
 

 

CIDEX Problematiek – Opvolging 

 

Bijkomende adviezen van 08.06.2000 

 

1)    De Raad bevestigd het advies van10.05.2000 
       Naar aanleiding van specifieke vragen worden hieraande volgende aanbevelingen toegevoegd: 

2)    Wat betreft hepatitis B en C: De Raadis van oordeel dat bij positieve laboratoriumuitslagen de behandelende arts beslist 
welkesupplementaire onderzoeken moeten gebeuren ; de HGR kan hierbij geen beperkingen opleggen. 

3)    Wat betreft HIV: Op basis vanwetenschappelijke bedenkingen op het voorkomen van HIV in de bevolking alsmede over 
dekans op seroconversie bij blootstelling aan een onvoldoende gedesinfecteerde endoscoop,moet de mogelijkheid van het 
verwerven van een HIV-infectie als praktisch onbestaandebeschouwd worden. 

4)    Wat betreft deze en andereaandoeningen: De behandelende arts moet steeds alert zijn en nadenken over een 
mogelijkelink tussen de blootstelling en een mogelijke besmetting niet alleen doorbloedoverdraagbare agentia (HBV, HCV, HIV) 
maar ook door andere microbiële agentia;niettemin is de kans van overdracht van deze laatste (bv. Cytomegalovirus) 
praktischonbestaande, en dit zal nooit wetenschappelijk aangetoond kunnen worden. 

5)    Wat betreft de timing van deonderzoeken naar mogelijke overdracht van besmetting: De Raad stelt dat dit moet 
bepaaldworden op zes maanden na het laatste mogelijke gebruik van de betrokken bussen Cidex lot0001. 

6)    Wat betreft aanbevelingen voor hetpubliek : De Raad is van oordeel dat de patiënten zich moeten richten tot 
hunziekenhuizen en hun behandelende arts. 

7)    Wat betreft de epidemiologischeopvolging: De Raad is van oordeel dat de Minister dringend opdracht moet geven aan 
hetWIV-LP voor een nationaal epidemiologisch onderzoek naar de cidex affaire . Dit is nietenkel nuttig en nodig in het kader van 
dit ongeval, maar ook om in de toekomst teanticiperen op mogelijk andere accidenten. Dit epidemiologisch onderzoek dient 
uiterstdringend te worden opgestart. 

8)    Wat betreft de bloeddonoren: in eenaantal gevallen wordt duidelijk gesteld dat zij geen kijkoperatie hebben ondergaan, 
maardoor het ziekenhuis toch voor een cidex onderzoek worden opgeroepen. In al deze gevallenis de Raad van oordeel dat 
deze bloedgevers, zoals voorheen reeds gesteld, voor zesmaanden worden uitgesloten. 


