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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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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms∆ 
 

 

 

 

MeSH 

 Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Blood Donors*  blood donors bloedgevers donneurs de sang Blutspender 

Donor Selection 

–  blood donation bloedgeven don de sang Blutspende 

Age factors  age-related 

factors 

leeftijdsfactoren facteurs liés à l'âge altersbedingte 

Faktoren 

Syncope, 

Vasovagal 

 vasovagal 

reaction  

vasovagale reactie réaction vasovagale vasovagale 

Reaktion 

Neoplastic Cells, 

Circulating 

 circulating 

neoplastic cells  

circulerende 

neoplastische 

cellen 

cellules 

néoplasiques 

circulantes 

zirkulierende 

neoplastische 

Zellen 

Neurodegenerative 

Diseases 
 neurodegenerative 

diseases 

neurodegeneratieve 

aandoening 

maladies 

neurodégénératives 

neurodegenerative 

Erkrankungen 
 

∆ De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle 

definitie van de scope van het advies. MeSH (Medical Subject Headings) is the controlled vocabulary thesaurus used for indexing 
articles for PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Op 11 mei 2022 ontving de Hoge Gezondheidsraad (HGR) van de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid een verzoek2 om advies over het bestaan van wetenschappelijke bezwaren die 
personen van 66 jaar beletten bloed te geven indien zij in de voorafgaande drie jaar geen bloed 
hebben gegeven. Het doel is het steeds structureler wordende tekort aan bloed en 
bloedcomponenten wat op te vangen. 
 
Het verzoek om advies bevat drie overwegingen: 
 

- rekening houden met het feit dat ouderen langer gezond blijven dan vroeger; 
- de grotere beschikbaarheid van veel mensen van deze leeftijd benutten voor altruïstische 

acties; 
- onderzoeken of deze nieuwe donoren moeten worden opgenomen, met passende 

begeleidende maatregelen om hun veiligheid in het kader van de donatie van volledig bloed 
en/of bloedcomponenten te waarborgen. 

 
De vraag betreffende de verlenging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie is reeds besproken in 
advies nr. 8615 van de HGR (2009). In deze evaluatie wordt geconcludeerd dat de leeftijdsgrens 
voor bloeddonatie kan worden opgetrokken tot 70 jaar zonder dat er specifieke criteria voor de 
geschiktheid voor donatie worden ingevoerd. Deze leeftijdsverhoging is echter enkel van 
toepassing op regelmatige donoren die goed aan het proces gewend zijn en die tijdens hun 
opeenvolgende donaties biologisch worden gecontroleerd, omdat de HGR, net als instanties in het 
buitenland, van mening was "dat het niet redelijk is nieuwe bloeddonoren boven de leeftijd van 65 
jaar te registreren". De voornaamste reden voor deze beperking is dat kwetsbare donoren 
beschermd moeten worden tegen een hemodynamische malaise als gevolg van de afname van 
een bepaald volume bloed op korte tijd, een waarschijnlijker/vaker voorkomend neveneffect bij 
nieuwe donoren, en meer in het algemeen om rekening te houden met de toenemende incidentie 
van ziekte met de leeftijd. 
 
Op het niveau van de Europese wetgeving blijven de technische richtlijnen (EDQM, 2020) het 
belang benadrukken van risicobeoordeling vanaf de leeftijd van 60 jaar voor nieuwe donoren en 
vanaf 65 jaar voor reguliere donoren: 
"2.2.2.3. Donation by first-time donors above the age of 60 years is at the discretion of the 
responsible physician (Directive 2004/33/EC Annex III). 
… 2.2.2.5. Permission to continue donating after the age of 65 years must be given annually by the 
responsible physician either individually to each donor or based on a medical risk assessment for 
a given donor population." 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan (WHO, 2012 - paragraaf 4.1.2): 
* In setting an upper age limit for blood donors, the BTS3 should consider the healthy life expectancy 
of the population 
* The usual upper age limit for blood donation is 65 years 
* First-time donors older than 60 years and regular donors over the age of 65 may be accepted at 
the discretion of the responsible physician 
* First-time donors over 60 years should make their first donation at a donation site where a 
physician is available 
 
Hoewel bloedafname tijdelijk de hartvulling en het hartdebiet verandert in verhouding tot de 
geïnduceerde hypovolemie en de chronologische leeftijd van de donor (Diaz-Canestro et al, 2022), 

is er enige variabiliteit in de algemene gezondheidstoestand van donoren, die afhankelijk is van de 

 
2 Brief van de heer F. Vandenbroucke, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (ref. PB 2022-05-09), 
van 10/05/22, gericht aan de heer J. Nève, voorzitter van de HGR. 
3 BTS = Blood Transfusion Service 
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biologische leeftijd, hetgeen de individuele herstelcapaciteit beïnvloedt. Ook fysiologische effecten 
in de dagen na de donatie zijn waarschijnlijk (Meurrens et al, 2016). Daarom dringen de 
kaderteksten uitdrukkelijk aan op de beoordeling van oudere donoren door een arts wiens 
aanwezigheid bij de inzameling gewenst is.  
 
De aanbevelingen van het advies van de HGR (2009) werden vier jaar later opgenomen in artikel 
9 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, 
waarvan de huidige geconsolideerde versie als volgt luidt 
" ... De toelating van nieuwe donors, ouder dan 60 jaar, is afhankelijk van het oordeel van de arts 
van de bloedinstelling. Nieuwe donors die hun 66e verjaardag hebben bereikt, worden niet 
toegelaten. 
Onverminderd het tweede lid, is de toelating van donors vanaf hun 65e verjaardag afhankelijk van 
het oordeel van de arts van de bloedinstelling. De toelating van donors vanaf hun 66e verjaardag 
wordt slechts gegeven indien het een donor betreft waarvan de laatste afneming niet langer dan 
drie jaar geleden is. 
Een afneming door aferese van twee erytrocytenconcentraten mag slechts worden verricht bij 
personen die jonger zijn dan 66 jaar." 
 
Volgens de huidige Belgische regelgeving is het duidelijk dat het aanvaarden van een donor in de 
periode vóór de leeftijdsgrens een voorwaarde is voor het afnemen van latere donaties, uiteraard 
op voorwaarde dat de gezondheidsbeoordeling op het moment van deze donaties dit toelaat. Als 
u bijvoorbeeld tussen uw 63e en 66e verjaardag geen donaties hebt gedaan, dan mag u niet meer 
doneren, ook al hebt u eerder (af en toe, met tussenpozen of zelfs regelmatig) gedoneerd. Als de 
donatie echter niet meer dan drie jaar voor de 66e verjaardag van de donor heeft plaatsgevonden, 
kan een nieuwe donor worden geaccepteerd en na zijn 65e bloed blijven geven.  
 
In tegenstelling tot orgaandonatie (bv. levertransplantatie – Kanneganti et al, 2022) is de leeftijd 
van de donor niet geassocieerd met de overleving van de ontvangers en moet er dus geen rekening 
mee worden gehouden bij de toewijzing van bloed (Vasan et al, 2016; Edgren et al, 2017; 
Roubinian et al, 2017). De vaststelling van een maximumleeftijd voor bloeddonaties is echter ook 
bedoeld om donoren te beschermen en is gebaseerd op de gemiddelde gezondheidstoestand van 
de betrokken leeftijdsgroep. 
 
Wat de leeftijdsgrens betreft, maken sommige landen geen onderscheid tussen nieuwe en 
regelmatige donoren (bijvoorbeeld de Verenigde Staten), terwijl andere landen relatief voorzichtig 
blijven met betrekking tot nieuwe donoren. Dit is het geval in Zwitserland, waar deze grens is 
vastgesteld op 60 jaar. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland: als u tussen 65 en 70 jaar oud bent 
en in de afgelopen 10 jaar bloed hebt gegeven, kunt u bloed geven. De HGR moet dus al deze 
verschillende gegevens in de wetenschappelijke literatuur (zie HGR, 2009 over regelmatige 
donoren) integreren, aangezien er in België uiteraard geen gegevens bestaan over de veiligheid 
van donaties en de gezondheid van nieuwe donoren boven de leeftijdsgrens.  
 
Theoretisch kan het feit dat steeds meer mensen in onze samenleving tot op hoge leeftijd een 
gezond en vitaal leven leiden, van invloed zijn op de vaststelling van de leeftijdsgrens voor 
bloeddonatie. Men kan zich echter ook afvragen waarom wij de oudere leden van de samenleving 
gaan vragen te doen wat de jongeren moeilijk vinden. 
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2. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 

2.1. 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 hoc verklaring ingevuld en de 
Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het antwoord is enerzijds gebaseerd op de mening van deskundigen en anderzijds op een 
onderzoek van de wetenschappelijke literatuur, met inbegrip van het verslag van een professioneel 
adviescomité. Hoewel sommige van de genoemde studies zowel eerste als regelmatige donoren 
betroffen, was het niet mogelijk specifieke gegevens te verkrijgen over het percentage bijwerkingen 
bij nieuwe of intermitterende oudere donoren. 
 

2.2. Uitwerking 

In veel landen worden ouderen gedefinieerd door een chronologische leeftijd van 65 jaar of ouder. 
Gezien de relatieve robuustheid, het fysieke uithoudingsvermogen en de omvang van de dagelijkse 
activiteiten van mensen van 65-75 jaar, analyseerden de Japanse Vereniging voor Gerontologie 
en de Japanse Geriatrische Vereniging een aantal gegevens met betrekking tot de fysieke en 
psychologische gezondheid van ouderen (Ouchi et al, 2017). Het Gemengd Comité heeft 
vervolgens voorgesteld 65-plussers als volgt in te delen en te definiëren: 

- Personen van 65-74 jaar: senioren. 
- Mensen ouder dan 75: gevorderde leeftijd. 
- Mensen ouder dan 90 jaar kunnen worden ingedeeld als: de oudsten. 

 
De trend naar betere fysieke mogelijkheden bij ouderen is echter niet gegarandeerd en senescentie 
wordt gekenmerkt door: progressieve kwetsbaarheid, polypathologie en toenemend 
medicatiegebruik (Petermans et al, 2006; Ruscin & Linnbur, 2022). Cognitieve kwetsbaarheid moet 
worden onderscheiden van fysieke kwetsbaarheid en leeftijdsgebonden veranderingen in de 
lichaamssamenstelling. De leeftijd van 65 jaar is bijvoorbeeld de maximumleeftijd voor een piloot 
van een luchtvaartmaatschappij die commercieel passagiers- of vrachtvervoer verricht. Hoewel 
deze leeftijdsgrens ook betrekking heeft op mensen die nog volledig fit zijn om te vliegen, wordt in 
feite rekening gehouden met de statistische afname van het vliegvermogen (HJEU, 2017). Voor 
regelmatige bloeddonoren leiden leeftijdsgebonden veranderingen in lichaamsparameters duidelijk 
niet tot een verminderde geschiktheid om te doneren (zie HGR, 2009). 
 
Oudere donoren zijn bijzonder regelmatige donoren (zie HGR, 2009). Ten andere is de 
meerderheid van de deelnemers aan dit soort onderzoek van mening dat leeftijd geen belemmering 
mag zijn om bloed te blijven geven en dat de geschiktheid gebaseerd moet zijn op de gezondheid 
en niet op de chronologische leeftijd. De sociale en biologische parameters van het ouder worden 
en de sociale categoriseringen ervan leiden tot spanningen (Higgs & Gileard, 2021). Deze worden 
bijvoorbeeld duidelijk wanneer een donor ouder dan 65 jaar zich voor het eerst meldt bij een 
bloedtransfusiecentrum. Voor sommige ouderen speelt bloeddonor zijn een belangrijke sociale rol, 
die gepaard gaat met het gevoel gezond te zijn, goed geïnformeerd te zijn en een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap (Piersma et al, 2019; Thorpe et al, 2021). Oudere 
donoren zijn over het algemeen van plan te blijven doneren zolang zij daarvoor in aanmerking 
komen of totdat zijzelf vinden dat zij daarvoor niet meer in aanmerking komen.  
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2.2.1. Bijwerkingen van donatie bij niet-regelmatige donoren 

 
2.2.1.1. De meest risicovolle donoren 
 
Donoren die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen als direct gevolg van een ongelukkige 
bloeddonatie-ervaring (Scott, 1995) vertoonden een of meer van de volgende kenmerken: 

1. eerste donatie en autologe donatie4; 
2. oudere leeftijd; 
3. van het vrouwelijk geslacht. 

 
Het gaat om zeer ernstige bijwerkingen die een indicatie geven van de donorgroepen met een 
verhoogd risico. Ernstige reacties (zoals syncope of stuiptrekkingen) zijn zeer indrukwekkend voor 
het personeel van het bloedtransfusiecentrum, maar de aanwezige arts5 kan deze meestal met 
passende maatregelen beheersen. Een dergelijk voorval kan de andere aanwezige donoren van 
streek maken en hun bereidheid om bloed te blijven geven op de helling zetten.  
 

- Eerste donatie en autologe donatie 
 
Aangezien de meeste autologe bloeddonaties afkomstig zijn van nieuwe donoren, kan de literatuur 
enig licht werpen op nieuwe oudere bloeddonoren. Maar omdat ze bloed nodig hebben, zijn deze 
donoren per definitie niet gezond. De HGR merkt echter op dat de preoperatieve afname 
plaatsvindt in een goed gecontroleerde ziekenhuisomgeving. 
 
Bij autologe donoren moest 1 op de 17 000 patiënten na de afname in het ziekenhuis worden 
opgenomen, waarschijnlijk als gevolg van een te groot aantal afgenomen eenheden (Scott, 1995). 
De kwetsbaarheid van autologe donoren wordt nog steeds aangetoond bij steeds oudere patiënten, 
waarbij Gandini et al (2022) bevestigen dat gebrek aan veneuze toegang en het optreden van 
vasovagale reacties zeldzame complicaties zijn; de meest frequente complicatie is het optreden 
van anemie, een complicatie die optrad bij ... 11 % van de patiënten! De incidentie van anemie 
nam geleidelijk toe met de leeftijd: van 7,7 % bij 65 - 70-jarigen tot 12,2 % bij 71 - 80-jarigen [d.w.z. 
1,6x] en tot 25,7 % bij > 80-jarigen [d.w.z. 3,3x]. Als onderliggend mechanisme vermoeden de 
auteurs een progressieve leeftijdsgebonden vermindering van de beenmergcellen. 
 
De toename van het aantal ouderen met bloedgerelateerde ziekten en de invoering van minder 
intensieve bereidingsregimes hebben geleid tot een toename van hematopoëtische 
stamceltransplantaties bij ouderen en een overeenkomstige toename van de leeftijd van broers en 
zussen die stamcellen aan deze patiënten doneren. Switzer et al (2017) melden geen aanwijzingen 
voor verslechtering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tot één jaar na de donatie 
bij personen van 76 jaar of jonger. Piccinini et al (2022) vonden daarentegen dat afereseprocedures 
om hematopoëtische stamcellen te verzamelen gepaard gaan met een hogere prevalentie van 
bijwerkingen bij donoren ouder dan 65 jaar. 
 

- Oudere leeftijd 
 
Talrijke studies over de verlenging van de donatieleeftijd en de gevolgen daarvan voor de 
gezondheid van donoren tijdens en na de donatie hebben betrekking op regelmatige donoren —
zie advies van de HGR, 2009 (andere referenties: Janetzko et al, 1998; JPAC, 2008; Zeiler et al, 
2011; Müller-Steinhardt et al, 2012; Wiersum-Osselton et al, 2014; Zeiler et al, 2014; Goldman & 

 
4 Gedurende een autologe bloedtransfusie ontvangt de patiënt zijn/haar eigen bloed. 
5 In mei 2022 werd artikel 1, § 2, van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong aangevuld 
met een 7°, dat als volgt luidt: "7° Gezondheidszorgbeoefenaar: een arts, apotheker, tandheelkundige, verpleegkundige, vroedvrouw, 
kinesitherapeut, medische laboratoriumtechnoloog, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog, zoals bedoeld in de gecoördineerde 
wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en die, met het oog op het verrichten van de 
anamnese van het risicogedrag, een specifieke opleiding inzake anamnese en risicoselectie bij bloeddonoren heeft genoten bij een 
bloedinstelling." 
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O'Brien, 2017; Goldman et al, 2019). In het algemeen ondersteunen al deze studies de aanbeveling 
van de HGR uit 2009 die aantonen dat de leeftijdsgrens voor bloeddonatie voor regelmatige 
donoren kan worden opgetrokken tot 70 jaar. De analyse van de HGR (2009) was toegespitst op 
drie belangrijke punten: ongewenste reacties op donatie, risicogedrag voor de overdracht van 
infectieziekten en de ontwikkeling van anemie als gevolg van ijzerdeficiëntie.  
 
Meer recent heeft een aantal landen, na ervaring te hebben opgedaan wat betreft de veiligheid van 
donatie bij senioren die regelmatige donoren zijn, ook de maximumleeftijdsgrens voor occasionele 
en nieuwe donoren geschrapt, evenals de verplichte aanvullende medische beoordeling door de 
arts van de donor (bv. Canada; Goldman & O'Brien, 2017). Andere landen hebben deze 
leeftijdsgrens voor niet-regelmatige donoren echter niet afgeschaft (cf. VK: JPAC, 2008). 
 

- Vrouwelijk geslacht 
 
In het laatste openbaar toegankelijke hemovigilantierapport in België (voor het jaar 2018) meldt het 
FAGG 160 gevallen van ernstige syncope bij donoren, waarvan 71 % vrouwen. In 32 % van de 
gemelde ernstige syncopen waren de donoren nieuwe donoren. Deze Belgische gegevens zijn niet 
opgesplitst naar leeftijdsgroep en kunnen daarom niet worden vergeleken met gegevens uit andere 
landen. Bovendien vormt het geringe aantal senior-donoren (zie punt 2.2.3.) een belemmering voor 
een zinvolle statistische verwerking van de Belgische gegevens. 
 
2.2.1.2. "Klinische" risico's  
 

- IJzertekort of uitputting van ijzerreserves 
 
Zoals vermeld in het advies van de HGR (2009) hebben de bloedtransfusiecentra onlangs erkend 
dat ijzertekort een frequent gevolg is van volbloeddonatie. In studies van grote donorcohorten lopen 
premenopauzale vrouwen, adolescenten van beide geslachten en frequente donoren het grootste 
risico op ijzertekort. Oudere donoren zijn niet geïdentificeerd als een categorie met een verhoogd 
risico (Cable et al, 2012). Daarom moet de ontwikkeling van anemie door ijzertekort bij oudere 
donoren gewoon in de gaten worden gehouden, zoals bij alle donoren.  
 

- Hematoomvorming 
 
Verhoogde broosheid van het bindweefsel en gevoeligheid voor blauwe plekken kunnen op latere 
leeftijd optreden. Sommige waarnemingen (A. Eder pers. comm. in JPAC, 2006; Eder et al, 2008) 
suggereren dat hematoomvorming wellicht vaker voorkomt bij oudere donoren (zie Figuur 1).  
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Fig. 1. Hematoomvorming bij donoren per leeftijdsgroep – VS, 2006 (uit Eder et al, 2008). 

 

              Leeftijd (in jaren) 
 
Wiersum-Osselton et al (2014) hebben de frequentie van problemen als gevolg van venapunctie 
bij een eerste volbloeddonatie naar leeftijdscategorie onderzocht. Zij vonden geen toename van 
complicaties als gevolg van prikken (bv. hematomen), stuwproblemen of mislukte inbrenging bij 
een vergelijking tussen jongere donoren en donoren van 35 - 69 jaar. De categorie van 65- tot 69-
jarigen telde echter slechts 14 nieuwe donoren, waardoor een redelijke statistische vergelijking met 
de categorie van 55- tot 65-jarigen niet mogelijk is. 
 
Wiersum-Osselton et al (2014) en Piccinini et al (2022) bevestigen dat bijwerkingen zoals 
vasovagale reactie/syncope en naaldcomplicaties vaker voorkomen bij jonge nieuwe donoren en 
minder vaak bij oudere nieuwe donoren. 
 

- Herstelcapaciteit van oudere donoren 
 
In Duitsland hebben onder meer Zeiler et al (2014) het percentage ongewenste voorvallen tijdens 
de donatie bij oudere bloeddonoren beoordeeld en een lichte toename van ernstige reacties 
gevonden bij regelmatige donoren ouder dan 65 jaar. Dit effect bleef significant (p < 0,05) bij 
donoren ouder dan 71 jaar. Uit hun onderzoek naar de tijd tot volledig herstel van de bijwerkingen, 
bleek echter dat volledig herstel langer duurt (> 30 minuten) bij de oudere bloeddonoren (zie Figuur 
2). De auteurs merken op dat het duidelijke effect bij donoren ouder dan 71 jaar te wijten kan zijn 
aan het kleine aantal gevallen en derhalve meer observatie vereist. Toch bevelen Zeiler et al (2014) 
voorzichtigheid aan voor nieuwe donoren die aan het begin van de studie werden toegelaten om 
bloed te doneren: bij de maandelijkse follow-up werd immers een toename van bijwerkingen 
vastgesteld, wat hen deed besluiten tot onmiddellijke uitsluiting van eerste donoren ouder dan 68 
jaar. 
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Fig. 2. Verdeling van de bijwerkingen bij bloeddonoren in functie van de tijd die nodig is voor een 

volledig herstel afhankelijk van de leeftijd – Duitsland, 2012 (uit Zeiler et al, 2014). 
 
 

 
 

      Leeftijdscategorie (in aantal jaar) 

 
De HGR stelt vast dat in de VS de incidentie van matige tot ernstige reacties niet toeneemt bij 
oudere leeftijdsgroepen, regelmatige en nieuwe donoren samen (Eder et al, 2009), terwijl in 
Duitsland (Zeiler et al, 2014) bij eerste donoren boven de 68 jaar een toename van de bijwerkingen 
wordt waargenomen. 
 
De hierboven aangehaalde aspecten zijn uiteraard niet volledig. 
 
Om rekening te houden met het feit dat oudere bloeddonoren meer tijd nodig hebben om te 
herstellen van een bijwerking, adviseert de HGR oudere donoren uit te nodigen om 's ochtends of 
in de vroege namiddag te doneren. De HGR benadrukt de noodzaak van de fysieke aanwezigheid 
van een arts om te zorgen voor passende medische observatie van alle oudere donoren en een 
doeltreffende dringende interventie in geval van een ernstige bijwerking. 
 
Voorlopig is het duidelijk dat studies van grote Europese cohorten van nieuwe oudere donoren 
worden afgewacht. Zoals reeds aanbevolen in het advies over de regelmatige donoren (advies nr. 
8615) moet een eventuele wijziging van de criteria worden ondersteund door zorgvuldige 
monitoring en wetenschappelijke analyse van ongewenste effecten bij oudere donoren (zie HGR, 
2009). Het is daarom noodzakelijk dat er een jaarverslag wordt gepubliceerd dat het mogelijk maakt 
de gegrondheid van de genomen beslissing te objectiveren. 
 
 

2.2.2. Risico's in verband met de vergrijzing van de donoren 

- Geneesmiddelen 
 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2022) blijkt uit gepubliceerde gegevens dat het 
gezonde levensdeel globaal genomen constant is gebleven, wat een slechtere gezondheid op 
latere leeftijd impliceert. Sommige personen van 80 jaar hebben echter vergelijkbare lichamelijke 
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en geestelijke vermogens als veel mensen van 30 jaar, terwijl anderen, die veel jonger zijn, veel 
vroeger een aanzienlijke achteruitgang in hun vermogens ervaren.  
 
De gezondheidstoestand van elke leeftijdsgroep kan worden afgeleid uit de geschatte consumptie 
van gezondheidszorg op basis van de gegevens van de ziekteverzekering (zie Figuur 3). 
 
Fig. 3. Wegingen van de relatieve zorgconsumptie per leeftijdsgroep in 2018 – Frankrijk (uit Anguis 

et al, 2021). Bron = Gegevens ziekteverzekering. 
 
 

     
 
 
Door de vergrijzing van de bevolking neemt de behoefte aan zorg toe. De medische zorg neemt 
immers toe met de leeftijd tot aan tachtig jaar, vooral de gespecialiseerde medische zorg, die 
verdubbelt tussen de leeftijdsgroepen 50 - 54 en 75 - 79 jaar.  
 
Oudere donoren nemen meer medicijnen in dan donoren van middelbare leeftijd vanwege hun 
medische voorgeschiedenis, postmenopauzale aandoeningen, ... Ze worden ook vaker dan 
jongere donoren afgewezen als bloeddonor vanwege cardiovasculaire of oncologische problemen 
(cf. HGR, 2009; Zeiler et al, 2014). 
 

- De verouderingsmarkers 
 
Leeftijdsgebonden bloedkenmerken zijn onder meer bloedarmoede, verlies van regeneratieve 
capaciteit, hermodellering van het beenmergmicro-omgeving en een verhoogd risico op 
bloedkanker – kenmerken die na het 70e levensjaar sterk in prevalentie toenemen. Onlangs 
hebben Mitchell et al (2022) een mechanisme geïdentificeerd dat zou verklaren waarom sommige 
mensen tientallen jaren in goede gezondheid ouder worden en vervolgens vanaf hun 70e of 80e 
jaar sneller achteruitgaan. Een van de onderliggende mechanismen is een robuuste polyklonale 
hematopoëse die tot de leeftijd van 60 - 70 jaar in stand wordt gehouden, maar niet daarna. Deze 
belangrijke verandering van de bloedsamenstelling bij ouderen verhoogt het risico op bloedkanker 
en bloedarmoede en vermindert de doeltreffendheid van de witte bloedcellen bij het bestrijden van 
infecties. 
 
Anemie komt vaak voor bij ouderen en vormt een aanzienlijke klinische belasting. Daarnaast lijdt 
een derde van de anemische ouderen aan bloedarmoede waarvoor geen specifieke oorzaak kon 
worden vastgesteld (Bach et al, 2014; Guralnik et al (2022). Bij gehospitaliseerde ouderen neemt 
de prevalentie van ernstige bloedarmoede sneller toe vanaf de leeftijd van 75 jaar (zie Figuur 4).  
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Fig. 4. Prevalentie van bloedarmoede bij mensen van 64 jaar of ouder (uit Bach et al, 2014). 
            Hb = hemoglobinegehalte. 
 

 

 
 

 
- Kanker en myelodysplastische syndromen 

 
Anemie is soms een vroeg teken van een nog niet gediagnosticeerde kwaadaardige aandoening, 
zoals een myelodysplastisch syndroom. Deze syndromen worden vaak gekenmerkt door 
bloedarmoede zonder veranderingen in witte bloedcellen of bloedplaatjes. Bloedonderzoek door 
de bloedtransfusiecentra (HGR, 2010)6 kan dit vroege teken – in principe – opsporen als het 
aanwezig is.  
 
Daarentegen toonden Edgren et al (2010) in een groot cohort van donoren aan dat de trend van 
een dalende hemoglobineconcentratie vóór de kankerdiagnose aanzienlijk verschilt al naargelang 
de kwaadaardige tumor, maar voor geen enkele daarvan een geschikt screeningsinstrument is. 
 
Edgren et al (2007) beschouwen bloeddonoren bij wie binnen de vijf jaar na de bloeddonatie kanker 
is vastgesteld als donoren die op het tijdstip van de donatie een subklinische maligniteit hadden. 
In deze studie toonden de auteurs aan dat de 12 000 patiënten die bloed ontvingen van donoren 
bij wie na de donatie kanker werd vastgesteld, geen grotere kans hadden om kanker te ontwikkelen 
dan degenen die bloed ontvingen van donoren bij wie dat niet het geval was. De HGR merkt echter 
op dat deze analyses geen betrekking hebben op donoren ouder dan 60 jaar (Zweedse donoren) 
of ouder dan 67 jaar (Deense donoren) en dus geen preklinische kankers bij senioren en ouderen 
omvatten.  
 
De mediane leeftijd voor de diagnose van myelodysplastische syndromen ligt dus rond de 70 jaar. 
De frequentie neemt toe met de leeftijd en bereikt 70 tot 80 gevallen per 100 000 inwoners/jaar 
boven de 80 jaar. In België is er een verdubbeling van de incidentie tussen 65 en 75 jaar (zie Figuur 
5). 
 
 
 

 
6 Bovendien is er geen analyse van de morfologie van de rode bloedcellen en zijn de referentiewaarden voor witte bloedcellen en 
bloedplaatjes om voor donatie in aanmerking te komen ruimer dan de waarden die als normaal worden beschouwd. 
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Fig. 5. Incidentie van myelodysplastische syndromen/myeloproliferatieve ziekten per leeftijdsgroep 
in 2020 – België (uit Belgian Cancer Registry, 2022). 

 

             
                                                           Leeftijd  

 
 
Het erkende vermogen van circulerende tumorcellen om tumoren te verspreiden (Molodysky & 
Grant, 2021), het feit dat myelodysplastische syndromen vaak per ongeluk worden ontdekt tijdens 
een controle (of tijdens het onderzoek van een andere aandoening) en het onvermogen om te 
screenen op de meeste preklinische kankers, suggereren dat voorzichtigheid moet worden 
betracht met betrekking tot een verlenging van de leeftijd voor bloeddonatie. 
 

- Pathologieën van eiwitvouwing 
 
De accumulatie van verkeerd gevouwen eiwitten kan leiden tot neurodegeneratieve ziekten, 
waarvan de incidentie toeneemt met de leeftijd. Als de toegestane leeftijd voor bloeddonatie wordt 
opgetrokken tot meer dan 66 jaar, bestaat het risico dat het aantal donoren in de preklinische fase 
van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob toeneemt (HGR, 2015). De relatie tussen transfusie en deze 
sporadische vorm van de ziekte blijft hoogst onduidelijk (Urwin et al, 2016; Crowder et al, 2017). 
Enerzijds is het een zeldzame ziekte die al heel lang geen toename van de incidentie vertoont 
(Busch et al, 1997). Anderzijds mag niet uit het oog worden verloren dat de studies die de 
mogelijkheid van een dergelijk verband hebben onderzocht, betrekking hebben op periodes waarin 
weinig senioren bloed gaven (met de mogelijke uitzondering van de VS; Crowder et al, 20177). Een 
andere vertekening in deze studies is dat de overgrote meerderheid van de volwassen ontvangers 
is gestorven (aan een andere oorzaak) tijdens de typisch lange incubatieperiode van prionziekten. 
 
Bovendien komen sommige van deze ziekten, amyloïde ziekten genoemd, zeer vaak voor. De 
ziekte van Alzheimer (de meest voorkomende), de ziekte van Parkinson, Lewy-dementie en de 
ziekte van Huntington hebben een soortgelijke amyloïde oorsprong door de progressieve 
accumulatie van de betrokken eiwitten (extracellulair β-amyloïde; tau-eiwit en intracellulair α-
synucleïne). Dementie treft vooral oudere mensen. 
 

 
7 De gemiddelde leeftijd van donoren = 60,8 jaar. 
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Uit recente studies blijkt dat het aantal mensen met dementie in België 200 000 bedraagt, 
waaronder 140 000 Alzheimerpatiënten. Voor 65-plussers is dit aandeel bijna 10 %, voor 85-
plussers 26 % en voor 90-plussers meer dan 35 % (SAO, 2022). In België zijn er ook ongeveer 70 
000 patiënten die een of meer geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson gebruiken. De 
grootste groep van deze patiënten bevindt zich in de leeftijdsgroep 71 - 80 jaar. Donoren met 
symptomen van deze ziekten worden systematisch van donatie uitgesloten tijdens de beoordeling 
van de medische voorgeschiedenis tijdens het gesprek vóór de donatie. 
 
Volgens de prevalentiecijfers voor de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson in Frankrijk 
(Carcaillon-Bentata et al, 2016; Moisan et al, 2018) verdubbelt het aantal mensen dat door een van 
deze ziekten wordt getroffen tussen de leeftijd van 65 en 70 jaar (zie Figuur 6 en 7). Bovendien 
wordt het aantal patiënten in de vroege fase, ondanks de aanzienlijke vooruitgang bij de diagnose 
van deze ziekten, met een factor 1,6 tot 3x onderschat.  
 
Fig. 6. Prevalentiecijfer (%) van de ziekte van Alzheimer en verwante vormen van dementie na de 

leeftijd van 40 jaar, per geslacht en leeftijdsgroep – Frankrijk (uit Carcaillon-Bentata et al, 
2016). Gegevens = Systéme national d’assurance maladie, régime général, 2014. 
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Fig. 7. Prevalentie van de ziekte van Parkinson naar leeftijd en geslacht in 2015 – Frankrijk (uit 
Moisan et al, 2018). 

 

    
 
In het licht van het onderzoek naar vroege symptomen rijst de vraag naar de onzekere 

overdraagbaarheid door transfusie van preklinische vormen. De resultaten van experimentele8 
modellen hebben namelijk de vrees doen ontstaan dat extracellulaire β-amyloïde en zelfs 
intracellulaire eiwitten die in verband worden gebracht met neurodegeneratieve ziekten, zoals het 
tau-eiwit en α-synucleïne, van mens op mens kunnen worden overgedragen, zoals de ziekte van 
Creutzfeldt-Jakob (HGR, 2015). 
 
Na de eerste experimentele bevestiging van vermoedelijke β-amyloïde overdracht bij mensen 
(Purro et al, 2018), moeten bloedtransfusies zorgvuldig worden gecontroleerd op 
overdraagbaarheidsproblemen door ouderen en door personen met familiale antecedenten van 
vroege dementie. De HGR merkt op dat in de studie van Purro et al de muizen slechts een zeer 
kleine hoeveelheid cerebrovasculaire β-amyloïdafzettingen ontwikkelden, wat niet overeenstemt 
met het volledige spectrum van de ziekte van Alzheimer, maar dat vervolgens steeds meer 
klinische gevallen van iatrogene cerebrale amyloïd angiopathie bij mensen zijn herkend en gemeld. 
 
In een eerste beoordeling meldden Edgren et al (2016) dat het risico op neurodegeneratieve 
ziekten bij ontvangers van bloedtransfusies van donoren met een geschiedenis van 
neurodegeneratieve ziekten "onbeduidend" was. Van de 1 465 845 patiënten die een 
bloedtransfusie kregen, had 2,9 % een transfusie ontvangen van een donor bij wie een van de 
onderzochte neurodegeneratieve ziekten was vastgesteld. Het verband tussen de bloedtransfusie 
en de cerebrale amyloïd angiopathie (d.w.z. hersenbloeding die wijst op cerebrale amyloïd 
angiopathie of histologisch bewijs daarvan) is niet onderzocht. Deze analyse omvat evenmin 
donoren ouder dan 60 jaar (Zweedse donoren) of ouder dan 67 jaar (Deense donoren). Daarom is 
verdere follow-up op lange termijn nodig, met bijzondere aandacht voor de prevalentie van 
neurodegeneratieve aandoeningen en cerebrale amyloïde angiopathie bij patiënten die 
bloedtransfusies ontvangen.  
 

 
8 In 2018 bleek uit een studie met een experimenteel "gedwongen" model van bloedoverdracht (parabiose, gedurende 12 maanden, 
transgene muizen die veel β-amyloïde afgeven ...) dat uit bloed afkomstig β-amyloïde de hersenen kan binnendringen, pathologieën 
kan vormen die verband houden met de accumulatie ervan en functionele tekorten in neuronen kan induceren (Bu et al, 2018). Deze 
bloedoverdracht werd niet gerepliceerd door Siamese transplantatie, maar door jonge muizen te perfuseren met volbloed of plasma van 
oude dieren; de donormuizen hadden aanzienlijke β-amyloïde afzettingen in hun hersenen (Morales et al, 2020). Evenzo toonden 
Lohman et al (2019) bij muizen aan dat α-synucleïnefibrillen neuropathologie kunnen veroorzaken na een enkele intraveneuze 
blootstelling. 
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Daarnaast vergeleken Lin et al (2019) het risico op neurodegeneratieve ziekten bij zo'n 63 000 
bloedontvangers van donoren met onbekende status en een vergelijkbaar aantal mensen zonder 
antecedent van bloedtransfusie. De auteurs concluderen dat transfusie geassocieerd is met het 
risico van dementie, bij gebrek aan informatie over donordementie en ongeacht de frequentie van 
de transfusie. De HGR stelt ook vast dat dit risico onverwacht afneemt in de tijd en dat de "externe" 
controlegroep geen controle mogelijk maakt voor de belangrijke samenvallende factoren. 
 
Recentelijk toonde Zhao (2022) in zijn doctoraatsthesis aan dat Scandinavische patiënten die bloed 
ontvingen van een donor die vervolgens meerdere spontane intracerebrale bloedingen 
ontwikkelde, een verhoogde risicoratio hadden voor het zelf ontwikkelen van een spontane 
intracerebrale bloeding (tabel 1).  
 
Tabel 1. Resultaat van het onderzoek naar de mogelijke overdracht van spontane intracerebrale 

bloedingen die wijzen op cerebrale amyloïde angiopathie tussen 1970 en 2017 – Zweden 
en Denemarken (naar Zhao, 2022). 

 

 
Samengevat: 
1) In Zweden vond Zhao dat het risico significant hoger was voor meervoudige intracerebrale bloedingen dan voor 
enkelvoudige intracerebrale bloedingen en  
2) dezelfde trend wordt gevonden 5 jaar na blootstelling in Zweden  
3) in Denemarken is het aantal gebeurtenissen te klein om deze trend significant te bevestigen of te ontkennen. 
  
Dit verschijnsel werd onafhankelijk waargenomen in het Zweedse en Deense cohort, na correctie 
voor bekende verstorende factoren. Dit verband werd niet waargenomen voor ischemische 
beroerte9, die geassocieerd wordt met veel van dezelfde risicofactoren zoals spontane 
intracerebrale bloeding, maar niet met cerebrale amyloïde angiopathie. 
 
Sporadische cerebrale amyloïde angiopathie wordt nu erkend als de tweede meest voorkomende 
oorzaak van spontane intracerebrale bloeding bij ouderen na hypertensieve bloeding, maar is 
uitzonderlijk zeldzaam bij mensen onder de 55 jaar (Tatlisumak et al, 2018). Ter herinnering, in 
Zweden is bloeddonatie toegestaan tot de leeftijd van 60 jaar. Gezien het geringe aantal voorvallen, 
nl. 18 in het Zweedse cohort en 6 in het Deense cohort (zie tabel 1), zal het niet mogelijk zijn een 
significant verschil met de leeftijd van oudere donoren aan te tonen (J. Zhao, pers. comm.10). 
 
Evenals bij de bovengenoemde preklinische kankers, brengen deze nieuwe gegevens over de 
mogelijke overdracht van amyloïdziekten via transfusie de HGR ertoe zijn aanbevelingen te herzien 
om rekening te houden met de voortschrijdende kennis over deze neurodegeneratieve ziekten en 
de preventie daarvan. 
 
 

 
9 Bij cerebrale amyloïde angiopathie zijn (micro)bloedingen meestal beperkt tot een bepaalde kwab (Sonnen et al, 2010). 
10 De HGR heeft geen toegang gekregen tot het manuscript van Zhao et al, 2022. 
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2.2.3 Effect van de leeftijd van de donor op de kwaliteit van de bloedcomponenten 

Veel recente publicaties zijn gewijd aan het begrijpen van het effect van 
bloedverwerkingsmethoden, opslagoplossingen en de duur van de opslag van bloedproducten op 
de kwaliteit van bloedcomponenten. En momenteel is nog niet duidelijk of de waargenomen 
verschillen enige klinische relevantie hebben. Evenzo is de uitdaging nu om aan te tonen dat de 
hoge leeftijd van donoren geen invloed heeft op de veiligheid en doeltreffendheid van 
bloedcomponenten.  
 
De studie van Edgren et al (2017) liet geen verband zien tussen de leeftijd en/of het geslacht van 
bloeddonoren en de overleving van 968 264 patiënten die deze transfusies kregen. Maar het is ook 
belangrijk te weten of factoren in verband met oudere donoren relevant zijn in het geval van 
langdurige of herhaalde blootstelling van specifieke hoog-risico of kwetsbare ontvangerpopulaties, 
zoals mensen met sikkelcelziekte of myelodysplastisch syndroom, enz. De HGR verwacht ook dat 
in studies naar andere criteria wordt gekeken dan de overleving van getransfundeerde patiënten.  
 
De invloed van hematopoëtische stamcelveroudering op de kwaliteit van bloeddonaties is nog niet 
bestudeerd bij nieuwe seniordonoren en verdient gericht onderzoek. Dinkla et al (2014) vonden 
echter geen invloed van de donorleeftijd op de kwaliteit van opgeslagen rode bloedcellen; we 
merken evenwel op dat de maximale onderzochte leeftijd 62 jaar was. 
 
Madla et al (2012) beoordeelden verschillen in de kwaliteitsindicatoren voor de doeltreffendheid 
van vers ingevroren plasma in functie van de toenemende leeftijd van de donor. In vergelijking met 
de gebruikelijke referentiebereiken waren de gemeten waarden niet verschillend genoeg om een 
significant onevenwicht tussen procoagulerende, anticoagulerende en fibrinolytische factoren vast 
te stellen dat de kwaliteit van het product zou kunnen beïnvloeden. De HGR wijst echter op het feit 
dat er geen plasma van donoren ouder dan 71 jaar is onderzocht. De auteurs stellen voor de 
leeftijdsgebonden toename van stollingsactiveringsmarkers (protrombinefragmenten 1 + 2, 
trombine-AT-complex, fibrinopeptide A) te onderzoeken, wat zou wijzen op een verhoogde 
activering van stollingsenzymen.  
 
Ondertussen voerden Bontekoe et al (2018) een studie uit naar de kwaliteit van bloedplaatjes in 
een klein cohort donoren en concludeerden zij dat de in vitro kwaliteit van bloedplaatjes van oudere 
donoren weliswaar slechter was, maar dat dit waarschijnlijk geen invloed had op de 
bloedbankpraktijk en dat de klinische implicaties niet bekend zijn11. Geen van de onderzochte 
bloedplaatjesconcentraten was echter afkomstig van donoren ouder dan 67 jaar. Bontekoe et al 
(2022) vergeleken recentelijk parameters voor de kwaliteit van bloedplaatjes bij donoren van 
verschillende leeftijden, waaronder 12 donoren tussen 71 en 73 jaar oud. Bij de gekwantificeerde 
metabole indices stelden zij een verschil vast dat alleen significant was voor de zuurstofspanning 
en het mitochondriaal membraanpotentieel tussen deze oudere donoren en donoren van 46-69 
jaar12. 
 
Bontekoe et al (2022) merkten verder op dat de opbrengst aan bloedplaatjes van donoren ouder 
dan 70 jaar vaak laag was. Dit resultaat is eerder beschreven voor 60-plussers en meer nog voor 
70-plussers (Segal & Moliterno, 2006; Jones, 2016). 
 
Aangezien deze studies niet specificeren van welk type donor (nieuwe, intermitterende, 
regelmatige) de onderzochte producten afkomstig zijn, zijn de resultaten misschien niet geldig voor 
de kwaliteit van bestanddelen van nieuwe senior-donoren. Anderzijds worden door de bereiding 
van bloedplaatjes in pools van 4-6 buffy coats (standaard bloedplaatjesconcentraat – HGR, 2010), 

 
11 Een aanwijzing dat bloedplaatjes anders zouden kunnen functioneren, is te vinden in de studie van Weibrich et al (2002) over 
bloedplaatjesrijk plasma: de niveaus van de groeifactor IGF-I vertoonden een lichte daling van de concentratie met de leeftijd van de 
donor, waarbij de onderzochte maximumleeftijd 62 jaar was. Hadley et al (2022) toonden onlangs metabole verschillen aan voor 
bloedplaatjes van mannelijke donoren van 52-76 jaar, samengevoegd.  
12 Twee donoren > 70 jaar behoren tot deze groep.  
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en door het poolen van plasma voor industriële fractionering, mogelijke verschillen van individuele 
donoren zeker uitgevlakt. 
 
 

2.2.4. Bijdrage aan de bloedvoorziening 

Het schatten van het aantal donaties dat aan de bloedvoorraad in België kan worden toegevoegd, 
hangt af van verschillende onbekende factoren, waaronder de geschiktheid van senioren of 
mensen op gevorderde leeftijd, het percentage zelfafwijzingen of mogelijke afvallers (Burgdorf et 
al, 2017; Piersma et al, 2019). 
 
In de VS bijvoorbeeld, is de belangrijkste verandering sinds de opname van adolescenten, 
hemochromatosepatiënten, enz. die het aantal in aanmerking komende bloeddonoren heeft 
beïnvloed, de toelating van personen van 65 jaar en ouder (To et al, 2019). Tegenover deze 
toename van het aantal potentiële donoren van 65 jaar en ouder staat echter een evenredige 
toename van de uitsluiting van donatie om (leeftijdsgebonden) redenen zoals hoge bloeddruk of 
hart- en vaatziekten of leveraandoeningen. 
 
Uit het leeftijdsprofiel van nieuwe donoren in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de werving van deze 
donoren duidelijk afneemt met de leeftijd (zie Figuur 8; JPAC, 2008). In Canada melden Goldman 
& O'Brien (2017) dat nog minder nieuwe donoren worden geworven boven de 71 jaar. Dit is 
nauwelijks verrassend, aangezien de morbiditeit – in brede zin – toeneemt met de leeftijd. 
 
Fig. 8. Leeftijdsprofiel van nieuwe donoren bij eerste donatie – VK (uit JPAC, 2008). 

 
 
     Leeftijd van de donor (jaar) 

 
Goldman et al (2019) hebben vergelijkbare leeftijdsprofielen in verschillende industriële landen 
opgemaakt, die helaas geen onderscheid maken tussen regelmatige donoren en nieuwe donoren. 
De HGR verwacht daarom een grotendeels vergelijkbare verdeling in België. 
In Denemarken kon door de koppeling van databanken het sociaal-demografische profiel van de 
gehele Deense donorpopulatie worden gekarakteriseerd (Burgdorf et al, 2017). De resultaten 
wijzen op een bimodale verdeling van de prevalentie met een eerste piek bij 25 - 30 jaar en een 
tweede kleinere piek bij 50 jaar, gevolgd door een gestage daling tot de bovengrens bij 67 jaar 
(ongeveer 2,5 % van de in aanmerking komende leeftijdsgroep) (zie Figuur 9). 
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Fig. 9. Prevalentie van bloeddonoren naar leeftijd en geslacht van de bevolking – Denemarken (uit 
Burgdorf et al, 2017). De leeftijdsgrenzen voor Deense donoren zijn 17 en 67 jaar.  

 

                  Leeftijd van de donor (jaar) 
—   Vrouwen      ….   Mannen   

 
 
Situatie in België 
 
Om een eerste raming van het mogelijk aantal nieuwe Belgische donoren te verkrijgen, zijn 
recentelijk gegevens van twee bloedtransfusiecentra geanalyseerd (zie figuren 10 en 11). 
 
Fig. 10. Prevalentie van eerste bloeddonoren per leeftijdsgroep en geslacht, 202213 – Regio 

Charleroi (uit LTS, 2022). De leeftijdsgrenzen voor deze Belgische donoren zijn 18 en 65 jaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 tot 18 november 2022. 
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Fig. 11. Prevalentie van eerste bloeddonoren naar leeftijd, 2021 – Wallonië-Brussel (gebaseerd op 
SdS, 2022). De leeftijdsgrenzen voor deze Belgische donoren zijn 18 en 65 jaar. 

 
 

 
 
De HGR leidt uit deze gegevens af dat in 2022 in de regio van Charleroi ongeveer 130 nieuwe 
donoren in de leeftijdscategorie 60 - 65 jaar bloed hebben gegeven (zie Figuur 10). In Charleroi 
behoren dus 130/2 410 = 5 % van alle personen die zich voor het eerst als donor aanmelden tot 
deze leeftijdsgroep. Voor de in de zone Wallonië-Brussel georganiseerde bloedinzamelingen 
bedraagt dit aandeel 530/26 000 = 2 % in 2021 (Figuur 11)14. Het percentage zal waarschijnlijk 
schommelen in functie van de bloedtransfusiecentra met mogelijks een uitgestelde impact van de 
pandemie in verschillende jaren. 
 
We mogen aannemen dat dit percentage tussen 65 en 70 jaar niet zal stijgen. Volgens Deense 
gegevens (Figuur 9) gaf op 67-jarige leeftijd 2 % van de vrouwen en 3 % van de mannen bloed, 
een derde minder dan op 60-jarige leeftijd (zie ook Figuur 13 waarin de daling van het aantal 
regelmatige donoren wordt gedocumenteerd). De HGR verwacht dus een toename van 1 – 2 % 
nieuwe donoren, afhankelijk van het aandeel van lokaal in aanmerking komende senioren, dus 
ongeveer 0,4 % van het totale aantal donoren in België (FAGG, 2018).15 
 
De HGR concludeert dat, wat bloeddonatie betreft, de vrije tijd van gepensioneerden en hun grotere 
bereidheid om vrijwilligerswerk te doen in vergelijking met jongere donoren eerder mythische dan 
reële concepten zijn. Uit het leeftijdsprofiel van nieuwe donoren blijkt dat het schrappen van de 
leeftijdsgrens of het beperken van de leeftijdsgrens tot 70 jaar voor nieuwe donoren niet zou leiden 
tot een significante toename van het aantal in aanmerking komende nieuwe donoren. Anderzijds 
zou de afschaffing van de leeftijdsgrens voor nieuwe donoren moeilijke medische beslissingen 
vergen van het personeel dat bij de bloedafname betrokken is. Om deze redenen heeft de HGR 
deze strategie niet opgenomen in zijn voorstellen om een ernstig tekort tijdens een pandemie op 
te vangen (HGR, 2020).  
  

 
14 Onder deze aantallen zijn er ook enkele donoren die afkomstig zijn van een ander bloedtransfusiecentrum. Deze "nieuwe" 66-jarige 
donoren zijn hier niet meegeteld. 
15 N.B. Het laatste beschikbare hemovigilantierapport dateert van 2018. Het maakt melding van 52 881 nieuwe donoren onder de in 
totaal 282 642 donoren van het land. In 2020 telde België 300.086 donoren (DGGS, 2022). 
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2.2.5. Strategieën om structurele bloedtekorten aan te pakken 

De HGR stelt vast dat België zich in de middenmoot van de andere Europese landen bevindt wat 
betreft het aandeel van de bevolking dat bloed geeft (zie Figuur 12). Hoewel voor sommige landen 
de leeftijdspiramide deze waarneming kan beïnvloeden, ondersteunt deze bevinding het standpunt 
dat er ruimte is voor verbetering in de bewustwording van de essentiële rol van transfusie in het 
Belgische gezondheidssysteem. 
 
Fig. 12. Aantal donoren per 1 000 inwoners in de Europese Unie in 2008, per land (volgens EDQM, 

2014). 
 

 
 
 
België telt ongeveer 230 000 gekende donoren16 en 50 000 nieuwe donoren per jaar, waardoor 
ongeveer 600 000 zakjes bloedcomponenten kunnen worden ingezameld (FAGG, 2018). 
 
De verdeling van regelmatige donoren naar leeftijd vertoont een gestage daling vanaf 60 jaar tot 
de oudste donoren (zie Figuur 13). Vergeleken met donoren van 65 jaar, die gemiddeld twee keer 
per jaar doneren, doneren de oudste donoren tot drie keer per jaar17. Het totale aantal 
seniordonoren ouder dan 65 jaar kan worden geschat op 6 % van de regelmatige en occasionele 
donoren (4 500/76 000 in Wallonië-Brussel; SdS, 2022).  
 
 
 
 

 
16 Donoren die in de afgelopen 2 jaar bloed hebben gegeven 
17 De grafiek omvat ook occasionele donoren en een "nieuwe donor" die in maart bloed geeft en opnieuw in juni, wordt meegeteld. 
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Fig. 13. Aantal regelmatige en occasionele donoren per leeftijdsgroep, 2021 – Wallonië-Brussel 
(uit SdS, 2022). 

 

 
 

Met betrekking tot de doelstelling van het verzoek om advies, namelijk het opvangen van het tekort 
aan bloed en bloedcomponenten, verwijst de HGR naar de verschillende strategieën die tijdens 
een hoorzitting in de Belgische Senaat zijn voorgesteld (COMCIVITAS, 202218) en waarvan de 
respectieve verdiensten zijn vergeleken. 
 
In het kort herinnert de HGR hier aan enkele prioriteiten, zoals: 

- de donorbinding, namelijk de toename van het aantal donaties per donor; 
- voorlichting over bloedtransfusie (in het medisch curriculum, via campagnes in middelbare 

scholen); 
- rationalisatie van het voorschrijven/consumeren van bloedcomponenten volgens goede 

praktijken; 
- kortom: de uitvoering van een gepersonaliseerd bloedkapitaalbeheer bevorderen, ...  

 
Deze lijst is verre van volledig; tijdens de hoorzitting werden ook andere mogelijkheden geopperd, 
zoals het openen van bijkomende bloedinzamelingscentra, ... 
 
De toenemende stratificatie van de donorpopulatie wordt geleidelijk onhoudbaar, zowel voor de 
donoren als voor de inzamelingscentra, waar het niet langer mogelijk is een algemene aanpak te 
hanteren om in aanmerking te komen. Met deze stratificatie blijft het nodig om steeds omslachtiger 
vragenlijsten en acceptatiecriteria te gebruiken voor een nauwelijks merkbare toename van het 
aantal bloeddonoren. Een dergelijke ontwikkeling maakt het onmogelijk om massale 
donatiecampagnes te houden en vereist de aanwerving van een groot aantal inzamelingsartsen, 
voor wie financiering moet worden gevonden. 
 
Ten slotte rijst de vraag of het niet tijd is om een grootschalige nationale campagne te organiseren 
die gericht is op solidariteit, op de behoeften van zeldzame of bijzondere bloedgroepen (met name 
voor sikkelcelanemiepatiënten, bloedgroep O Rh-negatief, "Afrikaanse" fenotypes, enz.), om 
patiënten en bezoekers van ziekenhuizen te wijzen op de behoefte aan bloed (bijvoorbeeld via een 
welkomstfolder), enz. 
 
 

 
18 De opname van de vergadering is terug te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=mH8iYesua38. 

https://www.youtube.com/watch?v=mH8iYesua38
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3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

Aangezien bloedtransfusiecentra ethisch gezien geen in vivo tests kunnen uitvoeren om de 
veiligheid van verschillende beleidsmaatregelen inzake geschiktheid van donoren te beoordelen, 
zijn alle informatiebronnen welkom om meer op bewijsmateriaal gebaseerde criteria te ontwikkelen. 
 
Kennis van de frequentie en het natuurlijke beloop van medische aandoeningen zoals coronaire 
hartziekten is uiteraard noodzakelijk voor het opstellen van dergelijke criteria. Een robuust 
hemovigilantiesysteem voor bloeddonoren moet de nodige gegevens opleveren om de 
veiligheidscriteria van alle donoren te beoordelen. Ten slotte kan aan de hand van studies op basis 
van matching van donor-ontvanger(s)gegevens de verwachte overdraagbaarheid van diverse 
medische aandoeningen, zoals bepaalde neurodegeneratieve ziekten (eiwitvouwingsziekten), 
worden beoordeeld, maar deze studies vergen een tijdsbestek dat meerdere jaren kan bedragen. 
 
Na bestudering van bovengenoemde werken concludeert de HGR dat de studies tonen dat het 
percentage bijwerkingen bij nieuwe donoren hoger is dan bij de regelmatige donoren in alle 
leeftijdsgroepen. Een Duitse studie meldt dat de tijd tot volledig herstel van bijwerkingen bij donoren 
ook langer is bij donoren die voor het eerst doneren en ouder zijn dan 68 jaar. De kwaliteit van de 
onderzochte bloedcomponenten was tot die leeftijd iets minder goed, maar studies die specifiek 
betrekking hebben op nieuwe donoren ouder dan 70 jaar ontbreken. 

  
Het belang van maatregelen ter beperking van ongewenste voorvallen op basis van 
hemovigilantiegegevens gaat verder dan de bescherming van individuele donoren, aangezien het 
ondersteunen en aanmoedigen van toekomstige bloeddonaties en het verminderen van deze 
risico's essentieel zijn voor de instandhouding van een adequate bloedvoorziening. Dit aspect is 
des te belangrijker omdat oudere donoren met een hogere frequentie van 3 donaties per jaar 
geven. 
 
De HGR merkt ook op dat men zich niet al te veel zorgen hoeft te maken over een mogelijk tekort 
aan ijzer: dit aspect moet gewoon worden beheerd voor zowel de oudere als de regelmatige 
donoren. Hetzelfde geldt voor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, die geen opkomende ziekte is. 
 
Anderzijds zal een verhoging van de leeftijd voor bloeddonatie tot boven de 65 jaar waarschijnlijk 
leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal donoren in de preklinische fase van bepaalde 
niet gediagnosticeerde door bloed overgedragen kankers (zie Figuur 5). Voorts is aangetoond dat 
men een robuuste polyklonale hematopoëse behoudt tot de leeftijd van 60 - 70 jaar, maar niet 
daarna. Sommige andere eiwitvouwingsziekten, de zogenaamde amyloïdziekten, komen veel voor 
en treffen vooral oudere personen (zie Figuur 6 en 7). De nieuwe door de HGR verzamelde 
gegevens over de mogelijkheid van transfusie-overdracht van amyloïdziekten vereisen een 
overvloed aan voorzorgsmaatregelen, aangezien lopend onderzoek wijst op iatrogene 
overdraagbaarheid bij de mens. 
 
Het aantal mensen dat wordt getroffen door de in dit advies vermelde kankers en 
neurodegeneratieve ziekten neemt snel toe tussen 65 en 70 jaar en, ondanks aanzienlijke 
vooruitgang bij de vroegtijdige diagnose van deze ziekten, wordt het aantal patiënten in een vroeg 
stadium onderschat (voor amyloïde ziekten met een factor 1,6 tot 3). Laten we niet vergeten dat 
het risico om ziektes over te dragen gedurende hun preklinisch stadium (kankercellen, 
eiwitvouwingsziekten) eveneens regelmatige donoren betreft voorbij de leeftijd van 65 jaar en ook 
het klinisch gebruik van hun bloed niet zou mogen toelaten. 
 
Op basis van de analyse van de aan de HGR verstrekte gegevens zou de populatie van donoren 
ouder dan 65 jaar ongeveer 4,6 % van het totale aantal donoren uitmaken. 
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Teneinde het aanbod van veilige bloedcomponenten te verbeteren, herinnert de HGR er enerzijds 
aan dat er aandacht moet besteed worden aan concepten zoals solidariteit onder de ganse 
bevolking in haar verscheidenheid om het geven van bloed aanzienlijk te stimuleren. Hoewel de 
uitbreiding van de bloedvoorraad uiteraard de voorkeur geniet, is een andere strategie ervoor te 
zorgen dat artsen ook worden opgeleid in het gebruik en de indicatie van bloedcomponenten. Een 
derde tactiek die niet over het hoofd mag worden gezien, is de bevordering van de ontwikkeling 
van een doeltreffende hemovigilantie die problemen kan opsporen en vragen kan beantwoorden 
die zich in de klinische praktijk stellen. 
 
Voorafgaand aan een opsomming van medisch-wetenschappelijke aanbevelingen, wenst de HGR 
een uiterst belangrijk aspect van de bevoorrading van bloedcomponenten te onderlijnen in de 
Belgische context. Inderdaad, het evenwicht tussen bevoorrading en verbruik van 
erythrocytenconcentraten is fragiel; bewijs daarvoor zijn de moeilijke en steeds terugkerende 
momenten tijdens de vakantieperiodes (tijdens de zomer, kerstvakantie, …), maar ook de tekorten 
m.b.t. sommige bloedgroepen. In eerste instantie denkt de Raad daarbij aan de kostbare zakjes O 
Rh negatief, maar ook andere fenotypes kunnen problemen stellen, omwille van de etnische 
verschillen tussen de ontvangers. Het is dus nodig het probleem van de bevoorrading in zijn geheel 
te bekijken en vooral om beter te anticiperen om de risico’s op tekorten te voorkomen. 
 
In deze zin verwelkomt de HGR dan ook elk voorstel om het aantal donoren te vermeerderen, maar 
dergelijke voorstellen mogen nooit een verhoogd risico meebrengen inzake de veiligheid van de 
bloedtransfusie. Binnen de huidige Belgische situatie en om op de gestelde vraag te antwoorden, 
bestaat de meest logische en meest betrouwbare oplossing op lange termijn erin om op grote 
schaal wervingscampagnes te ondernemen om de bevolking in het algemeen en in al zijn 
diversiteit ertoe aan te zetten om bloed te geven om aldus het aantal regelmatige bloeddonoren 
te verhogen en een voldoende bevoorrading te verzekeren, zonder daarbij in te boeten op de 
veiligheid van transfusies. 
 
 
Aanbevelingen 
 
1. De HGR beveelt bloeddonatie door donoren ouder dan 65 jaar niet aan omwille van volgende 
medische en logistieke redenen: 
 
  a) Ongewilde matige tot ernstige reacties bij de oudere donoren dienen te worden vermeden. 

De ernstige reacties (syncope of stuipen) zijn zeer indrukwekkend voor het 
inzamelingspersoneel en de andere aanwezige donoren. De fysieke aanwezigheid van een 
dokter in de inzamelingscentra is dus nodig om de gepaste medische vaststellingen te doen 
en in te staan voor een dringende opvang door een efficiënte tussenkomst. 

 
  b) Het rekruteren van deze ouderen komt niet overeen met de vragen van het terrein, die zich 

eerder richten op bepaalde specifieke fenotypes (vb. O Rh negatief). 
In plaats van zich te richten op reeds sterk ondervertegenwoordigde donorgroepen en meer 
maatregelen en specifieke kanalen in te voeren die de taak van het inzamelingspersoneel en 
de medische besluitvorming zouden bemoeilijken, adviseert de HGR met klem de 
wervingscampagnes opnieuw te richten op specifieke patiëntenbehoeften (bv. bijzondere 
fenotypen, O Rh-negatief bloed ...). Met betrekking tot het doel van het verzoek om advies, 
namelijk het opvangen van het tekort aan bloed en bloedcomponenten, verwijst de HGR naar 
de gedetailleerde suggesties in punt 2.2.5.. 

 
  c) Er bestaat een verhoogd risico op iatrogene overdracht van sommige ziektes die in verband 

staan met de leeftijd en zich in een fase van vroegtijdige ontwikkeling bevinden.  
Gezien de onzekerheid over het gevaar van donoren ouder dan 65 jaar en het huidige gebrek 
aan wetenschappelijke resultaten met betrekking tot de donoren in deze leeftijdsgroep, roept 
de HGR de bevoegde instanties op tot voorzichtigheid. 
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Deze aanbeveling heeft betrekking op alle donoren ouder dan 65 jaar, los van hun 
donatiefrequentie (nieuw, sporadisch, regelmatig). 
 
2. Naar analogie met het toezicht op de ontvangers van hematopoëtische stamcellen beveelt de 
HGR aan een gericht retrospectief onderzoek uit te voeren bij de gehele populatie van regelmatige 
senior-donoren in België (d.w.z. 65-plussers) om te trachten gezondheidsproblemen in verband 
met door bloed overdraagbare kankers en neurodegeneratieve ziekten bij ontvangers te 
documenteren. 
 
3. Zoals uiteengezet in eerdere adviezen (over hemochromatose, seksueel risicogedrag, enz.) 
herinnert de HGR eraan dat de mogelijkheid om bloed te doneren voor transfusiedoeleinden 
geenszins een recht is. Voor professionals in de transfusieketen is het daarentegen een plicht om 
zo veilig mogelijke bloedproducten te leveren aan de bevolking in nood. Met deze twee 
basisbegrippen voor ogen moet men zich realiseren dat een verlenging van de leeftijd voor 
bloeddonatie alleen haalbaar is als dit niet leidt tot een verhoogd risico van ziekteoverdracht op de 
ontvangers of een verhoogd risico voor de gezondheid van de donoren. 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 
is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

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

vétérinaire, ULg 

BRUSSELMANS Koen Bloed en bloedderivaten; 

moleculaire en celbiologie 

Sciensano 

DE PAEP Rudi 

 

Intensieve zorgen UZA, Antwerpen 

DENEYS Véronique Immunohematologie; transfusie Cliniques universitaires 

Saint-Luc, UCLouvain  

GÉRARD Christiane Immunohematologie; transfusie ex-CHU Sart-Tilman, ULg 

HÜBNER Roland  Bloed en bloedderivaten; 

moleculaire en celbiologie; 

opkomende transfusieziekten 

HGR 

LOIX Sébastien Anesthesiologie; intensieve zorgen Hôpital Jolimont La 

Louvière 

SZABO Bertrand Transfusie  CHR Verviers East 

Belgium 

ZACHEE Pierre Hematologie ex-ZNA, Antwerpen  

ZORZI Willy Prionoloog Centre de recherche sur 

les protéines Prion, ULg 

 
 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849 
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet 
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te 
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid 
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad 
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen 
uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit 
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft 
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te 
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De 
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de 
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke 
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke 
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de 
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 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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