
 

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD  BETREFFENDE DE 
TE NEMEN MAATREGELEN OM EEN 

OVERDRACHT VAN HET WNV (WEST NILE VIRUS) VIA TRANSFUSIE 
OF TRANSPLANTATIE TE VOORKOMEN EN OM HET 

TIJDIG OP TE SPOREN 

HGR : 7793 / 2 

Tijdens de vergadering van van 20.11.2003, waarvan de notulen – voor wat dit punt betreft - 
tijdens de zitting goedgekeurd werden, heeft de Hoge Gezondheidsraad (afdeling 2.1) het 
volgende advies uitgebracht in verband met de te nemen maatregelen om een overdracht van 
het WNV (West Nile Virus) via transfusie of transplantatie te voorkomen en om het tijdig op te 
sporen : 

Verleden jaar, hebben sommige gebieden van de wereld WNV-aanvallen gekend. Men kan 
dus redelijkerwijze niet van endemie spreken. Uitgezonderd Roemenië werd geen epidemie 
in Europa genoteerd, in tegenstelling tot de VS, waar het fenomeen toegenomen heeft. Op 
Europees niveau zou de huidige toestand als volgt kunnen samengevat worden : drie landen 
verbieden de bloedafname gedurende 28 dagen na de terugkomst uit de VS of na het 
verdwijnen van de symptomen, drie landen beraden zich en drie landen stellen geen 
bijzondere maatregel. 
Gevallen van overdracht aan de mens werden duidelijk in de VS aangetoond (bevestiging bij 
donoren onderworpen aan de PCR techniek) en de technische bijlagen van een recent 
Europees document raden aan geen bloed af te nemen gedurende 28 dagen na het verlaten 
van een VS-gebied, waar gevallen van overdracht gebleken zijn. 
Om deze verschillende redenen lijkt het nodig dat België een beslissing neemt op dat gebied 
(vanuit het oogpunt van de transfusie) en dat de HGR preventieve aanbevelingen aan onze 
Minister voorlegt. 
In verband met het risico van WNV-overdracht bij transfusie beveelt de afdeling « Bloed en 
Beenmerg » van de HGR aan 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 WNV-overdracht 
aan de mens bestaan. Deze gebieden worden geïnventariseerd in lijsten, gepubliceerd door 
internationale instellingen (zoals CDC, WGO, enz.). 
De afdeling beveelt ook Dhr Minister aan, als suggestie, de beschikbare informatie in 
verband met de epidemiologie van het WNV aan de bevolking mede te delen (bijvoorbeeld 
via de website van de FOD)  
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