangen in de laatste 48 uur berekenen (A); 

d. colloïden (ml) toegediend in de laatste 48 uur berekenen (B); 

e. kristalloïden (ml) toegediend in het laatste uur berekenen (C); 

f. B + C optellen en vergelijken met TPV (vloeistofvolumes worden vergeleken); 

g. A + B+ C optellen en vergelijken met TBV (massa/vloeistofvolumes worden 

vergeleken); 

H. Laat een van beide vergelijkingen een verdunning > 50 % zien? Zo niet, dan 

komt het bloedmonster in aanmerking en kan het gebruikt worden voor het 

testen op besmettelijke ziekten. 

 

Bij wijze van uitzondering mag een weefselinstelling weefsels en cellen van een donor met 

een plasmaverdunning van >  50 % accepteren, maar alleen als elke vereiste test naar 

behoren gevalideerd is voor gebruik met een verdund testmonster. In dergelijke gevallen 

moeten, om het risico te helpen verminderen, ook aanvullende tests worden uitgevoerd met 

moleculaire technieken (d.w.z. nucleïnezuurtests) voor HIV, HBC en HCV en eventueel voor 

andere virussen, afhankelijk van de reisgeschiedenis van de donor, onderliggende ziekten of 

andere factoren. 

 

Er kan ook verdunning optreden bij het afgenomen bloed als het monster wordt afgenomen in 

de nabijheid van een intraveneuze infuus- of transfusieleiding, zelfs als er bij de donor geen 

sprake is van daadwerkelijke bloed- of plasmaverdunning. De monsters moeten worden 

genomen aan de tegenovergestelde kant van het lichaam ten opzichte van de plaats van een 

infuus of een transfusie.  

 
Bovendien kan een transfusie kort voor de donatie in theorie leiden tot overdracht van 

infectieuze agentia aan de donor. 

 
4.2 Het poolen van monsters 

Het poolen van monsters is gebruikelijk bij NAT-testen in bloedinstellingen. Hoofdstuk 9.5.2 

van de EDQM-gids (9.5.2. Nucleic Acid Amplification Techniques (NAT)) geeft richtlijnen voor 

de detectielimieten waarvoor de NAT testen moeten worden gevalideerd en beschrijft de 

aspecten die van belang zijn bij het poolen van monsters. 

De bloedinstellingen werken volgens de instructies van de fabrikant en baseren zich 

hoofdzakelijk op de bijsluiter van de fabrikant van hun apparatuur voor NAT-testen en 

diagnostische reagentia. 

Ze zien erop toe dat de in de richtlijn vastgestelde minimale detectielimiet (LOD)19 wordt 

bereikt en zorgen ervoor dat dit ook gebeurt als de monsters worden verdund, bv. 1/6. 

 

 
19 LOD: Limit of Detection 
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Het poolen van monsters kan niet worden toegepast in cel- en weefselbanken. Meer in het 

algemeen moeten klinische biologie laboratoria werken met individuele monsters en dat is ook 

het geval voor moleculaire tests. 

 

Pooling wordt in EDQM20 niet echt besproken voor weefsels en cellen, maar het volgende 

wordt gezegd met betrekking tot het poolen van monsters van dezelfde donor: bloed-, serum- 

of plasmamonsters van dezelfde donor mogen voor de tests niet met elkaar worden gemengd, 

ongeacht of ze tegelijk of op verschillende momenten zijn afgenomen.  

 

Indien cel- en weefselbanken hun biologische tests uitbesteden aan bloedinstellingen, moeten 

ze in hun overeenkomst met de bloedinstelling vastleggen dat zowel de serologische als de 

NAT-tests moeten worden uitgevoerd op strikt individuele, en niet op gepoolde, 

bloedmonsters. 

 

 
5 Beschikbare tests 

Veel biologische tests, waaronder serologische en moleculaire tests, die in de klinische 

laboratoria worden gebruikt, zijn niet specifiek gevalideerd voor het gebruik bij bloedstalen van 

overleden personen.  

De bedrijven die dit soort tests aanbieden zijn bij twee verschillende gelegenheden door de 

werkgroep van de HGR gehoord, eenmaal in de beginfase en eenmaal vlak voor de afronding 

van het advies. Tussen de start en de voltooiing van het advies (een periode van 3 - 4 jaar, 

met vertraging door COVID-1921) was er nauwelijks enige evolutie in de beschikbaarheid. Dit 

illustreert de beperkte belangstelling die van de bedrijven kan worden verwacht op het vlak 

van post-mortem onderzoeken.  

 

Wanneer een klinisch laboratorium tests uitvoert op bloedmonsters van overleden personen, 

moet het nagaan of de specifieke test voor dergelijk gebruik is gevalideerd door het bedrijf dat 

deze test op de markt brengt. De validatie van de test moet per parameter gebeuren (bv. HIV, 

HBV en HCV in het geval van moleculaire tests en anti-HIV 1,2; serologie van HBsAg, anti-

HBs, anti-HBc, anti-HCV en syfilis afzonderlijk) en per gebruikt monstertype (bv. EDTA-

plasma, -serum).  

Het testen op andere soorten monsters dan bloed is in deze specifieke context niet van 

toepassing. Indien de test door de fabrikant van de test is gevalideerd voor gebruik op 

bloedmonsters van overleden personen voor het monstertype, moet de verificatieprocedure 

in het klinisch laboratorium in overeenstemming zijn met zijn kwaliteitssysteem. 

 
20 EDQM: Molecular assays from deceased donors should be performed in individual samples (see current legislation of each 
country), not in pooled samples. Some of these NAT assays are combination tests that can detect HIV, HCV, and HBV from a 
single blood specimen in one run, thus improving the feasibility of routine NAT in donor screening. (In the case of samples from 
living donors, the pooling could be accepted if the national requirements for the comparable NAT testing of blood donors are 
fulfilled.)  
 
4th Edition / Punt 5.3.2: Although not normal practice, a tissue establishment may accept tissues and cells from a donor with 
plasma dilution of > 50 %, but only if each required test has been validated appropriately for use with a diluted test specimen. In 
such cases, to help reduce risk, additional testing should also be performed using molecular tests (i.e. NAT) for the human 
immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV), and possibly for other viruses, depending on 
the donor’s travel history, underlying disease or other factors. 
21 COVID-19: Coronavirus Disease 2019 
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Indien de test niet door de fabrikant van de test is gevalideerd voor gebruik op bloedmonsters 

van overleden personen voor het monstertype, moet het klinisch laboratorium een specifieke 

validatie voor bloedmonsters van overleden personen uitvoeren.  

 

 

6 Validatie van de testen 

De aanpak voor het verifiëren of valideren van diagnostische testen zal afhangen van de vraag 

of er gebruik wordt gemaakt van testsystemen en kits die gecertificeerd zijn als zijnde in 

overeenstemming met de EU-richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor in 

vitrodiagnostiek (IVD) of van intern ontwikkelde diagnostische testen. In alle gevallen moet in 

het validatieplan rekening worden gehouden met de verscheidenheid aan soorten monsters 

en te testen materialen, aangezien er stoffen aanwezig kunnen zijn die interfereren.  

 

Er moeten verificatiestudies worden verricht om aan te tonen dat de prestaties van de IVD-kit 

of het testsysteem, zoals gebruikt in het laboratorium, aan de verwachte specificaties voldoen. 

Indien methoden uit een farmacopee worden gebruikt, bijvoorbeeld voor steriliteitstests, 

moeten de methoden worden geverifieerd overeenkomstig de monografie van de methode. 

Voor kwantitatieve bepalingen moeten de aanvaardingscriteria betrekking hebben op juistheid 

(bias), precisie, interferenties, lineariteit, detectielimieten, stabiliteit en verificatie van de 

referentiewaarden van de eigen populatie. De onzekerheid van de meting moet worden 

vastgesteld. Voor kwalitatieve tests zijn specificiteit en gevoeligheid de belangrijkste criteria.  

 

Intern ontwikkelde analytische testen moeten gevalideerd worden. De aanvaardingscriteria 

moeten betrekking hebben op juistheid (bias), precisie, analytische en klinische gevoeligheid, 

analytische en klinische specificiteit, lineariteit, stabiliteit, detectielimieten en verificatie van de 

referentiewaarden van de eigen populatie. 

 

 
7 Overeenkomst tussen weefselinstelling en laboratorium 

Zoals gezegd is het van groot belang dat er een overeenkomst wordt opgesteld tussen de 

instelling voor MLM en het laboratorium dat de serologische en NAT-testen uitvoert (ongeacht 

of het laboratorium binnen of buiten de instelling is gevestigd). Het kan nuttig zijn ook het 

transplantatiecentrum bij de overeenkomst te betrekken. 

Wegens het ontbreken van eenduidige literatuurgegevens en universele richtlijnen ter zake, 

en wegens de grote operationele verschillen tussen de klinische laboratoria die deze tests 

uitvoeren, is het van belang dat de inhoud van een dergelijke overeenkomst in detail met het 

betrokken laboratorium wordt besproken. 

Deze overeenkomst moet ten minste de volgende elementen bevatten, maar hoeft daartoe 

niet beperkt te blijven: 

• het type weefseldonor (levend of overleden), 

• het feit dat het vaak niet mogelijk is een nieuw monster te verkrijgen,  

• het minimaal vereiste staalvolume,  

• de prioriteit van de uit te voeren tests in geval van een beperkt volume,  

• de omstandigheden van de bloedafname (centrifugering, soort buizen, etikettering 

(incl. anonimisering), enz.), 
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• de transportomstandigheden (intervaltijd, temperatuur, verpakking, tijdstip van 

aflevering), 

• de informatie over de uitgevoerde tests, hun CE-markering, hun validatie, de frequentie 

van de uitvoering, de reactietijd, enz. 

• de uitvoering van tests op individuele monsters, geen pooling,  

• de opmaak van de resultaten (HGR 9314; bv. resultaten van microbiologische culturen 

enz.), 

• de personen die verantwoordelijk zijn voor de selectie van de uit te voeren tests, 

• de noodzaak om de bank zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van positieve tests, 

• de vergunning/certificatie/accreditatie van het laboratorium in overeenstemming met 

het toepasselijke regelgevingskader, 

• de kosten en de facturering van de tests, 

• de manier van doorgeven van (positieve) testresultaten aan de instelling voor MLM 

en/of andere betrokken belanghebbenden (bv. transplantatiecentrum). 

 

 
8 Referentiecentra 

Zoals vermeld in advies 9314 van de HGR moeten niet-negatieve (grijze zone en reactieve) 

screeningsresultaten voor anti-HIV-1 en -2 worden bevestigd. 

In België zijn de erkende AIDS Referentie Laboratoria (ARL) belast met de interpretatie en 

rapportage van de bevestigende testresultaten. Het definitieve resultaat van de test is het 

resultaat dat door een ARL wordt verkregen op basis van de uitgevoerde bevestigingstests. 

Lijsten van andere referentiecentra en laboratoria zijn beschikbaar op de website van 

Sciensano: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/default.aspx. 

 
 

9 Kosten van de tests 

Er zijn geen specifieke kosten vastgesteld voor de serologische en NAT-testen die bij allogene 

donoren van MLM worden uitgevoerd, en er is voor deze specifieke situatie niet in een 

afzonderlijke vergoeding voorzien.  

Het lijkt zinvol de bestaande RIZIV22-nomenclaturen voor soortgelijke tests bij patiënten als 

richtsnoer te gebruiken om de kosten bij donoren vast te stellen en deze door de 

weefselinstelling te betalen kosten expliciet te vermelden in de overeenkomst tussen de 

weefselinstelling en het laboratorium. 

 
  

 
22 RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - België 

 

https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/default.aspx
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VI 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 werd waargenomen eerst door Elizaveta PADALKO en 

dan door Hilde BEELE en het wetenschappelijk secretariaat door Muriel Baltes. 

 
BEELE Hilde Geneeskunde, dermatologie UZ Gent 
COLENBIE Luc Transplantatiecoördinator UZ Gent 
DELFORGE Alain Geneeskunde, celtherapie ULB Bordet 
ECTORS Nadine Geneeskunde, anatomo-pathologie KULeuven 
GUNS Johan Medisch-sociale wetenschappen UZ Brussel 
IMBERT Romain Gynaecologie-obstetrie, 

voortplantingsgeneeskunde 
CHIREC 

JANSENS Hilde Ziekenhuishygiëne, medische 
microbiologie 

UZA 

PADALKO Elizaveta Klinische biologie, virologie UZ Gent 
PIRNAY Jean-Paul Medische wetenschappen MHKA 
RODENBACH Marie-
Pierre 

Farmacie, biologie Croix-Rouge 

VAN RIET Ivan Geneeskunde, celtherapie UZ Brussel 
VANSTEENBRUGGE 
Anne 

Voortplantingsgeneeskunde, 
embryologie 

CHIREC 

VERBEKEN Gilbert Biomedische wetenschappen MHKA 
 
De volgende experten waren betrokken bij de voorbereidende besprekingen van dit advies, 
d.w.z. begin februari 2019, maar hebben vanwege de gezondheidssituatie in 2020 - 2022 en 
nieuwe beroepsoriëntaties niet deelgenomen aan de goedkeuring van het advies. 
 
GOOSSENS Dominique Geneeskunde, biologie Croix-Rouge 
MATTHYS Conny Geneeskunde, cord blood banking UZ Gent 
LATINNE Dominique Biologie, hematologie UCL 
TOUNGOUZ 
NÉVESSIGNSKY Michel 

Klinische biologie, immunologie, 
transfusie, cel- en weefseltherapie, 
klinisch onderzoek 

Service Francophone du 
Sang, Croix Rouge 

 
De volgende firma's werden gehoord: 
 
Koots Maarten  Sanquin 
Inez van Hyfte 
Joost van Toren 

 Hologic 
Hologic 

Martine Aerts 
Ann Van Roost 
Thierry Aelbrecht 
Peter Branders 

 Abbott  
Abbott  
Abbott  
Roche 

David Muyllaert  Cephied 
Wouter Cornette  Cephied 

 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  
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VII BIJLAGEN 

Bijlage 1: Effect van de opslagomstandigheden vóór fractionering 
 
Gegevens verkregen uit een masterscriptie: 
 
1/ Tabel. Opslagomstandigheden (temperatuur en duur) volgens de bijsluiter 
 

Measured property Storage until centrifugation 

Treponema pallidum antibodies TP RT* for up to 24 hours or 2 – 8 °C for up to 7 days 

Treponema pallidum antibodies RPR No guidelines 

Hepatitis B core antibodies 15 – 30 °C for up to 3 days or 2 – 8 °C for up to 14 
days 

Hepatitis B surface antibodies 2 – 8 °C for up to 14 days 

Hepatitis B surface antigen 15 – 30 °C for up to 3 days or 2 – 8 °C for up to 14 
days 

HIV antibodies/Ag 2 – 8 °C for up to 14 days 

Hepatitis C antibodies 2 – 8 °C for up to 7 days 

Hepatitis B virus DNA 2 – 30 °C for up to 6 hours 

Hepatitis C virus RNA 2 – 30 °C for up to 6 hours 

HIV-1 RNA 2 – 25 °C for up to 6 hours 
*RT: Room temperature 

  
Based on the following Package inserts: 
Package insert: Anti-HBc II (Abbott Laboratories). 
Package insert: Anti-HBs (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: Anti-HCV (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: HBsAg Qualitative (Abbott Laboratories). 
  
Package insert: HIV Ag/Ab Combo (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: Syphilis TP (Abbott Laboratories). 
  
Package insert: Macro-Vue™ RPR Card Tests (Becton, Dickinson and Company). 
 
Package insert: Abbott RealTime HBV (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: Abbott RealTime HCV (Abbott Laboratories). 
 
Package insert: COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test (Roche Molecular 
Systems). 
 
2/ Een voorlopig testprotocol voor HBV en HCV betreffende de pre-analytische 
omstandigheden (tijd en temperatuur vóór centrifugering) toont geen duidelijke aanwijzingen 
dat er een optimale opslagtijd of -temperatuur is vóór de centrifugering van het bloed. Dit zou 
betekenen dat de opslagtijd en de temperatuur vóór de centrifugering geen invloed hebben 
op het resultaat van serologische en PCR-tests en dus ook niet op de evaluatie van de donor 
voor deze parameters. Er zijn echter aanvullende gegevens nodig. Bovendien ontbreken 
momenteel de resultaten voor patiënten besmet met HIV en patiënten besmet met syfilis, maar 
deze tests zullen in de toekomst worden uitgevoerd. 
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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 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.belgium.be. 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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