
 
 
 

 
Advies van de HGR betreffende de maximale beveiliging van de 

bloedinzameling en -transfusie (HGR 8094).
(Gevalideerd door het Overgangscollege op 18.02.2005) 

 
I. Aanvraag : 

 
Op 6 december 2004, ontving de HGR een adviesaanvraag van het Kabinet van de 
Minister (cf. referentie a) betreffende de maximale beveiliging van de bloedinzameling en -
transfusie. 
 
Deze aanvraag werd besproken tijdens de vergaderingen van de werkgroep « Bloed en 
bloedderivaten » die op 16 december 2004 en 20 januari 2005 gehouden werden. 
 
Het voorlopig advies van de leden van de werkgroep « Bloed en bloedderivaten » werd op 
11 februari 2005, per e-mail goedgekeurd en vervolgens door het College van de HGR op 
18 februari 2005, per e-mail gevalideerd. 
 

II. Advies : 

 
 
De Belgische wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke 
oorsprong heeft tot doel de kwaliteit van het bloed en zijn derivaten alsook de 
bescherming van de donoren te waarborgen (referentie b). De doelstelling van deze 
wet, onder andere van artikel 8, §1, is duidelijk deze transfusieveiligheid te waarborgen 
en in geen geval rechten aan de kandidaat-donoren te verlenen. Alle adviezen, 
uitgebracht door de HGR in verband met de kwalificatiecriteria voor donoren, hebben 
tot doel de potentiële bedreiging van gekende of nog ongekende infectieziektes voor de 
veiligheid van bloedproducten tot een minimum te herleiden. 
  
a) In verband met de noodzaak van de thans van kracht zijnde kwalificatiecriteria voor 

donoren om een maximale veiligheid bij de bloedinzameling en –transfusie te verzekeren: 
 
De beschikkingen bedoeld in artikel 8, §1, van de wet van 1994 vormen de omzetting in 
Belgisch recht van een reeks voorzorgsmaatregelen, die het toelaten het verschijnen 
van gezondheidsproblemen, die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen, meer 
bepaald op het vlak van de overdracht van infectieziektes door bloed, te beperken. 
 
Naar aanleiding van de bezorgdheid veroorzaakt door de mogelijke overdracht van de 
ziekte van Jakob-Creutzfeldt, werden de kwalificatiecriteria voor donoren versterkt met 
voorzorgsmaatregelen, waarbij degenen, die niet noodzakelijk tekens van 
neurologische ziektes vertonen, uitgesloten worden. De bloeddonatie van alle 
personen, die in Groot-Brittannië gedurende 6 maanden of langer tussen 1980 en 1996 
verbleven, is uitgesloten (HGR 4818). Bovendien is de bloeddonatie uitgesloten voor 
personen, die met menselijk groeihormoon, bereid met de hypofyse van overleden 
patiënten, behandeld werden, die een hoornvlies- of dura mater-transplantatie gekregen 
hebben of die onder hun familieleden een patiënt met CJD hebben. 
 
Teneinde het overdrachtsrisico van pathogene agentia door bloedtransfusie tot een 
minimum te herleiden worden de kandidaten donoren met een risicogedrag voor 
seksueel overdraagbare aandoeningen (syfilis, AIDS, andere SOA) uitgesloten. 
 
Een schatting van het potentiële risico in geval van aanvaarding van donaties 
afkomstig van de mannelijke homoseksuele bevolking van België (referentie e) wijst er 
bijvoorbeeld op dat deze praktijk het overdrachtsrisico van HIV door transfusie met 
41.4% zou verhogen. De winst in termen van aantal bijkomende donaties zou 
integendeel zeer laag blijven (1,5%.). 
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In deze risicoschatting worden echter een aantal factoren niet in acht genomen, wat 
waarschijnlijk tot een onderschatting van het werkelijk risico leidt : 
   a) De berekening van het residueel risico werd uitgevoerd bij donoren, die minimum 2 
maal bloed hadden gegeven. Het risico bij nieuwe donoren --dat hier niet in acht wordt 
genomen-- wordt als hoger beschouwd (referentie  g). 
   b) Meerdere bronnen maken melding van een recente toename van HIV en andere 
seksueel overdraagbare infecties (SOI) in de mannelijke homoseksuele bevolking 
(HSH). Dit is het geval voor lymphogranuloma inguinale en voor syfilis, waarvan de 
recente toename bijna uitsluitend waargenomen wordt onder de HSH gemeenschap 
(referenties e en f). 
De leeftijdsfactor werd in deze risicoschatting niet in acht genomen. Enerzijds zijn de 
bloeddonoren eerder ouder dan de patiënten bij het stellen van de HIV-diagnose. 
Anderzijds zijn de nieuwe bloeddonoren - die slechts 15,7% in 2003 
vertegenwoordigden - vaker jongeren. Beide factoren, waarbij de eerste in de richting 
van een overschatting gaat en de tweede in de richting van een onderschatting van het 
werkelijke risico, werden niet in acht genomen. 
Vermits de globale aanpak conservatief was, zou de toename van het door de receptor 
gelopen risico zich in de werkelijkheid waarschijnlijk rond de berekende 41,4% 
bevinden, indien de donaties afkomstig van de HSH bevolking aanvaard zouden 
worden. Een gelijkaardige studie, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, heeft besloten 
tot een risicoverhoging gaande van 60% tot 500% (referentie g). 
 
De beslissing om op de bloeddonaties in België de technologie van nucleïnezuur 
amplificatie (NAT) toe te passen maakt het mogelijk om het residueel risico van HIV-
overdracht aanzienlijk te verlagen. Deze winst aan kwaliteit van de transfusie betekent 
een lager risico van HIV-infectie voor de receptor. Indien de donaties afkomstig van de 
HSH bevolking aanvaard worden zou de geschatte toename van het risico 
overeenstemmen met een verlies met 54,5% van de voorgenomen winst dank zij deze 
technologie. 
 
Naar aanleiding van de eerste gevallen van overdracht van het WNV (West Nile Virus) 
aan de mens heeft de HGR aanbevolen geen bloed af te nemen bij elke persoon die 
sinds minder dan 28 dagen terug is uit een gebied waar het bewezen werd dat gevallen 
van overdracht aan de mens bestaan (HGR 7793/2). 
 
In het vooruitzicht van het verschijnen van nieuwe pathogene agentia beveelt de HGR 
aan de thans van kracht zijnde kwalificatiecriteria voor donoren te handhaven om een 
maximale veiligheid bij de bloedinzameling en- transfusie te verzekeren.  
 
b) Betreffende de weerhouden criteria op dat vlak in andere landen: 
 
De thans van kracht zijnde kwalificatiecriteria voor donoren in andere landen houden 
meestal rekening met de geografische of demografische prevalentie van pathogene 
agentia om kwalificatiecriteria, aangepast aan hun toestand, in te voeren of bij te 
stellen. 
 
Om de overdracht van CJD-agentia door bloedtransfusie te beperken hebben tal van 
Europese landen dezelfde voorzorgsmaatregelen als België ingevoerd. (referentie c). 
 
Op dit ogenblik zijn alle landen ter wereld van oordeel dat het recht op bescherming 
van de receptoren de voorrang moet krijgen op de wensen van bepaalde kandidaat-
donoren. In verband met het zogezegd recht om bloed te geven van bepaalde 
mannelijke homoseksuelen heeft geen enkel land ter wereld dit recht vastgelegd 
(referentie h), zelfs niet Zuid-Afrika waar de prevalentie van HIV groter is bij 
heteroseksuelen (J. Brooks, pers. comm.).  
 
In verband met het WNV passen de meeste Europese landen dezelfde maatregel als 
België toe, die een omzetting van richtlijn 2004/33/EG is (referentie d). 
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III. Samenstelling van de werkgroep die deelgenomen heeft aan het uitbrengen van dit 

advies : 
 

- Baele Philippe 
- Bontez Walter 
- Cras Patrick 
- Desmyter Jan 
- Dobbelaer Roland 
- Ferrant Augustinus 
- Goubau Patrick 
- Lambermont Micheline 
- Latinne Dominique 
- Plum Jean 
- Muylle Ludo 
- Sasse André 
- Sondag-Thull Danièle 
- Steenssens Laurette 
- Thomas Isabelle 
- Van Ranst Marc 
- Voets Ellen 

 
Het voorzitterschap van deze werkgroep werd verzekerd door Mevrouw SONDAG-THULL D. 
en het wetenschappelijk secretariaat door DUBOIS J-J. en HÜBNER R.  

 
IV. Referenties : 

 
a) Brief van Dhr R. Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (onder 

ref.A3/RW/FV/126/201313), dd. 02/12/04 gericht naar Dhr G. De Backer, Voorzitter 
van de HGR. 

b) « Wetsontwerp betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong », 
Verslag opgesteld namens de Commissie van Volksgezondheid en Leefmilieu, Parl. 
Bescheiden, Kamer Volksvertegenwoordigers, gewone zitting 1993-1994, n°1229/4, 
p.1-23. 

c) Enquête EC Public Health and Risk Assessment « Precautionary measures against 
vCJD transmission by blood », European Commission Health and Consumer 
Protection Directorate-General, October 2004, 13 bladzijden. 

d) Enquête EC Public Health and Risk Assessment « Precautionary measures against 
WNV transmission by blood », European Commission Health and Consumer 
Protection Directorate-General, October 2004, 3 bladzijden. 

 
Wetenschappelijke referenties : 

 
e) Verslag « Estimation du risque résiduel d'infection par le VIH liée à la transfusion 

sanguine en Belgique et estimation du risque potentiel en cas d'acceptation de dons 
provenant de la population homosexuelle masculine » 21/01/05,  3 bladzijden. 

f) Rapport RIVM « HIV and sexually transmitted infections in the Netherlands in 2003. 
An update November2004 » Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2004, 140 
bladzijden. 

g) Artikel « Evaluation of the de-selection of men who have had sex with men from blood 
donation in England », Vox Sanguinis, Vol. 84(4): 265-273, 2003. 

h) Artikel « The rights of blood recipients should supersede any asserted rights of blood 
donors », Vox Sanguinis, Vol. 87(4): 280-286, 2004. [+ verbetering; e-mail van de 
auteur aan het wetenschappelijk secretariaat van de HGR] 
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