
Les étappes de la sécurité transfusionnelle 

De veiligheid van de transfusieketen 



Hémophilie : Troubles de la coagulation 

✚ 1968 : le développement des facteurs de coagulation change les 

perspectives de vie des patients hémophiles 

✚ 1981-1987: Le HIV se transmet par des facteurs de coagulation 

contaminés et touche les patients : 

✚ PLUS DE 40% des patients hémophiles en France et au Canada 

notamment sont contaminés par le virus HIV  

✚Aux Pays-Bas: 15% des hémophiles HIV +; 90% HCV+ 

 

Can Med Assoc J 1993: 148(8), Dunn 



 

Sécurité des produits sanguins 



Barrières de protection: chaque barrière est imparfaite 
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✚Information/éducation du donneur 

✚Questionnaire médical et examen médical avant le don 

✚Information post-don 

Sélection du donneur 



Period 2005-2007 Incidence/million person years 

(observation) 

New HIV infections by 

heterosexual transmission 

Diagnosed in general population 

aged 18-65 years 

88.2 

New HIV infections diagnosed 

in donors 

10.7 

Relative risk  heterosexual population/donor population = 8.2 

Donor selection diminish the incidence of HIV with factor 8.2 

A.Sasse, Scientific Institute of Health, Belgium, 2010 

Barrières de protection: Impact de la 

sélection du donneur sur l’incidence de 

l’infection à HIV dans la population 

hétérosexuelle 



✚Perception des risques par le donneur globalement basse 

✚Honneteté dans les réponses au questionnaire médical (compliance) 

✚Comportement  à risques du partenaire n’est pas connu 

Sélection du donneur - limites 



Tests de laboratoire 

✚ Période occulte 

✚ Limités aux agents infectieux pour lesquels un test est réalisé 

✚HIV, HBV, HCV et syphilis 

✚Maladies infectieuses émergentes! 

 

Très rarement: 

✚ P.ex.: nouveaux variants de HIV tardivement détectables 

✚ Erreurs au laboratoire/erreurs d’échantillons 



✚Uniquement pour le plasma et les plaquettes 

✚ Efficacité variable selon: 

✚ La méthode 

✚ L’agent infectieux 

✚ P.ex. La maladie émergente HEV : peu sensible à la réduction des 

pathogènes 

 

Technologie de réduction des 

pathogènes 



Hoe komt Medische richtlijn tot 

stand ? 

 



Veiligheid: Strikte regelgeving 

 

 
 

Europese Directieven 

Belgische wetgeving 
 

Medische richtlijn 
Donorselectie – DvB 

Hoge Gezondheidsraad 

Evidentie 



✚Criteria voor permanente uitsluiting 

 Personen die als gevolg van hun seksueel gedrag een groot risico hebben 

om ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten op te lopen  

✚Criteria voor tijdelijke uitsluiting 

 Personen die als gevolg van hun gedrag of activiteit een risico hebben om 

een bloedoverdraagbare infectieziekte op te lopen: uitgesloten gedurende 

een bepaalde periode na beëindiging van het risicogedrag, afhankelijk van 

de betrokken ziekte en de beschikbaarheid van geschikte tests. 

Europese Richtlijn (2004/33/EG)-  

Nationale wetgeving (Wet van 5-071994 – KB 1-02-2005 )  



✚Considering the forms of sexual behaviour, referred to herein as “risky sexual 

behaviour”, and the persons concerned by such behaviour, and observing 

that, according to the epidemiological data available on the prevalence and 

incidence of sexually transmitted infections, persons engaging in male-to-

male sexual acts and  sex workers in many European countries are at the 

upper end of the risk scale for acquiring HIV and other sexually transmitted 

transfusion-relevant infections, with this risk classification being totally 

independent of  sexual orientation per se  

 

 

 

Council of Europe: CM/Res (2013)3 



✚Collect, evaluate and publish epidemiological data, as this is of utmost 

importance to facilitating risk analysis and making a quantitative 

distinction between “risk” and “high risk” and, ultimately, to 

guaranteeing the safety of transfusion recipients;  

✚Decide on a temporary deferral policy for a given risky sexual 

behaviour only when having demonstrated that this sexual behaviour 

does not put the donors at high risk of acquiring severe infectious 

diseases that can be transmitted by blood; 

 

 

Council of Europe 



Veiligheid: Strikte regelgeving 

 

 
 

Europese Directieven 

Belgische wetgeving 
 

Medische richtlijn 
Donorselectie – DvB 

Hoge Gezondheidsraad 

Evidentie: WIV – 
epidemiologische data 



✚HOOG RISICO - Permanente uitsluiting   

MSM 

 Sekswerker 

 IV of IM druggebruik 

 

✚RISICO - Tijdelijke uitsluiting 

Nieuwe seksuele partner behorend tot een risicogroep 

        >> 
Nieuwe seksuele partner niet behorend tot een risicogroep 

Richtlijn Donorselectie DvB: risicogedrag 



Veiligheidsketen:  praktijk ervaring 

en onderzoek 

- - HIV positieve donoren 

- - wat vertelt de risicoanamnese 

- - wat vertelt het virus 

- - beperking donorselectie 

- - systematic review 



Donneurs HIV positifs SFS 2005-2015 

AS: Afrique Sub-Saharienne AN: Afrique du Nord Eur : Européen (Roumanie) B : Belge 

Total 
Séropositifs (SP) 

1er don 

Séroconversions (SC)  

Occasionnel/Régulier 

% dons  

2007 – 2014 

% dons  

2007 - 2014 

25 10 15 
22/313.491 = 

0.007% 

22/2.031.606 = 

0.001% 

Séro- 

conversion 
Nationalité Sexe Mode de contaminations 

      Hétéro MSM ?? Autre 

15 AS: 1 

B: 13 

AN: 1 

F: 1 (AS) 

H: 14 

1 AS 

1 AN 

3 B 

6 B 3 B B 

Aiguille? 

Séro-positivité  

1er don 
Nationalité Sexe Mode de contaminations 

      Hétéro MSM ?? Autre 

10 AS: 5 

B: 4 

Eur: 1 

F: 4 

H: 6 

5 AS 

1 Eur 

2 B 

2 B     



✚Resultaten risicoanamnese 

 

 

 

 

✚Meerderheid HIV + bloeddonoren: mannen (19/24) (2005-2014) 

✚ Bij 10/19 is vermoedelijke overdrachtswijze gekend 

 6/10 : MSM contacten 

 4/10 : andere risico’s 

  

Vlaanderen 

Ook vandaag vormen MSM contacten bij bloeddonoren een  

belangrijk deel van het residueel risico voor HIV transmissie 

Falen donorselectie:  

 -  verkeerd inschatten van eigen risico 

 -  risicogedrag van de partner is niet gekend bij donor 

 -  waarheidsgetrouw invullen van de vragenlijst 



✚Vlaanderen: 

  

 

Studie: genotypering HIV bij donoren  

Nederland - Vlaanderen 

Vrouwen: n = 5 

3/5 (60%) heeft HIV-subtype non-B (endemische gebieden) 

2/5 (40%) heeft HIV-subtype B, geen van beiden valt in MSM clusters. 

Mannen: n=18 

5 mannen gaven aan MSM te zijn, en clusteren ook als MSM 

4 mannen geven geen of ander risico aan, maar vallen wel in MSM 

clusters 

3 mannen geven heteroseksueel contact aan, clustering hetero 

6 mannen clusteren niet heel duidelijk 



✚Nederland: 

  

 

Studie: genotypering HIV bij donoren  

Nederland - Vlaanderen 

Vrouwen: n = 10 

6/10 (60%) heeft HIV-subtype non-B (Allemaal Afrikaanse partners) 

3/10 heeft HIV-subtype B, cluster bevestigt heterosexuele transmissie 

1/10 heeft HIV-subtype B, cluster MSM – MSM bij partner werd bevestigd  

Mannen: n=14 

6 mannen gaven aan MSM te zijn, en clusteren ook als MSM 

7 mannen geven geen of ander risico aan, maar vallen wel in MSM clusters 

1 man geeft geen of ander risico aan en valt in geven heterocluster 



  

 

Studie: genotypering HIV bij donoren  

Nederland - Vlaanderen 

Conclusie Vlaanderen + Nederland 

 

• Bij de vrouwen: zelfrapportage en clustering  

heteroseksuele partners uit endemische gebieden een belangrijke rol te spelen. 

 

• Bij de mannen: 

- Zelfrapportering: 11/32 (34%) MSM,  

- Clustering wijst op 22 of 24/32 (69-75%) MSM.  

 

Onderrapportering 

risicogedrag 



 

Conclusie:  

globaal lage risicoperceptie bij donoren 

 

Donorselectie – beperkingen: lage risicoperceptie 



DOEL : Kwalitatieve studies weerhouden en bias vermijden 

Are male blood donors who have had sex with other men at increased 

risk of acquiring transfusion-transmissible infections?  

A systematic review 
Emmy De Buck, Tessa Dieltjens, Veerle Compernolle, Philippe Vandekerckhove 

 



Selectie van de studies 

18987 

14 



✚14 observationele studies uit 18987 publicaties werden onafhankelijk 

geselecteerd door 2 evidence reviewers  

✚Studies van hoge kwaliteit ontbreken 

 

✚De evidentie suggereert dat er bij bloeddonoren een correlatie 

bestaat tussen MSM en HIV 

✚1 studie toont een verhoogd risico voor HIV bij bloeddonoren die 

minder dan 1 jaar geleden MSM contacten hebben gehad 

✚Geen enkele studie toont aan dat bloed van MSM donoren even veilig 

is als bloed van niet-MSM donoren 

✚Onvoldoende evidentie beschikbaar om eenduidig conclusie over 

MSM uitstelbeleid te  formuleren 

 

 

 

Conclusie 



✚Epidemiologische data in België:  

• MSM = sterk verhoogd risico voor HIV 

• MSM ook risicofactor voor andere SOA’s 

✚Evaluatie binnen RKV toont dat risicoperceptie bij bloeddonoren beperkt is 

✚Laboratoriumtesten niet onfeilbaar  

✚HIV + bloeddonoren in België 

• MSM vormt vandaag een belangrijk deel van het residueel risico voor HIV 

• Falen donorselectie: waarheidsgetrouw invullen MVL; risicogedrag partner 

niet gekend; verkeerd inschatten van eigen risico 

✚Systematic Review Literatuur 

• <1 j geleden MSM : verhoogd risico voor HIV bij bloeddonor 

• Geen studies die aantonen dat bloed van MSM donoren even veilig is 

• Onvoldoende studies om eenduidig uitstelbeleid te onderbouwen 

 

 

Globale conclusie 



European Haemophilia Consortium:  

position statement on MSM & Blood donation 

✚ 2 brede categorieën van risico  

✚Verhogen van het risico op overdracht van gekende infectieuze agentia  

✚ Risico op overdracht van op heden nog ongekende infectieuze agentia 

 

✚Verschillende brede categorieën van donoren worden uitgesloten van 

bloeddonatie owv statistisch verhoogd risico op infectieziekten (MSM, 

hemofiliepatiënten en hun partners, verblijf in UK tss 1980-1996) 

 verminderd risico bij duizenden transfusies 

 

✚Uitstelbeleid bij donoren 

✚Niet funderen op politieke of sociale beschouwingen 

✚maar op risicoanalyse op wetenschappelijke gegevens 

✚ “bearing in mind that the risk is borne by the recipients and not by the 

donors” 
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