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werkgroep geanalyseerde wetenschappelijke gegevens 
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noodzakelijk het officiële eindstandpunt van de Hoge 

Gezondheidsraad 

 

 

Ronde Tafel “Bloeddonatie door MSM” 

27 mei 2016 

Décharge 



donderdag 26 mei 2016 

HIV-overdracht via transfusie beperken 

Donoren (uitsluiting van risicopersonen)   Ontvangers

   Ontvangers  
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HIV-overdracht via transfusie beperken 

Donoren (opheffing van de uitstelperiode)   Ontvangers 
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Seksuele "risico"-praktijken 

 Seksuele betrekkingen met partners die meer worden 
blootgesteld aan seksueel overdraagbare 
infectieziekten, alsook bepaalde specifieke seksuele 
praktijken doen het risico op de overdracht van 
bloedoverdraagbare infectieziekten toenemen.  

 Personen die behoren tot een netwerk van sterk 
intergeconnecteerde seksuele contacten brengen een 
significant verhoogd risico met zich mee op de 
overdracht van ernstige bloedoverdraagbare 
infectieziekten. 

 Het nagaan van de toelaatbaarheid tot bloeddonatie 
op basis van zelf verklaarde individuele seksuele 
praktijken blijft doorgaans onvolmaakt.    
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Belangrijkste ziekteverwekkers en de overdrachtsgraad via 

seksuele weg of bloedtransfusie 

Ziekteverwekkers Seksueel overdraagbaar  
Overdraagbaar via 
bloedcomponenten 

Virussen     

HIV ++ + 

HBV ++ + 

HPV, MCV ++ ? 

HCV, HAV                                                  
CMV, HTLV, HHV-8 

+ + 

HSV, VZV, HDV, HHV-6,7 + ? 

Bacteriën     

Treponema pallidum ++ + 

Neisseria gonorrhoeae, Neisseria 

meningitidis type c11, Haemophilus 
ducreyi, Klebsiella granulomatis 

++ ? 

Mycoplasma sp. + ? 

Schimmels     

Candida sp. ++ ? 

Protozoa     

Trichomonas vaginalis + ? 
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"Ernstige" bloedoverdraagbare 

ziektes  

 HIV-infecties leiden in het algemeen tot een 

ernstige en tot op heden ongeneeslijke ziekte.  

 HIV wordt voornamelijk overgedragen via seksuele 

weg, maar de overdracht is ook mogelijk via 

besmette bloedcomponenten. 
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Betere screeningstechnieken 

a) immunologische technieken genoomscreening 

b) kwaliteitssystemen & digitalisering (traceerbaarheid) 

 

laag besmettingsrisico blijft bestaan: 

technische fout of staalverwisseling 

niet-herkende virusvariant door bepaalde reagentia 

infectieuze donatie van een seronegatieve chronische 

drager 

donatie van een heel recent besmette persoon 

("vensterperiode") 
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Regelmatige donoren: interval tussen 

donaties en kritieke overdrachtsperiode  

 

 



donderdag 26 mei 2016 

Vensterperiode en het opduiken van merkers opgespoord 

met verschillende HIV-screeningstests 

Ling et al., 2000; Jarvis & Simmonds, 2002; Assal et al., 2003; CDCNPIN, 2003; Delwart et al., 2004; Phelps et al., 2004; Morris et 
al., 2005; Likatavičius et al., 2007; Kalus et al., 2009; Schmidt et al., 2009; Laffoon et al., 2010; ProMED, 2013; Schreiber, 2013; 
JRC, 2014; MXPress, 2015; Rujirojindakul, 2015; Álvarez et al., 2016 
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Betere screeningstechnieken 

 

HIV-overdracht via cellulaire bloedcomponenten kon voor het 

merendeel verhinderd worden dankzij het gebruik van NAT-

technieken.  

Een laag risico op besmetting van bloeddonaties met infectieuze 

agentia blijft bestaan bij een heel recent besmette persoon. Voor 
HIV werd de geraamde “vensterperiode” verantwoordelijk voor dit 

risico teruggebracht naar gemiddeld 9 dagen dankzij 

genoomscreening.  

( de individuele vensterperiode van een donor varieert echter en kan ver van deze 
waarde verwijderd liggen ) 

Aangezien screening niet alle infecties op tijd detecteert, blijft het 

uitsluiten van donoren met een groot risico op bloedoverdraagbare 

ziekten cruciaal om de frequentie en de mogelijke impact van niet 
gedetecteerde infecties te beperken. 
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 Quarantaine 

 risico hangt af van de hoeveelheid virusdeeltjes die 
infectieus blijven in de vrijgegeven bloedcomponent  

 meerdere ontvangers, kwetsbare ontvangers (baby's, 
polygetransfundeerden) ... MSM 

 vervaardiging van plasmaderivaten: beveiligd door 
meerdere fases van pathogeenreductie 

 bloedcomponenten (plasma & bloedplaatjes) (NB geen 
rode bloedcellen):  1 fase, maar een overdracht van HIV 
naar de ontvangers blijft mogelijk ondanks de huidige 
technieken  

 voor bevroren vers plasma afgenomen via aferese 

 NB: enkel voor pathogenen waarvoor een screeningstest beschikbaar is  

Pathogeenreductie  
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Vijf factoren hebben vermoedelijk een synergetisch effect op het 
overdrachtsrisico van HIV bij MSM: 

 probabiliteit van HIV-overdracht is ongeveer 18 maal groter bij 
receptief anaal contact tegenover receptief vaginaal contact; 

 hoge interconnectie binnen het netwerk van seksuele 
contacten tussen MSM; 

 relatief hogere prevalentie van HIV-infectie bij mannelijke 
seksuele partners van MSM; 

 relatief hoge prevalentie van seksueel overdraagbare rectale 
infecties (vaak symptoomloos) die HIV-overdracht kunnen 
vergemakkelijken; 

 sociale context: MSM voelen zich nog steeds gestigmatiseerd 
en gediscrimineerd, wat kan leiden tot een beperktere toegang 
tot passende zorgen.  

 

 

Seksuele praktijken van MSM 
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Relatief risico  

(op niet-detectie van HIV-infectie)                                                                                          
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Seksuele praktijken van MSM  

 

 Bij MSM zijn de meeste HIV-besmettingen te wijten aan 

seksuele betrekkingen met de hoofdpartner: de partners 

in een exclusieve gesloten ("monogame") relatie lopen 

een relatief risico dat ongeveer 55 maal groter is dan het 

waargenomen risico bij een heteroseksueel met een 

nieuwe partner. 

 De analyse van clusters toont dat MSM deel uitmaken 

van netwerken van mensen die via seksuele contacten 

sterk met elkaar verbonden zijn en waarbinnen de 

meerderheid van HIV-overdrachten afkomstig zijn van 

niet-gediagnosticeerde partners. 
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Het aantal Belgische MSM 

 

 De omvang van de MSM-populatie valt moeilijk in te schatten, 

zowel met enquêtes inzake surveillance, demografie en 

gezondheid, als met onlinebevraging. 

 Een meta-analyse van verschillende enquêtes heeft 

aangetoond dat de schattingen schommelen naargelang de 

oproepperiode.  

 De Belgische MSM hebben deelgenomen aan een 
uitgebreide pan-Europese onlinebevraging die toelaat de 

"best" aannemelijke schatting te maken:   3 % van de 

mannelijke bevolking. 

  1 % van nieuwe bloeddonoren 
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De prevalentie van HIV bij 

Belgische MSM 

 

 De ramingen omvatten vaak niet alle mannen die verklaren in de 

loop van hun leven minstens eenmaal een seksueel contact met een 

man te hebben gehad, maar vooral die mannen die in de laatste 12 

maanden seks met een andere man gehad hebben (MSM).  

 De prevalentie is zeer hoog (minstens 6 %) 

 67 maal hoger dan bij de mannelijke heteroseksuele populatie 

 40 maal hoger dan bij de vrouwelijke populatie 

 Verschillende ramingen geven aan dat de besmetting met 

HIV en AIDS de richting uitgaat van 1 persoon MSM op 10.  
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Disproportionele incidentie van 

HIV-diagnoses bij MSM  
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Disproportionele incidentie van 

HIV-diagnoses bij MSM  
 

 MSM vertegenwoordigen de enige blootgestelde bevolking 
waarvan het aantal nieuwe diagnoses onophoudelijk sterk 
bleef stijgen tot 2013. 

 Op dit ogenblik is de probabiliteit van een diagnose van een 
nieuwe HIV-infectie in België minstens 60 keer groter bij MSM 
dan bij de vrouwelijke heteroseksuele populatie en minstens 
90 keer groter dan bij heteroseksuele mannen. 

 een seksuele betrekking tussen mannen houdt een HIV-overdrachtsrisico 
in dat overeenstemt met minstens het risico dat een heteroseksueel loopt 
tijdens seksuele betrekkingen met 80 verschillende partners 

 Een aanzienlijk aantal nieuwe diagnoses kunnen niet met 
zekerheid aan een seksuele overdracht worden 
toegeschreven: de incidentiecijfers kunnen dus nog verder 
van elkaar verwijderd liggen.  
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HIV bij regelmatige Belgische 

donoren  

Evolutie van het aantal regelmatige bloeddonoren die HIV-positief bevonden worden en ingedeeld per zelf verklaarde seksuele 

overdracht 
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HIV bij Belgische bloeddonoren 

 

 Meerderheid van de positieve gevallen wordt vastgesteld bij 

mannen: 

 36 % verklaren MSM-contacten; 

 27% verklaren enkel heteroseksuele betrekkingen;  

 36 % onbepaalde vermoedelijke seksuele overdracht. 

 Weinig kwaliteitsvolle studies zijn beschikbaar, maar uit een 

enquête blijkt dat de prevalentie bijna 300 maal hoger is onder 

MSM-donoren die het uitsluitingscriterium niet naleven dan bij de 

algemene mannelijke heteroseksuele bevolking.  

 De Belgische gegevens suggereren ook sterk dat het 

inachtnemen van de toelatingsregels een doorslaggevende 
invloed heeft op het aandeel HIV-positieve donaties die kunnen 

opgespoord worden met een specifieke screeningstest. 
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Clusteranalyse 

Bij het vergelijken van de 

sequentiehomologie waargenomen 
bij de 15 mannelijke 
serogeconverteerde donoren waren 
11 virussequenties identiek aan een 
viraal genotype dat bekend staat 
kenmerkend te zijn voor een MSM 

overdrachtsnetwerk. Nochtans 
ontkennen 6 van de 11 positieve 
mannen (54,6 %) een MSM 
risicofactor. 
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Naleving van de MSM toelatingsregels 

door potentiële donoren 

 

Niet perfect en hangt af van land tot land of van de ene 
cultuur tot de andere. 

(seksuele praktijken & intimiteit) 

 

De HGR schat dat momenteel ongeveer 4.000 MSM bloed 

geven in België. 
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Schatting van het HIV-overdrachtsrisico 

via transfusie in België 
 

Het huidige residuele risico dat een besmette 
bloedcomponent onopgemerkt in de bloedbevoorrading voor 

transfusie sluipt, wordt voortgebracht door heteroseksuele 

donoren en mannen die niet het permanente uitsluitingscriterium 
voor MSM naleven. 

Deze vaststelling en de ramingen suggereren sterk dat een 

aanvaarding van alle bloeddonaties afkomstig van MSM bijna 
zeker het residuele risico zal doen toenemen. 
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Schatting van de impact van het opheffen van het 

uitsluitingscriterium MSM op de veiligheid van 

bloedcomponenten 
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Impact op het residuele HIV-

infectierisico 
 

Vandaag is de probabiliteit op een diagnose van een nieuwe 

HIV-infectie in België bijna 450 maal groter onder MSM dan 
onder heteroseksuele bloeddonoren. 

In geval van het opheffen van het uitsluitingscriterium voor MSM 

zal het HIV-besmettingsrisico evenredig stijgen met het aantal 

nieuwe MSM-donoren en volgens het niet naleven van de regels, 
en zal het residuele risico parallel stijgen. 



donderdag 26 mei 2016 

Elke uitstelperiode opheffen 

 

Stijging van het HIV-besmettingsrisico  

Stijging van het residuele risico 

Uit het epidemiologisch toezicht in Spanje en Italië blijkt een 

stijgend aantal HIV-positief gescreende donaties en gevallen 

van besmettingen van bloedcomponenten. 

 

in de toekomst 

bloed geven voor onderzoek 
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Elk uitstel opheffen voor plasma 

beveiligd door quarantaine 
 

geen risico door vensterperiode want vrijgave van de eerste 

donatie na opnieuw testen 

niet mogelijk om rode bloedcellen/bloedplaatjes te behouden 

 

wat als de donor niet terugkomt?    

  (bv. voor onderzoek geven) 
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Bloedonaties toelaten door mannen die sinds 6 maanden of meer 

geen seksuele betrekkingen meer hebben met mannen brengt 

een zeer laag en onopmerkbaar risico met zich mee voor de 

ontvangers. 

 

Dit moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast in landen 

die geen gelijkaardige HIV-epidemiologie hebben als de landen waar 

een tijdelijke uitstelperiode is ingevoerd, want de veiligheid hangt af van 

het naleven van de regels door de nieuwe donoren en van de 

aanwezigheid van de meest performante screeningstechnieken.  

 Een tijdelijke uitstelperiode invoeren 
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Modaliteiten van donatie voor MSM die een koppel vormen 

exclusief en gesloten sinds meerdere maanden  

 25 % ontrouw in de koppels 

 occasionele onbekende partners met een gecorreleerd gemiddeld 

relatief risico van 55 bij MSM in vergelijking met heteroseksuelen met 

een nieuwe partner 

 geval van HIV-overdracht ondanks het systematisch gebruik van 

voorbehoedsmiddelen (Kalus et al., 2009) 

 MSM vinden ook precieze vragen over hun seksuele activiteiten 

onaanvaardbaar   

 geen enkele vraag die gesteld wordt tijdens het interview voorafgaand 

aan de donatie kan op een betrouwbare manier nagegaan worden  

 

 in de toekomst 
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 HIV: 107 virusdeeltjes/mL plasma 

 HIV kan nog in de cellen doordringen of aggregeren op hun 

oppervlak (bloedplaatjes) 

 geval van HIV-overdracht ondanks de pathogeenreductie van 

plasma (Álvarez et al., 2016) 

 

 in de toekomst 

Voorwaarden voor pathogeengereduceerd 

plasma en bloedplaatjes 
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Strategie 

 

Moeilijkheden 

 

Behoud van het huidige 

residuele risico? 

 

Veiligheid 

wetenschappelijk 

bewezen? 

                                                                                                         

Behouden van de permanente uitsluiting 
                                                                                 

niet-naleving van de regels neemt toe 

Ja Ja 

 

Opheffen van elk uitstel 

en enkel een beroep doen op 

Overdracht van een risico naar kwetsbare 

ontvangers; Niet te voorziene overdracht van 

opkomende ziekteverwekkers; Impact op het 

naleven van de regels (toezicht hierop); 

Rechtvaardiging van permanente uitsluiting 

en contra-indicaties voor bloeddonatie  

  

  

  

      

  

  

  

  

   a) een individuele risicobeoordeling Vereist gekwalificeerd personeel; Donoren 

aanvaarden geen intieme bevragingen 

  

  

Stijging 

  

  

Nee 

  

   b) een genomische en serologische 

virusscreening, alsook pathogeenreductie 

technieken 

Zeer hoge kost (vooral voor individuele 

screening) 

   c) een predonatie screening De eerste test afnemen in de centra voor 

bloedinzameling is onuitvoerbaar 

Ja Geen robuuste 

gegevens 

beschikbaar 

Opheffen van elke uitstelperiode voor door 

quarantaine beveiligd plasma  

Opzetten van een specifieke keten voor MSM Ja Ja 

Opheffen van elke uitstelperiode voor 

pathogeengereduceerd plasma en 

bloedplaatjes  

Hoge kostprijs Ja Geen robuuste 

gegevens 

beschikbaar 

  

Invoeren van een tijdelijke uitstelperiode  

Overdracht van een uiterst klein risico naar 

kwetsbare ontvangers; Niet te voorziene 

overdracht van opkomende 

ziekteverwekkers; Impact op het naleven van 

de regels (toezicht hierop) 

  

  

  

Onwaarneembare 

stijging 

(vooral met individuele 

genoomscreening) 

  

  

  

Ja 

(door beoordeling 

van het aantal 

opgespoorde HIV 

seroconversies) 

   a) meer dan 12 maanden na het laatste         

seksuele contact 

   b) 12 maanden na het laatste seksuele contact   

   c) 6 maanden na het laatste seksuele contact    
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