
 

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD BETREFFENDE DE HERZIENING VAN DE 
REGLEMENTERING OP 
DE WEEFSELBANKEN 

Tijdens de vergadering van 7 december 2001 waarvan het verslag wat dit punt betreft, ter zitting werd
goedgekeurd heeft de Hoge Gezondheidsraad (afdeling II/5) het volgende advies uitgebracht
betreffende de herziening van de reglementering op de weefselbanken en verwijzend naar de
adviezen: 

Advies van de HGR 5154 van 23.3.2001 (tijdens de zitting goedgekeurd) betreffende het 
ontwerp van Ministerieel Besluit betreffende de toelating tot in- en uitvoer van weefsels en cellen 
van menselijke oorsprong . (advies gevraagd door Dhr Decoster op 23.03.2001) Bijlage IV 

Advies van de HGR 5432 van 08.06.2001 (goedgekeurd op 20.07.2001) betreffende het 
voorstel van wijziging van het K.B. van 15.04.1988 betreffende de weefselbanken en het 
wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels. 
(advies gevraagd door de Minister en Dr. Dercq op 08.05.2001, ref. 
V645/H/data/weefsels/wijzKB88) Bijlage V 

Advies van de HGR 5432 van 04.10.2001 (schriftelijk goedgekeurd op 04.10.2001) betreffende 
de herziening van K.B. van 15.04.1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, 
bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels. (Dringend 
advies gevraagd door Dr. Dercq) Bijlage VI 

1. Inleiding : 

Om rekening te houden met de verschillende soorten problemen waarmee de weefselbanken 
thans geconfronteerd worden en om tegemoet te komen aan de inzet inzake volksgezondheid, 
die voortvloeien uit de huidige evolutie van de noties in verband met weefsels en cellen van 
menselijke oorsprong, moet de desbetreffende wetgeving van 1988 herzien worden. De inzet 
inzake Volksgezondheid in verband met deze producten van menselijke oorsprong zijn des te 
belangrijker omdat ze betrekking hebben op de opvang van patiënten met zware pathologie 
voor wie ze dikwijls de laatste therapeutische hulp vormen (de toegang tot deze behandelingen 
zou hen moeten verzekerd worden). Deze weefsels en cellen van menselijke oorsprong blijven 
echter risicoproducten (infectierisico’s, risico’s in verband met de bereidings- of 
bewaringsprocessen, risico’s in verband met hun implantatie, ...) die daardoor aan strenge 
voorschriften inzake sanitaire veiligheid moeten beantwoorden. Bovendien moet hun 
doeltreffendheid formeel bewezen worden (kwaliteitsvoorschriften). Tenslotte, rekening houdend 
met hun menselijke oorsprong, moeten ze ook aan vaste bio-ethische voorschriften 
beantwoorden, onafhankelijk van het statuut dat de organismen betrokken bij de verschillende 
activiteiten in verband met het ter beschikking stellen van deze producten aan de bevolking 
hebben. 

Steeds meer publieke en privé-instanties hebben belangstelling voor deze activiteiten en 
producten, zelfs in afwezigheid van een reglementair kader. 

Deze toestand is des te verontrustender omdat het KB van 1988, dat nog nooit aan de snelle 
evolutie in dat domein aangepast werd, geen rekening kan houden met de aard van de 
sindsdien verschenen nieuwe concepten, met hun ontwikkeling alsook met de toename van het 
aantal privé-instanties, die in deze sector investeren. Een reglementaire leemte is dus ontstaan. 
Deze reglementaire leemte heeft momenteel tot gevolg dat er zich een parallelle markt van cel- 
of weefselproducten ontwikkelt, die niet onderworpen wordt aan een evaluatie en een controle 
door de bevoegde overheid, en mogelijks in tegenspraak met de voorschriften inzake sanitaire 
veiligheid en publieke moraliteit (bio-ethische voorschriften).



Het uit te werken reglementaire kader (in het raam van de herziening van het KB) zou de 
volgende elementen moeten preciseren voor deze producten, gebaseerd op materiaal van 
humane oorsprong : 

de werkzaamheden die betrekking hebben tot deze producten, namelijk het 
wegnemen, bereiden, verwerken, bewaren, invoeren, distribueren, vervoeren en 
afleveren ; de voorwaarden en modaliteiten van toelating voor elke activiteit 
moeten voor elk product bepaald worden ; 

de erkende en bijgevolg toegelaten organismen (weefsel- of celbanken en 
farmaceutische fabrikanten) waarbij de toegelaten activiteiten en de aard van het 
product, waartoe deze erkenning en toelating betrekking heeft, gepreciseerd 
worden; de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning en de toelating van 
deze organismen moeten gepreciseerd worden; 

de betrokken producten in functie van hun statuut als weefsel of cel behandeld 
door erkende weefselbanken of als geneesmiddel, gefabriceerd door 
farmaceutische fabrikanten en toegelaten overeenkomstig de gecentraliseerde 
Europese communautaire procedure van vergunning tot het op de markt brengen 
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 

2. Fundamentele principes en te bereiken doelstellingen 

De te eerbiedigen fundamentele principes zijn : 

Voorschriften inzake kwaliteit en sanitaire veiligheid (referentienormen ; 
mechanisme van biovigilantie en traceerbaarheid ; regels inzake goede praktijk 
(GMP (good manufacturing practice)) bij het wegnemen, bewaren, bereiden, 
vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels ; modaliteiten en organismen 
voor de controle) 

Bio-ethische voorschriften (gratuïteit en anonimiteit van de donatie van weefsels, 
eerbied voor het menselijk lichaam, informatie en consent, eerbiediging van het 
privé-leven en bescherming van de vertrouwelijkheid van de ingezamelde 
informatie bij het wegnemen en/of het implanteren van weefsels, preventie van 
risico’s inzake discriminatie, rechtvaardige toegang tot de therapeutische 
mogelijkheden, die door het gebruik van menselijke weefsels geboden worden) 

De voornaamste te bereiken doelstellingen zijn : 

Inlassen in de nieuwe wetgeving van nieuwe concepten, die na 1988 te voorschijn 
gekomen zijn in verband met de problematiek van weefsels en cellen, opdat ze 
gereglementeerd kunnen worden en opdat de huidige reglementaire leemte gevuld 
kan worden. 
Het betreft onder andere : 

ο de uitbreiding van de definitie van weefsels, namelijk tot cellen en tot de verwerkingsstadia 
van de derivaten 
ο het alloloog en autoloog gebruik van weefsels en cellen van menselijke oorsprong 
ο de problematiek van navelstrengbloedweefsels en -cellen 
ο de definitie en de afbakening van de therapeutische doeleinden 
ο de celtherapie, de therapeutische cel- of weefselcombinaties 
ο de gentherapie 
ο de xenogreffen (die in het kader van deze aanpassing van de wetgeving niet besproken 
worden) 
ο de problematiek van het biomedisch onderzoek 

Conformiteit en harmonisatie van de nationale wetgeving met de Europese 
richtlijnen, aanbevelingen, reglementeringen 

Formeel inlassen, in de wettelijke bepalingen, van de door de HGR gepubliceerde 
en aangepaste kwaliteitsnormen, die als referentie dienen in het kader van de 



toelating- en controleprocedures weliswaar ook onder de vorm van annexen; deze 
benadering zou een snellere en betere aanpassing mogelijk maken van de 
normen en lijsten aan de snelle evolutie op het vlak van weefsels en cellen. 

3. Nieuwe concepten, die in het kader van de nieuwe wetgeving moeten opgenomen worden 

a. navelstreng en navelstrengbloed en afgeleide cellen 

Om de volgende aanbevelingen uit te brengen heeft de HGR zich gebaseerd op de documenten, waarnaar in 
bijlage IV bij dit advies verwezen wordt. 

Aanbevelingen van de HGR : 

  de navelstreng en de navelstrengbloedcellen maken deel uit van de wetgeving op de 
weefsels en cellen 

  kwaliteitsnormen voor navelstrengbanken moeten uitgewerkt worden 

 autologe therapeutische gebruiken voor preventieve doeleinden met uitgesteld karakter 
moeten verboden worden (zie punt b, 6°) 

 Met het oog op de snelle toepassing van dit bijzonder punt (cf. dringende adviesaanvraag 
van Dr. Dercq, in verband met de herziening van het K.B. van 15/04/88 betreffende de 
weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en 
afleveren van weefsels en het advies van 04/10/01 van de Hoge Gezondheidsraad HGR5432 
als antwoord op deze aanvraag) stelt de HGR voor artikel 1 van het KB van 1988 te wijzigen en 
de navelstreng en het navelstrengbloed in de wetgeving op de weefsel- en celbanken op te 
nemen en stelt ook voor in dit besluit te vermelden dat zijn prelevatie, preparatie en preservatie 
voor preventieve doeleinden met uitgestelde bedoeling verboden is (zie punt b, 6°) 

In-/uitvoer : cf. Paragraaf e. 

b. definities van weefsels en cellen ; toepassingsgebied 

Definitie van menselijke weefsels en cellen en van alle elementen en producten van menselijke 
oorsprong, die in het toepassingsgebied van deze wetgeving moeten opgenomen worden :  

1° " weefsels en cellen " : de bestanddelen weggenomen op het menselijk lichaam bij een 
overleden donor (heart-beating of non-heart-beating), bij een levende donor of vrijgekomen bij 
een heelkundige ingreep. 

Worden in deze definitie opgenomen : 

de levende weefsels of levende cellen, die geselecteerd, gesorteerd of gekweekt worden 
(vermenigvuldiging - expansie) vanuit deze weefsels en die alleen of in combinatie 
gebruikt worden. De lijst van de bedoelde weefsels en cellen wordt in bijlage I bij dit 
advies opgenomen. Op advies van de HGR, gebaseerd op eigen initiatief, op aanvraag 
van de Minister, op aanvraag van de Bestuursafdeling Geneeskundepraktijk 
(Gezondheidsinspectie) of op aanvraag van de Algemene Farmaceutische Inspectie, kan 
de Minister deze lijst van weefsels en cellen aanpassen. De Minister gelast de HGR met 
de bijwerking van de lijst van deze weefsels en cellen. De Minister gelast de HGR met 
het opstellen alsook met het up to date houden van kwaliteitsnormen voor elk van deze 
weefsels en cellen.  

gedevitaliseerde weefsels of niet-levende cellen afgeleid van weefsels, die alleen of in 
combinatie gebruikt worden en waarvoor de enige graden van verwerking bestaan in het 
verlies van het levend karakter en/of de verwerking door één of meerdere 
biotechnologische processen, en waarbij de zuiverheidsgraad niet voldoende is om één 
of meerdere moleculaire elementen te isoleren en farmacologisch te kenmerken en aldus 
de afwezigheid van elk andere weefsel- of celcontaminant te waarborgen. De lijst van de 



bedoelde biotechnologische processen wordt in bijlage 1 bij dit advies opgenomen. Op 
advies van de HGR gebaseerd op eigen initiatief, op aanvraag van de Minister, op 
aanvraag van de Bestuursafdeling Geneeskundepraktijk (Gezondheidsinspectie) of op 
aanvraag van de Algemene Farmaceutische Inspectie, kan de Minister deze lijst van 
verwerkingsprocessen aanpassen. De minister gelast de Hoge Gezondheidsraad met het 
up to date houden van deze lijst.  

2° " weefsel- of celbank " : de technische eenheid in een ziekenhuis of een 
bloedtransfusiecentrum, die toelating heeft tot wegnemen, bereiden (waaronder verwerken), 
bewaren, invoeren, distribueren, vervoeren en afleveren van één of meerdere weefsels of cellen 
in de betekenis van het huidige besluit en die tot opdracht heeft de kwaliteit van de weefsels of 
cellen te waarborgen vanaf het wegnemen tot het afleveren alsook de eerbiediging van de bio-
ethische principes, namelijk de afwezigheid van verzet tegen de donatie, de gratuïteit van de 
donatie, de anonimiteit van donor-receptor en de afwezigheid van reclame of bij een alloloog 
gebruik de afwezigheid van elke discriminatie ten voordele van een bepaalde persoon of een 
bepaalde groep personen. 

3° " allogreffen " : weefsels of cellen, weggenomen bij een individu en geïmplanteerd en/of 
gebruikt bij een ander individu dat tot dezelfde specie behoort (allogeen gebruik). 

4° " autogreffen " : weefsels of cellen, weggenomen en geïmplanteerd en/of gebruikt bij 
hetzelfde individu (autoloog gebruik). 

5° " therapeutische doeleinden " : gebruik in het kader van de behandeling van een aandoening 
of van een ernstige deficiëntie bij de receptor. 

6° " preventief doeleinde met uitgesteld karakter " : onder preventief doeleinde met uitgesteld 
karakter verstaat men het wegnemen, bereiden, bewaren van weefsels van een gezonde donor 
met het oog op een eventuele aflevering en een autoloog gebruik indien deze donor later een 
ernstige aandoening of deficiëntie zou ontwikkelen. 

Lijsten van weefsels en cellen die in het toepassingsgebied van deze wetgeving 
moeten opgenomen worden. (bijlage 1 bij dit advies) 

Lijsten van uitsluitingen die in het toepassingsgebied van andere specifieke 
wetgevingen of reglementeringen zijn vermeld of zullen opgenomen moeten 
worden, met name : 

ο het perifere bloed, zijn componenten en derivaten (uitgezonderd stamcellen) gedekt door de 
wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong; 
ο de elementen, gesecreteerd of geproduceerd door de celstofwisseling, alleen of in combinatie 
gebruikt ; deze elementen kunnen in het toepassingsgebied van de wetgeving op de 
geneesmiddelen of op de medische hulpmiddelen vallen, in functie van het beoogde 
mechanisme van de voornaamste werking in of op het menselijk lichaam ; 
ο reproductieve weefsels, gameten en embryo’s; 
ο weefsels en cellen van dierlijke oorsprong, wat hun niveau van verwerking ook mag zijn ; 
ο gevasculariseerde organen. 
ο haar en nagels alsook menselijke secretie- en excretieproducten (onder andere urine, faeces, 
zweet, speeksel- of traansecretie) 
ο weefsels en cellen welke voor diagnostische doeleinden weggenomen en gebruikt worden ; 
ο cellen en cellenlijnen bestemd voor de gentherapie (cf.infra punt e) ; 
ο de geneesmiddelen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen ; 
ο de medische hulpmiddelen zoals bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 18 maart 
1999 betreffende de medische hulpmiddelen ; 
ο de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 
15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen ; 
ο de cosmetica zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997 betreffende 
cosmetica  
ο het biomedisch onderzoek, in het kader van de ontwikkeling of validatieprocedures van 
nieuwe noties of nieuwe technologieën



Noodzaak van een definitie voor de graad van verwerking vanaf welke de 
hoedanigheid van cel of weefsel verloren wordt : deze graad van verwerking moet 
verder gaan dan het gewoon verlies van het levend karakter maar moet ook elke 
graad van transformatie omvatten, die voor het eindproduct niet een dermate 
zuivering waarborgt dat het mogelijk is één of meerdere moleculaire elementen te 
isoleren en farmacologisch te kenmerken en de afwezigheid van elk andere 
weefsel- of celcontaminant te waarborgen (voorschriften van kwaliteit en sanitaire 
veiligheid). 

Definitie van de verschillende toepassingen van deze weefsels en cellen en 
afbakening van de toepassingen, welke in het toepassingsgebied van de 
reglementering moeten opgenomen worden. De definities van volgende 
toepassingen moeten bepaald worden : 

ο medische en niet-medische toepassing 
ο in het kader van de medische toepassingen, de noties van diagnostische doeleinden, 
therapeutische doeleinden en doeleinden van biomedisch onderzoek 
ο autologe en allogene aanwending 
ο noties van celtherapie en gentherapie 

Elk gebruik voor niet-medische doeleinden van weefsels en cellen van menselijke 
oorsprong alsook elk gebruik van navelstrengbloedcellen voor preventieve 
doeleinden met uitgesteld karakter moet verboden worden. 

Definitie van en modaliteiten voor weefsel- en celbanken : statuut, rol, structuur, 
regels inzake goede praktijk (GMP) en verantwoordelijkheid, non profit karakter ; 
voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning en de toelating van 
werkzaamheden ; voorwaarden en modaliteiten voor het, in opdracht, door een 
ander organisme laten uitvoeren van een deel van de toegelaten werkzaamheden 
(zie bijlage II bij dit advies : elementen, die bij het opstellen van de reglementering 
moeten opgenomen worden) 

Definitie van de combinatieproducten, die weefsels of cellen bevatten en welke ter 
beschikking gesteld worden voor therapeutische doeleinden. Voorwaarden en 
modaliteiten voor het ter beschikking stellen als weefsels of cellen door de 
erkende weefsel- of celbanken, alsook voorwaarden en modaliteiten voor het in de 
handel brengen als geneesmiddel door toegelaten fabrikanten (centrale Europese 
procedure voor het in de handel brengen + aflevering door de verantwoordelijke 
geneesheer directeur van de weefsel- of celbank) (zie bijlage III bij dit advies : 
Elementen, die bij het opstellen van de reglementering moeten in acht worden 
genomen) 

Aanbevelingen van de HGR : 

 Herziening van het KB van 1988 met inlassing van de definities van weefsels en cellen en 
van hun verschillende toepassingen en uitsluitingen. 

 de volledige lijst van deze weefsels en cellen en de lijst van de biotechnologische processen 
moeten : 

in bijlage bij een reglementering gepubliceerd worden 

de navelstrengcellen omvatten 

gemakkelijk kunnen herzien worden in functie van de snelle biotechnologische 
evolutie van de kennis in verband met weefsels en cellen. 

 In dit kader moet aan de HGR een juridische en reglementaire basis gegeven worden voor 
het opstellen en het herzien van deze lijsten evenals voor het opstellen en het herzien van de 
kwaliteitsnormen betreffende deze weefsels en cellen.



 Elk gebruik voor niet-medische doeleinden van weefsels en cellen van menselijke oorsprong 
moet verboden worden. 

 Elk gebruik van cellen en weefsels voor preventieve doeleinden met uitgesteld karakter moet 
ook verboden worden. (zie punt b, 6°) 

Om de weefsel- en celbanken te definiëren en te reglementeren moeten de in 
bijlage II opgenomen elementen in de reglementering ingelast worden. Deze 
elementen vormen een aanvulling op de elementen in de bestaande 
reglementering. 

Om de combinatieproducten met cellen en weefsels voor therapeutische 
doeleinden, te definiëren en te reglementeren, moeten de in bijlage III opgenomen 
elementen in acht genomen worden door de verschillende bevoegde diensten, die 
bij de uitwerking van deze reglementering zullen betrokken worden. 

c. celtherapie 

Definitie : 

celtherapie : betreft cellen van menselijke oorsprong alsook hun derivaten, die een bepaalde graad van 
verwerking ondergaan hebben (selectie, sortering, vermenigvuldiging en expansie), zonder wijziging 
van hun genetisch materiaal. De bewerkingen hebben tot doel therapeutische eigenschappen te 
bekomen. Het bekomen product voor celtherapie is bestemd om bij een receptor ingeplant of 
geïnjecteerd te worden voor een autoloog (cellen weggenomen bij de receptor) of allogeen (cellen 
weggenomen bij een derde/donor) gebruik.  

Problematiek : 

Deze producten van celtherapie kunnen ingedeeld worden in functie van hun bestemming (therapeutisch 
gebruik met autologe doeleinden of met allogene doeleinden) : 

producten van celtherapie met autologe doeleinden : in dit geval worden de cellen bij de patiënt 
weggenomen en worden ze bij dezelfde patiënt na verwerking ingeënt of geïnjecteerd ; deze producten 
worden dus niet " industrieel vervaardigd " en kunnen bijgevolg niet het voorwerp uitmaken van 
handelsovereenkomsten met winstoogmerk (proces eerder dan product). Ze behoren strikt tot het 
reglementair kader van de weefsels en cellen.  
producten van celtherapie met allogene doeleinden : in functie van de complexiteit van hun graad van 
verwerking is hun statuut vergelijkbaar ofwel met dat van de producten van celtherapie met autologe 
doeleinden wanneer ze alleen gebruikt worden, ofwel met dat van de therapeutische cel- of 
weefselcombinaties wanneer ze in combinatie gebruikt worden.  

Aanbevelingen van de HGR : 

 de producten van celtherapie voor autologe doeleinden en de niet- gecombineerde 
producten die voor allogene doeleinden moeten als weefsels of cellen beschouwd worden en de 
werkzaamheden daaromtrent moeten aan de weefsel- en celbanken toegelaten worden. 
Modaliteiten van toelating voor het, in opdracht, laten uitvoeren van een deel van deze 
activiteiten (met uitzondering van het wegnemen en het afleveren) moeten overwogen worden. 

  voor de combinatieproducten voor allogene doeleinden (therapeutische weefsel- of 
celcombinatieproducten) moet een reglementering opgesteld worden betreffende de 
voorwaarden en modaliteiten voor de toelating van de werkzaamheden van organismen of 
inrichtingen, die niet als weefsel- en celbanken kunnen erkend worden en waarvan de 
processen of/en producten de celtherapie betreffen. 
Een dergelijke reglementering zou in het kader van de farmaceutische specialiteiten moeten 
opgenomen worden eerder dan deel uit te maken van een specifiek hoofdstuk van de wetgeving 
op de weefsel- en celbanken. 
Als een dergelijke toelating aan een handelsmaatschappij toegekend wordt zou ze niet de 
activiteiten van wegnemen en afleveren in België mogen betreffen.



d. gentherapie 

Definitie : 

gentherapie : betreft de weefsels en cellen alsook hun derivaten, die volgens meer complexe 
biotechnologische processen verwerkt worden, waarbij het genetisch materiaal van deze weefsels en 
cellen gewijzigd wordt (technologie van recombinant DNA, gecontroleerde expressie van genen, 
methoden op basis van hybridomen en monoclonale antilichamen).  

Problematiek : 

1° Deze verwerkte weefsel- of celelementen, alleen of in combinatie gebruikt, vallen ongetwijfeld 
onder het toepassingsgebied van de " Verordening (EEG) nr 2309/93 van de Raad van 22 juli 
1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor 
en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik en tot oprichting 
van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling ". 

Een centrale EG vergunning voor het in de handel brengen moet aangevraagd worden; deze 
genetisch verwerkte weefsel- of celelementen, alleen of in combinatie gebruikt, moeten als 
geneesmiddelen worden beschouwd en vallen onder het toepassingsgebied van de wetgeving 
op de geneesmiddelen ; de nationale bevoegdheid en haar controle- en regulatiemiddelen 
kunnen bijgevolg nog slechts op de volgende niveaus toegepast worden : 

op het niveau van de procedures en modaliteiten van de groothandel  
op het niveau van de modaliteiten voor de aflevering op het nationaal grondgebied  
op het niveau van de evaluatie van de voorgelegde dossiers bij procedures van 
vergunning tot het op de markt brengen, met inbegrip van het toezicht op de weefsels en 
cellen van menselijke oorsprong en hun derivaten die in de gentherapie aangewend 
worden.  

2° Andere nuttige elementen, waarmee rekening dient te worden gehouden : 

de gentherapie overschrijdt het reglementair kader van de cellen en weefsels en schakelt 
ook Europese en nationale reglementeringen in, specifiek bestemd voor genetisch 
gemodificeerde organismen, onder andere de Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 
april 1990 betreffende de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde 
organismen in het milieu  
het beheersen van de biotechnologische processen en de in te brengen middelen en 
investeringen voor het uitvoeren van gentherapie overschrijden meestal de financiële, 
structurele en statutaire middelen (organisme zonder winstoogmerk) van de weefsel- en 
celbanken.  
de omvang van de nodige investeringen impliceert noodzakelijkerwijs een adequate 
reglementering betreffende de bescherming van de brevetten, die moeilijk verenigbaar is 
met de bio-ethische principes van de weefsel- en celbanken (gratuïteit van de 
weefseldonatie ; anonimiteit van de donor ; afwezigheid van winstoogmerk, ...)  

Aanbevelingen van de HGR : 

 de gentherapieproducten zouden buiten de huidige reglementering moeten 
blijven en het voorwerp uitmaken van een later uit te werken specifieke 
reglementering. 

 (Herinnering) Een reglementering moet worden opgesteld betreffende de 
voorwaarden en modaliteiten voor de toelating van werkzaamheden van 
organismen of inrichtingen, die niet als weefsel- en celbanken kunnen erkend 
worden en waarvan de processen of/en producten de cel- of gentherapie 
betreffen. 
Een dergelijke reglementering zou in het kader van de farmaceutische 
specialiteiten moeten opgenomen worden eerder dan deel uit te maken van een 
specifiek hoofdstuk van de wetgeving op de weefsel- en celbanken. 



Als een dergelijke toelating aan een handelsmaatschappij toegekend wordt zou ze 
niet de activiteiten van wegnemen en afleveren in België mogen behelzen. 

e. invoer / uitvoer 

De HGR verwijst daaromtrent naar het advies HGR 5154 van 23.3.2001 (tijdens de zitting goedgekeurd) 
betreffende het ontwerp van Ministerieel Besluit betreffende de toelating tot in- en uitvoer van weefsels en 
cellen van menselijke oorsprong. De HGR beveelt aan de elementen van dit advies in het huidig reglementair 
kader in te lassen 

f. problematiek van de xenogreffen 

Om de volgende aanbevelingen uit te brengen heeft de HGR zich gebaseerd op de documenten waarnaar 
verwezen wordt in bijlage VII bij dit advies. 

Aanbeveling van de HGR : 

 De Hoge Gezondheidsraad is van oordeel dat men moet wachten op een 
verduidelijking en de op gang zijnde uitwerking van een Europese reglementering, 
betreffende de problematiek van de xenogreffen. Hij vestigt echter de aandacht op 
het belang van de inzet qua Volksgezondheid die deze xenogreffen in de toekomst 
vormen en op het nut voor België vertegenwoordigd te worden in de Europese 
studiegroepen, die het opstellen van deze communautaire reglementering 
bestuderen 

g. problematiek van het biomedisch onderzoek in verband met weefsels en cellen 

Om de volgende aanbevelingen uit te brengen heeft de HGR zich gebaseerd op de documenten waarnaar
verwezen wordt in bijlage VII bij dit advies. 

Aanbevelingen van de HGR : 

 Het biomedisch onderzoek betreffende de weefsels en cellen zou uitgesloten 
moeten blijven van de huidige reglementering en in het algemeen kader van de 
specifieke reglementering op het medisch onderzoek moeten gereglementeerd 
worden 

 noodzaak van een duidelijk onderscheid tussen en een eenduidige afbakening 
van een therapeutisch doeleinde enerzijds en een doeleinde van medisch 
onderzoek anderzijds voor wat betreft het klinisch gebruik van weefsels en cellen. 

Algemene aanbevelingen van de HGR : 

 De communicatie tussen de betrokken administraties alsook binnen deze 
administratie zelf moet verbeterd worden. Hun reglementeringen moeten in 
overeenstemming worden gebracht, rekening houdend met de evolutie van de 
Europese reglementering en bijgewerkt worden, in het bijzonder voor wat betreft : 

- de definitie van en modaliteiten voor weefsel- en celbanken 
- de definitie van combinatieproducten met weefsels en cellen voor 
therapeutische doeleinden 
- de definitie van het geneesmiddel 
- de definitie van een industrieel proces 
- de definitie van de notie van "in de handel brengen". 

Elke juridische leemte dient vermeden te worden. De op te nemen elementen 
bevinden zich in bijlagen II en III bij dit advies. 

 De HGR onderstreept het belang tijdig geïnformeerd te worden over de stand 
van zaken van deze werkzaamheden om zijn advies te kunnen meedelen. 



  De HGR beveelt aan dat, onverminderd de bestaande praktische 
beschikkingen inzake medisch geheim, alle betrokken partijen bij de toepassing 
van huidig besluit ertoe gehouden zijn de vertrouwelijkheid van elke in de 
uitvoering van hun taak bekomen informatie te bewaren. 

Namens de Voorzitter van Afdeling II/5 

De Secretaris van de Hoge Gezondheidsraad, 

G. Devleeschouwer 

Bijlage I 

Lijsten van weefsels en cellen en van biotechnologische processen 

De lijst van weefsels en cellen, die in de reglementering moeten opgenomen worden, is : 

oculaire weefsels (hoornvlies en sclera), musculoskeletale weefsels (bot, kraakbeen, osteochondraal weefsel, 
pees, ligament en fascia, meniscus, gladde spier en dwarsgestreepte spier), cardio-vasculaire weefsels 
(hartklep, vaten - slagaders en aders, myoblast), huid, tympano-ossiculaire greffes, leverweefsels, 
neurologische weefsels, endocriene weefsels,tandweefsels, hematopoïetische cellen en stamcellen 
(beenmerg en perifeer bloed) en weefsels en cellen van foetale oorsprong (placenta, navelstreng en 
navelstrengbloed),  mesenchymale stamcellen en embryonale stamcellen; 

De lijst van biotechnologische processen, die in de reglementering moeten opgenomen worden, is : 

de toepassing van een procédé van lyofilisatie of van fysische of chemische dehydratie, de toepassing van
een procédé van centrifugeren of van fysische of chemische weefsel- of cellyse, de toepassing van een 
procédé van inactivatie of van securisatie ten overstaan van virussen of prionen. 

Bijlage II 

Weefsel- of celbanken : te eerbiedigen principes 

1. Voorwaarden voor de erkenning, toelating van activiteiten, toelating tot het in onderaanneming geven van 
bepaalde activiteiten  

A. Iedere weefsel- of celbank moet door de Minister erkend worden na rapport van de bevoegde dienst en na 
advies van de Hoge Gezondheidsraad. Deze erkenning moet de weefsels of cellen vermelden waarvoor een 
bank specifiek erkend is. 
Deze erkenning kan slechts toegestaan worden aan ziekenhuizen, bloedtransfusiecentra en 
organismen zonder winstoogmerk.  

Om erkend te worden moet de weefsel- of celbank de regels inzake goede praktijk naleven zie punt 3, 
geleid worden door een verantwoordelijke geneesheer wiens taken onder punt 4 beschreven staan en 
de financiële beschikkingen zoals beschreven in punt 5 eerbiedigen; ze moet over een aangepast 
systeem van kwaliteitscontrole beschikken, rekening houdend met het betrokken type weefsels of 
cellen en in overeenstemming zijn met de nationale normen. 
Deze normen worden opgesteld en bijgewerkt door de Hoge Gezondheidsraad, rekening houdend met de 
aard van de betrokken weefsels of cellen, met de aanvaarde wetenschappelijke en ethische normen en met 
de wetgevingen, reglementeringen, aanbevelingen en richtlijnen op nationaal en internationaal niveau. 

B. Deze erkenning geeft aan de weefsel- of celbank de toelating tot het uitvoeren van specifieke activiteiten : 
het wegnemen, het bereiden (waaronder het verwerken), het bewaren, het invoeren, het distribueren, het 
vervoeren en het afleveren van weefsels of cellen. 
Deze toelating kan beperkt worden tot slechts een deel van deze activiteiten. De erkenning zal in dit 
geval uitdrukkelijk stellen welke de limieten zijn van de toegelaten activiteiten.  

Voor een erkende weefsel- of celbank kan deze toelating door de Minister uitgebreid worden tot activiteiten 
van bereiding (waaronder de verwerking), van bewaring, invoer, distributie, vervoer en aflevering van een 
combinatieproduct met weefsels of cellen voor therapeutische doeleinden. Deze uitbreiding van toelating kan 



slechts een combinatie betreffen waarin de verwerkte weefsels en cellen behoren tot het cel- of weefseltype 
waarvoor de bank specifiek erkend is. 
Deze uitbreiding van toelating kan beperkt worden tot slechts een deel van deze activiteiten. De erkenning zal 
in dit geval uitdrukkelijk stellen welke de limieten zijn van de toegelaten activiteiten. 

Een toelating kan ook door de Minister verleend worden, op behoorlijk gemotiveerde aanvraag, aan andere 
organismen dan weefsel- en celbanken voor activiteiten, die een hoge technologie vereisen, en die uitgevoerd 
worden in onderaanneming van één of meerdere weefsel- of celbanken in het belang van de bescherming 
van de volksgezondheid. Deze toelating kan geen betrekking hebben tot de activiteiten van wegnemen of 
afleveren, waarvoor alleen de weefsel- en celbanken kunnen erkend worden. 
Deze toelating kan beperkt worden tot een of meerdere van de beoogde activiteiten. 

Deze activiteiten moeten gevalideerd worden en een ethische benadering en een kwaliteits- en 
veiligheidsgraad hebben die tenminste gelijkwaardig is aan deze van de weefsel- of celbank. 

2. Modaliteiten voor de erkenning ; modaliteiten voor de toelating van het in onderaanneming geven  

A. Opdat een organisme als weefsel- of celbank erkend kan worden moet de betrokken verantwoordelijke 
geneesheer een aanvraag naar de Minister sturen. 

De aanvraag wordt vergezeld van een dossier waarin de elementen opgesomd in de door de Hoge 
Gezondheidsraad opgestelde en bijgewerkte kwaliteitsnormen opgenomen worden. Bij deze aanvraag 
worden tevens die stukken uit de boekhouding van het ziekenhuis gevoegd, welke de onkosten van de 
weefsel- of celbank bevatten. 

Alvorens een beslissing te nemen in verband met de erkenning van een weefsel- of celbank organiseert de 
Minister een audit van het organisme door de bevoegde dienst en vraagt hij het advies van de Hoge
Gezondheidsraad. 
De erkenning wordt toegestaan voor een beperkte duur van maximum drie jaar, die echter kan worden
verlengd. 
Bij niet-naleving van de bepalingen kan de erkenning door de Minister ingetrokken worden vóór het verstrijken 
van de periode waarvoor ze verleend werd. Deze beslissing wordt met redenen omkleed. 

Elke wijziging van een element uit het oorspronkelijk dossier van de erkenningsaanvraag moet het voorwerp 
uitmaken van een aanvraag tot wijziging, die in dezelfde omstandigheden als de oorspronkelijke aanvraag 
behandeld wordt. 
De minister kan modaliteiten bepalen voor het indienen van de erkenningsaanvraag en van elke wijziging 
alsook die betreffende het bekendmaken van de beslissing tot het verlenen of het intrekken van een 
erkenning. 

B. Om een uitbreiding van de toelating, naar combinatieproducten met cellen en weefsels toe, te bekomen 
moet de verantwoordelijke geneesheer van de desbetreffende weefsel- of celbank een gerechtvaardigde 
aanvraag naar de Minister sturen, samen met een dossier waarin onder andere de volgende elementen 
aanwezig zijn : 

1° de lijst van de producten en leveranciers van elk materiaal dat in de bedoelde combinatie 
voor therapeutische doeleinden opgenomen wordt en/of bij de bereiding van deze combinatie 
gebruikt wordt ; 

2° de omschrijving van het bereidings- en bewaringsproces alsook de methodes voor de 
controle op de kwaliteit van het combinatieproduct; 

3° de elementen ter rechtvaardiging van het therapeutisch belang van het combinatieproduct ; 

4° een kopie van de overeenkomsten tussen de weefsel- of celbank en andere organismen of 
instellingen in het kader van de activiteiten die verband houden met dit combinatieproduct; 

5° de elementen betreffende de kostprijs van de betrokken activiteiten. 

Alvorens een beslissing te nemen in verband met deze uitbreiding van toelating vraagt de Minister een
evaluatie door de bevoegde diensten alsook de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en van de



Algemene Farmaceutische Inspectie. 

De uitbreiding van toelating wordt toegestaan voor een beperkte duur van maximum drie jaar, die echter kan 
verlengd worden. 
Bij niet-naleving van de bepalingen van dit besluit kan de uitbreiding van toelating door de Minister 
ingetrokken worden vóór het verstrijken van de periode waarvoor ze verleend werd. Deze beslissing wordt 
met redenen omkleed. 

C. Om een toelating te krijgen voor het uitvoeren, in onderaanneming van de erkende weefsel- of celbanken, 
van een of meerdere hoogtechnologische activiteiten, moet het betrokken organisme een aanvraag naar de 
Minister sturen samen met een dossier bevattende : 

1° de firmanaam en het hoofdkantoor van het aanvragende organisme en de plaats waar de aan 
de toelating onderworpen activiteiten worden uitgevoerd, voor zover deze verschillend is. 

2° de omschrijving van deze activiteiten. De omschrijving van deze activiteiten moet, naast het 
hoogtechnologische karakter en het belang voor de bescherming van de gezondheid van de 
omschreven activiteiten, aantonen dat ze conform zijn met de relevante vereisten inzake ethiek, 
kwaliteit en microbiologische veiligheid (zie punt 3), een systeem van kwaliteitscontrole bieden, 
rekening houdend met het desbetreffende type weefsel of cel en in overeenstemming zijn met 
de nationale normen. 

3° de naam van de persoon verantwoordelijk voor de verbintenissen van het aanvragende 
organisme, voor wat betreft de conformiteit van de beschreven activiteiten met de relevante 
reglementaire bepalingen. 

4° een kopie van de overeenkomst tussen het aanvragende organisme en de weefsel- of 
celbank(en) in België waarvoor deze activiteiten in onderaanneming uitgevoerd worden. 

Alvorens een beslissing te nemen in verband met de toelating voor het uitvoeren van deze 
hoogtechnologische activiteiten vraagt de Minister een evaluatie door de bevoegde diensten alsook het 
advies van de Hoge Gezondheidsraad. 

De toelating wordt toegekend voor een beperkte duur van maximum drie jaar, die echter kan verlengd 
worden. 

Bij niet-naleving van de bepalingen of om redenen van Volksgezondheid kan de toelating door de 
Minister ingetrokken worden vóór het verstrijken van de periode waarvoor ze verleend werd. Deze 
beslissing wordt met redenen omkleed. 

3. Regels van goede praktijken 

A. De weefsel- of celbank moet, rekening houdend met de aard van de weefsels of cellen, beschikken over 
voldoende en bevoegd personeel, de nodige lokalen, materialen en apparatuur, over een aangepaste 
controle van de omgeving en een systeem van kwaliteitscontrole oprichten, om de kwaliteit en de sanitaire 
veiligheid van de weefsels of cellen te kunnen waarborgen alsook om alle activiteiten vanaf het wegnemen 
van weefsels of cellen tot en met het afleveren met het oog op hun therapeutisch gebruik als allogreffe of 
autogreffe te kunnen verzekeren. 

B. De weefsel- of celbank moet ethische voorwaarden opstellen en de eerbiediging ervan kunnen aantonen. 
De weefsel- of celbank moet zich onder andere ervan vergewissen dat : 

1° de weefsels of cellen, behalve die welke bestemd zijn voor een autoloog gebruik, 
weggenomen of ingezameld werden overeenkomstig de wet van 13 juni 1986 betreffende het 
wegnemen en transplanteren van organen, na te hebben nagegaan of de overleden donor geen 
verzet geuit had of de donor, als hij nog levend is, erin toegestemd heeft, overeenkomstig de 
wijze van kennisgeving zoals bepaald door deze wet, zonder dat de donor of zijn naaste 
familieleden een beloning onder welke vorm ook toegekend krijgen en zonder dat de donor of 
zijn naaste familieleden enig recht op dit weefsel kunnen doen gelden, onder andere het recht 
tot het opleggen van een voorafgaande toelatingsaanvraag bij de implantatie van het weefsel of 
de cellen, of het recht van beperken van deze implantatie ten gunste van een bepaalde persoon 
of een bepaalde groep personen. 



2° een codificatie van de weefsels of cellen, behalve die bestemd voor een autoloog gebruik , 
wordt opgesteld om de anonimiteit van donor en receptor strikt te waarborgen en terzelfder tijd 
de traceerbaarheid van de weefsels of cellen te verzekeren. In de zin van dit besluit verstaat 
men onder " traceerbaarheid " het geheel van de informatie en van de getroffen maatregelen om 
snel het verband tussen de donor en de receptor(en) te kunnen vinden en om alle stappen snel 
te kunnen volgen en terug te vinden, gaande van de klinische informatie over de donor tot het 
therapeutische gebruik van het weefsel of de cellen bij de receptor, via het wegnemen, het 
bereiden, het bewaren, het distribueren, het vervoeren en het afleveren van weefsels of cellen. 

C. De weefsel- of celbank moet voorwaarden inzake sanitaire veiligheid van de weefsels of cellen, waarvoor 
ze erkend is, opstellen en de eerbiediging ervan kunnen aantonen. De weefsel- of celbank moet zich onder 
andere ervan vergewissen dat : 

1° de voor een allogeen gebruik weggenomen weefsels en cellen afkomstig zijn van donoren 
waarvan de anamnese gekend is en die klinische, biologische, microbiologische en 
immunologische onderzoeken hebben ondergaan, die de nodige gegevens opleveren waaruit 
blijkt dat de donoren niet verdacht zijn van enige al dan niet overdraagbare ziekte, die een 
contra-indicatie voor de receptoren zou kunnen vormen. 

2° de weefsels en cellen waarover ze beschikt de onontbeerlijke onderzoeken ondergaan 
hebben om hun klinische bruikbaarheid te bepalen alsook de nodige kwaliteitscontroles om vast 
te stellen dat ze geen kenmerken vertonen waarvan kan worden vermoed dat hun gebruik als 
allogreffe of autogreffe voor de receptor schadelijk zou kunnen zijn. 

3° een systeem van traceerbaarheid van de weefsels en cellen opgericht wordt. 

De weefsel- of celbank kan activiteiten, die een hoge technologie vereisen in verband met een 
gedeelte van het bereidings-, verwerkings- en/of bewaringsproces van de weefsels of cellen, 
waarvoor ze toelating gekregen heeft, aan een ander organisme (erkende weefsel- of celbank of 
toegelaten organisme - zie punt 2C) in onderaanneming geven. Deze in onderaanneming 
gegeven activiteiten, welke onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke geneesheer 
van de weefsel- of celbank blijven vallen, moeten gevalideerd worden en een tenminste 
gelijkwaardige graad van kwaliteitscontrole en veiligheid bieden. Ze moeten bovendien terdege 
toegelaten worden. De weefsel- of celbank notificeert deze onderaanneming aan de bevoegde 
diensten, die desgevallend het advies van de Hoge Gezondheidsraad kunnen inwinnen. 

Voor de evaluatie van de conformiteit aan de vereisten die voor hen van toepassing zijn, moeten 
de weefselbanken zich houden aan de door de Hoge Gezondheidsraad opgestelde en 
bijgewerkte kwaliteitsnormen. 

4. Verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke geneesheer (geneesheer directeur) 

De leiding en de organisatie van de weefsel- of celbank wordt toevertrouwd aan een bij naam aangeduide 
geneesheer, die verantwoordelijk is voor het algemeen medisch beleid ervan, voor de betrokken procedures 
alsook voor de uitwerking van een systeem van kwaliteitscontrole, aangepast aan de weefsels en cellen. 
Deze geneesheer moet over de nodige kennis en ervaring beschikken inzake de uitgeoefende activiteiten 
door de weefsel- of celbank, waarvoor hij verantwoordelijk is. Hij dient voldoende tijd te besteden aan de 
werking van de weefsel- of celbank. Hij houdt zich op de hoogte van de jongste stand van de medische 
wetenschap met betrekking tot de activiteiten van de weefsel- of celbank en hij geeft die informatie door aan 
de geneesheren die overgaan tot het wegnemen of het gebruiken van de allogreffen of autogreffen, die hij 
distribueert,. De verantwoordelijke geneesheer moet zich ervan vergewissen dat de competentie van het 
personeel van de weefsel- of celbank op peil blijft en zorgt voor een continue opleiding van het personeel. 

De verantwoordelijke geneesheer van een bank moet zich ervan vergewissen dat : 

1° bij de oprichting van de weefsel- of celbank, waarvoor hij verantwoordelijk is, de procedures 
uitgevoerd worden met inachtneming van de regels van goede praktijk zoals omschreven in 
punt 3 en van de beschikkingen betreffende in- en uitvoer. 

2° de weefsels en cellen waarover de bank beschikt geen kenmerken vertonen waarvan kan 
worden vermoed dat ze, bij gebruik ervan als allogreffe of als autogreffe, schadelijk zouden 
kunnen zijn voor de receptoren. 



5. Financiële en boekhoudkundige aspecten 

De Minister bepaalt de prijs waartegen de weefsels en cellen mogen afgeleverd worden zowel met het oog op 
een allogene implantatie als voor een autoloog gebruik, derwijze dat elke winst is uitgesloten. 

De financiële verrichtingen in verband met de uitgevoerde activiteiten van een weefsel- of celbank moeten, 
overeenkomstig de bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, het voorwerp uitmaken van een analytische 
boekhouding die het mogelijk maakt de kostprijs van de activiteiten te bepalen. De weefsel- of celbank maakt 
jaarlijks aan de Minister een volledig rapport over betreffende deze financiële verrichtingen. 

Wat de aspecten inzake boekhouding en prijzen van huidig besluit betreffen, zijn de ambtenaren van 
de " Dienst Boekhouding der Ziekenhuizen " van de Bestuursafdeling der Verplegingsinrichtingen van 
het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu belast met de controle op de 
naleving van de bepalingen van dit besluit. 

6. Invoer 

Zie advies van de HGR 5154 van 23.3.2001 in bijlage iv 

Bijlage III 

In acht te nemen elementen bij de uitwerking van de reglementering 

Definitie : 

therapeutische cel- of weefselcombinatieproduct (composiet product van menselijke oorsprong  voor weefsel- 
of celtherapie): betreft weefsels of cellen of hun derivaten in de zin van de huidige reglementering, die ofwel 
als excipiens ofwel als actief bestanddeel toegevoegd worden en noodzakelijk deel uitmaken van een 
composiet product voor therapeutische doeleinden, dat, naast deze weefsels en cellen, een of meerdere 
elementen bevat, die als een geneesmiddel kunnen beschouwd worden in de zin van artikel 1 van de wet van 
25 maart 1964 op de geneesmiddelen of een medisch hulpmiddel bevat in de zin van artikel 1 van het 
Koninklijk Besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen. 

Problematiek : 

noodzaak van het eerbiedigen van een aantal medisch-technische voorwaarden betreffende de 
componenten van menselijke oorsprong in de therapeutische cel- of weefselcombinatie : 

a. bio-ethische principes : het eerbiedigen van de anonimiteit van de donor en van de ethische 
voorwaarden bij het wegnemen (geïnformeerde toestemming, gratuïteit van de donatie, 
anonimiteit, niet-discriminatie, ...), de afwezigheid van handelsovereenkomsten, in de zin van 
een activiteit met winstoogmerk, die geld opbrengt. Het eerbiedigen van deze medisch-
technische voorwaarde, die noodzakelijk moet toegepast worden op elke weefsel- en 
celdonatie, die in de samenstelling van deze therapeutische combinatie voorkomen, wordt 
onvoldoende gewaarborgd door het wettelijk kader, dat van toepassing is op de 
geneesmiddelen (namelijk na goedkeuring van het dossier van toelating tot het in de handel 
brengen wanneer andere cellen of weefsels moeten weggenomen worden om in de 
samenstelling van de combinatie te komen) en is beter gewaarborgd in het kader van de 
controle op de activiteiten van de weefsel- en celbanken (in het bijzonder voor wat betreft de 
activiteit van wegnemen)  

b. Kwaliteitscriteria : medisch-technische voorwaarden in verband met de structuur (personeel, 
lokalen, materiaal & infrastructuur, circuit) van het toegelaten organisme alsook zijn procedures 
(flow-chart) bij de fabricage en de controle. Deze medisch-technische voorwaarde kan correct 
toegepast worden via de verplichte authorisatie van de activiteiten, op basis van het indienen 
van een dossier, dat het mogelijk maakt te oordelen of deze voorwaarden geëerbiedigd worden 
en in de verplichte periodieke controles door de bevoegde diensten van de Europese (in geval 
van procedures van communautaire vergunning) of nationale (in geval van procedures van 
nationale vergunning) overheid. Het eerbiedigen van deze medisch-technische voorwaarden in 
verband met de activiteiten van bereiding, verwerking, bewaring, distributie en vervoer kan 
correct toegepast worden door de weefsel- en celbanken of door de industriële fabrikant 
rekening houdende met de wettelijke bepalingen, die voor hen specifiek van toepassing zijn.



c. waarborg inzake therapeutische doeltreffendheid en innocuïteit  
d. principes van sanitaire veiligheid in verband met het gebruik van producten uit het menselijk 

lichaam namelijk inzake traceerbaarheid en biovigilantie  

Het eerbiedigen van beide laatste essentiële medisch-technische voorwaarden, in het bijzonder 
voor wat betreft de traceerbaarheid, de biovigilantie, de therapeutische doeltreffendheid en de 
innocuïteit, vereist, naast een voorafgaande procedure van toelating tot ter beschikking stellen 
of in de handel brengen (cf supra), een permanente evaluatie op basis van verplichte specifieke 
follow-ups in verband met elke implantatie, niet alleen voor wat betreft de incidenten of 
nevenwerkingen, die al dan niet verbonden zijn aan deze combinatie, maar ook qua bereikte 
doeltreffendheid. Deze onontbeerlijke follow-up impliceert de nominale traceerbaarheid van de 
receptoren en de medische verantwoordelijkheid van degene die de aflevering verzekert en die 
de implantatie uitvoert. Een dergelijke controle is dus veel breder dan hetgeen van toepassing is 
op de geneesmiddelen en is beter aangepast in het kader van de controle op de activiteiten van 
de weefsel- en celbanken (in het bijzonder in verband met de activiteit van aflevering) 

Voorstel van de HGR : 

 de therapeutische cel- of weefselcombinaties (composiet product voor weefsel- of celtherapie 
van menselijke oorsprong) worden meestal industrieel gefabriceerd door farmaceutische 
fabrikanten en zullen toegelaten worden in het kader van de centrale communautaire procedure 
van vergunning van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Ze zullen bijgevolg geregeld 
worden door de (onder andere communautaire) reglementeringen, die op deze geneesmiddelen 
van toepassing zijn. Rekening houdend met de noodzaak van het eerbiedigen van een aantal 
medisch-technische voorwaarden voor de componenten van menselijke oorsprong van deze 
therapeutische cel- of weefselcombinatie (bio-ethische principes, principes van sanitaire 
veiligheid in verband met het gebruik van producten uit het menselijk lichaam, namelijk voor wat 
betreft de traceerbaarheid en de biovigilantie en de waarborg van therapeutische 
doeltreffendheid en van innocuïteit) en rekening houdend met de aard en de kenmerken van 
deze therapeutische cel- of weefselcombinatie, die moeilijk in de farmaceutische distributie 
kaderen, zouden het wegnemen in België (en tenminste de controle op de condities bij het 
wegnemen in het buitenland) en het afleveren, activiteiten moeten blijven, die uitsluitend 
toegelaten zijn voor de geneesheer-directeur van weefselbanken (deze toelating tot aflevering 
zou kunnen genomen worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 6ter §2 van de wet van 
25 maart 1964 op de geneesmiddelen en artikel 44 §1° van het KB van 6 juni 1960 betreffende 
de fabricage (...) en de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen) 

 De Hoge Gezondheidsraad acht het noodzakelijk geraadpleegd te worden tijdens het 
evaluatieproces van die geneesmiddelen welke weefsels of cellen van menselijke oorsprong 
bevatten. 

Bijlage IV: Advies van de HGR 5154 van 23.03.2001 

Betreft  : uw adviesaanvraag van 23.03.2001 

Nr. HGR: 5154 

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD BETREFFENDE 

Het ontwerp van Ministerieel Besluit betreffende de toelating tot in-en uitvoer van weefsels en cellen 
van menselijke oorsprong. 

Tijdens de zitting van 23.03.2001 heeft afdeling II/5 van de Hoge Gezondheidsraad een gunstig advies 
uitgebracht en ter zitting goedgekeurd, betreffende het ontwerp van Ministerieel Besluit betreffende de 
toelating tot in -en uitvoer van weefsels en cellen van menselijke oorsprong. 

Voor de Voorzitter, 
De Secretaris van de Hoge Gezondheidsraad 

G. Devleeschouwer 



BIJLAGE V: Advies van de HGR 5432 van 08.06.2001 

Betreft : adviesaanvraag van Mevr. De Minister Magda Alvoet, 

Ref.: v645/h/data/weefsels/wijz.KB88 

Nr HGR: 5432 

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN HET K.B. VAN 
15.04.1988 BETREFFENDE WEEFSELBANKEN EN HET WEGNEMEN, BEWAREN, BEREIDEN, 

INVOEREN, VERVOEREN, DISTIBUEREN EN AFVOEREN VAN WEEFSELS. 

Tijdens de zitting van 08.06.2001 waarbij dat bepaald punt van de notulen ter zitting werd 
goedgekeurd, maar herzien ter zitting van 20.07.2001, heeft de Hoge Gezondheidsraad (afdeling II/5) 
het volgend advies uitgebracht betreffende: 

Betreft : Advies van de HGR in verband met de wijziging van het Koninklijk Besluit van 15/04/88 
betreffende weefselbanken et het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en 
afvoeren van weefsels. 

De leden van onderafdeling II/5 van de HGR achten het voorbarig om zo snel de definitie te willen 
wijziging van het woord "weefsels" in het besluit. Deze term evolueert weliswaar constant maar het 
aanpassen van de definitie betekent enerzijds, dat de experts een discussie moeten aangaan die veel 
verder reikt dan de voorgestelde wijziging en anderzijds, dat er een aanzet is tot een grotere 
voorzichtigheid wat betreft de ethiek van deze maatregelen. 

We moeten nogmaals wijzen op het feit dat men geenszins een navelstrengbloedbank kan erkennen 
die niet stoelt op de ethische grondslagen voor de oprichting van een weefselbank, namelijk: 

1. de kosteloosheid van de gift  
2. de anonimiteit  
3. het therapeutisch doel  

Ouders maken inderdaad met een voorafgaandelijke betaling een niet anonieme gift voor een 
hypothetische therapeutische indicatie. 

Het is echter ook interessant om in deze wetsvoorstel het begrip autogreffe te zien verschijnen, maar 
men moet absoluut het therapeutisch gebruik ervan bepalen. 

Die hebben bestaansrecht voor wat betreft de huidallogreffen, de keratinocyten en het 
navelstrengbloed, in het precieze kader van onder andere auto-immune pathologieën. Ze worden 
echter onaanvaardbaar in andere situaties die duidelijk minder ethisch getint en meer commercieel 
gericht zijn, zoals deze soms voorgesteld voor het navelstrengbloed. 

Al deze kwesties zijn al gedeeltelijk besproken geweest in de EMEA. 

Ter besluit, adviseert onderafdeling II/5 van de HGR betreffende het voorstel dat de tekst in zijn 
huidige vorm onaanvaardbaar is, maar de aanwezige leden stellen voor om een versie op te maken 
waarin meer rekening zou worden gehouden met de voornoemde problemen. Deze aanzienlijke 
werkzaamheden rechtvaardigen de aanvraag voor een termijn van twee maanden. De voorgestelde 
tekst heeft als doel het hele besluit opnieuw na te zien en de volgende elementen erin op te nemen: 
medische hulpmiddelen met cellen van menselijke of dierlijke oorsprong, autogreffen zoals 
keratinocyten, chondrocyten en navelstrengbloed. 

Hoogachtend 

Voor de Voorzitter van afdeling II/5, 
De Secretaris van de Hoge Gezondheidsraad. 

G. Devleeschouwer 



Bijlage VI: Advies van de HGR 5432 van 04.10.2001

Betreft: Advies HGR met betrekking tot de herziening van het K.B. van 15.4.1988 betreffende de 
weefselbanken. (HGR 5432) 

Geachte Dr. Dercq, 

Naar aanleiding van uw dringende adviesaanvraag in verband met de herziening van het KB van 15/04/88, 
met betrekking tot de weefselbanken, kunnen de leden van afdeling II/5 van de Hoge Gezondheidsraad u 
bevestigen, dat er vandaag een wetenschappelijke versie bestaat van het voorstel voor een nieuwe KB. 

In dat document wordt rekening gehouden met de verschillende problemen waarmee de weefselbanken 
worden geconfronteerd en met de continue evoluties op dat vlak. Er is voor het ogenblik echter een 
bijkomend termijn van ongeveer een maand nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de talrijke juridische 
moeilijkheden die de opmaak van de tekst met zich meebrengt. 

We zullen u niettemin de adviezen meedelen die er duidelijk in geformuleerd worden en waarmee u nu 
zonder voorbehoud mag rekening houden: 

1. De Raad is het er unaniem over eens dat de banken voor navelstrengbloed moeten ressorteren onder 
de wetgeving voor weefsels en cellen.  

2. In de nabije toekomst zal de Raad kwaliteitsstandaarden opstellen voor de navelstrengbloedbanken.  
3. De Raad adviseert het wegnemen, bereiden of bewaren van navelstrengbloedcellen niet toe te laten 

voor preventieve doeleinden met uitgesteld karakter. Onder preventieve doeleinden met uitgesteld 
karakter, verstaat men het wegnemen, het bereiden en het bewaren van weefsels of cellen van 
gezonde personen voor het geval diezelfde persoon later een ernstige aandoening of deficiëntie zou 
kunnen ontwikkelen.  

Gezien het belang van dit document en de tijd die vereist is om het tot een coherente tekst om te vormen, 
mogen we hopen dat hij de verdiende aandacht zal krijgen. 

We willen u alvast bedanken en u vragen reeds rekening te houden met de bovenvermelde adviezen. 

Indien u bijkomende informatie wenst kan u de wetenschappelijke versie van dit document raadplegen. 

Hoogachtend, 

Voor de Voorzitter van Afdeling II/5 
De Secretaris van de Hoge Gezondheidsraad 

G. Devleeschouwer 
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