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Advies betreffende het risico van overdracht van vCJD bij bloedtransfusie 
(HGR 8048-4).

(gevalideerd door het Overgangscollege op 08.06.2005) 
 

I. Aanvraag : 
 

Huidig advies is in feite een herziening van het advies HGR nr: 8048 met de volgende 
kenmerken (referentie a): 
 
Tijdens de zitting van 22 januari ll. (waarvan de notulen op 01.04.04 goedgekeurd werden), is het 
nodig en nuttig gebleken voor alle experts betrokken bij de werkzaamheden van de permanente 
werkgroep "Bloed en beenmerg" uw aandacht op een proactieve wijze te vestigen op hun 
bezorgdheden betreffende de problematiek van de overdracht van vCJD bij bloedtransfusie. 
 
Op 19 mei 2005, heeft de werkgroep "Bloed en bloedderivaten" een wijziging van het 
advies HGR nr: 8048 tijdens de zitting goedgekeurd. Dit advies beveelt bovendien "de 
volledige deleucocytering van alle bloedproducten" aan. In de Europese terminologie 
betekent de term "bloedproducten" de producten afgeleid van bloedbestanddelen. Dit leidt 
tot verwarring want de aanbeveling van het advies 8048 lijkt dan geen betrekking meer te 
hebben tot de bloedbestanddelen terwijl dit precies de oorspronkelijke doelstelling was. 
Anderzijds zijn de deelnemers aan de werkgroep van oordeel dat het niet nodig is de 
deleucocytering van plasmaderivaten aan te bevelen, tenminste in deze context. Het 
voorlopige advies van de leden van de werkgroep "Bloed en bloedderivaten" werd door 
het College van de HGR op 8 juni 2005 gevalideerd. 

 
II. Advies: 

 
 
Recentelijk heeft Groot-Brittannië een geval van vCJD gekend, waarvan de oorsprong 
aan een transfusie zou kunnen worden toegeschreven. Deze zieke, die duidelijk 
identificeerbare symptomen vertoont, heeft in het verleden een transfusie moeten 
ondergaan. Een van de bloedgevers heeft enkele jaren na de donatie de ziekte 
vertoond. Hij is overleden. 
 
Op dit ogenblik in België wordt van de bloeddonatie uitgesloten elke persoon die een 
totaal van 6 maanden in Groot-Brittannië heeft doorgebracht tussen 1980 en 1996 en 
alleen een gedeelte van de bloedderivaten wordt gedeleucocyteerd. 
 
Tot slot suggereert de werkgroep "Bloed en bloedderivaten" van de HGR aan de 
Minister: 
 
- de volledige deleucocytering van alle bloedbestanddelen aan te bevelen (rode 

bloedlichaampjes, bloedplaatjes en plasma bestemd voor transfusie). 
 
- Het nodige personeel en budget te wijden aan de bepaling van het risk assessment 

voor getransfundeerde patiënten (dank zij de gegevens van Coda-Cerva) 
 
- De door de Britten uitgewerkte voorzorgsmaatregelen op aanhoudende wijze op te 

volgen. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

2  

 

 
 
 

III. Samenstelling van de werkgroep die voor het uitbrengen van dit advies gezorgd 
heeft: 

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

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

 
IV. Referenties: 

 
a) « Advies betreffende het risico van overdracht van vCJD bij bloedtransfusie », HGR 

nr: 8048. 
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