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I INLEIDING  

Organen enerzijds en weefsels en cellen anderzijds worden verkregen elk binnen een 
welbepaald wettelijk kader en specifieke kwaliteitsnormen. Beide systemen verschillen in een 
aantal opzichten en zijn dus niet steeds compatibel. In de regel zijn de vereisten voor weefsels 
en cellen meer stringent. Weefsels en cellen die bekomen worden uit organen die 
gepreleveerd werden maar niet gebruikt worden voor transplantatie zouden kunnen gebruikt 
worden voor weefsel- of celtransplantatie maar enkel op voorwaarde dat zij voldoen aan de 
desbetreffende vereisten. Vandaag is dit niet evident.  
 
Voorbeeld 1: Wanneer organen weggenomen worden voortransplantatie , worden soms 
aanpalende structuren weggenomen die mogelijks wel maar ook mogelijks niet gebruikt zullen 
worden wanneer het desbetreffend orgaan getransplanteerd wordt in de receptor. Een 
voorbeeld hiervan zijn de vasculaire structuren van de lever bij een levertransplantatie. 
Wanneer deze bloedvaten niet gebruikt worden voor de receptor van de lever zouden ze 
vernietigd kunnen worden. Deze bloedvaten zijn echter nog zeer waardevol als weefselgreffe 
bij tal van abdominale ingrepen (HGR 8716, 2013).  
 
Voorbeeld 2: Bepaalde organen kunnen gepreleveerd worden als dusdanig maar 
getransplanteerd als orgaan of als cellen. Het principe van een hepatocytentransplantatie (HT) 
berust op het feit dat een hepatocyt op celniveau in staat is autonoom alle metabole 
leveractiviteiten uit te oefenen. Als bron van hepatocyten wordt bij deze behandeling gebruik 
gemaakt van levers die in principe niet in aanmerking komen voor een “klassieke” 
levertransplantatie. De hepatocyten worden na isolatie uit de lever onmiddellijk bij de patiënt 
toegediend of eventueel enige tijd ingevroren bewaard, in afwachting van klinisch gebruik. 
(HGR 8695, 2011). Pancreassen kunnen op soortgelijke wijze getransplanteerd worden als 
beta-cellen. De behandeling d.m.v. cellen is een gevalideerde behandelingsvorm. 

                                                 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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De problemen gerelateerd aan deze activiteiten werden aangehaald door beheerders van 
banken voor desbetreffend MLM en bevestigd door het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).  
 
 

II  VRAAG NAAR GOEDKEURING 

De analyse tot op heden uitgevoerd brengt de problemen in kaart en schets mogelijke 
oplossingen. Alvorens contact op te nemen met verschillende externe instanties (Nationale 
Raad voor Transplantatie, Eurotransplant, Europa) met als doel een oplossing te vinden voor 
de gestelde problemen wenst de ad hoc werkgroep d.m.v. deze preliminaire versie van advies 
de goedkeuring voor de te ondernemen acties van het College te bekomen.  
 
 
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2: 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
 

                                                 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
Transplantation  Transplantation Transplantatie Transplantation  Transplantation 

Organ 
transplantation 

 Organ Orgaan Organe Organ 

  Human body 
material 

Menselijk 
lichaamsmateriaal 

Matériel corporel 
humain 

menschliches 
Körpermaterial 

  Removal Prelevatie Prélèvement Entnahme 
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III METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen 
in de volgende disciplines: orgaantransplantatie, cel- en weefselbanking, juridische expertise 
(FAGG). De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een 
ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een analyse van het bestaand wettelijk kader op Belgisch en Europees 
niveau en de desbetreffende kwaliteitsnormen evenals de procedures van de 
orgaanuitwisselingsorganisaties in casu Eurotransplant. Deze analyse werd mede uitgevoerd 
door een vertegenwoordiger van het FAGG met juridische expertise.  
 
Dit preliminair advies, dat door de ad hoc werkgroep opgesteld werd, werd nog niet voorgelegd 
aan de leden van de permanente werkgroep  “Cellen, weefsels en organen van menselijke en 
dierlijke oorsprong”.  
 
Gezien de aard van de te ondernemen acties om tot een finaal advies te komen heeft de ad 
hoc werkgroep geopteerd om de werkwijze in deze fase reeds voor te leggen aan het College 
voor goedkeuring. 
 
 

IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van afkortingen:  
 
FAGG  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten  
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
HT  Hepatocytentransplantatie 
KB  Koninklijk besluit 
MLM  Menselijk lichaamsmateriaal  
MOD  Multi-orgaan donor 
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PROBLEEM 1: Uitsluitingscriteria voor donatie MLM.  
 
De informatie vereist om te voldoen van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, 
wegnemen en verkrijgen van menselijk lichaamsmateriaal (MLM), waaraan de banken voor 
MLM, de intermediaire structuren voor MLM en de productie-instellingen moeten voldoen is 
niet steeds beschikbaar wanneer het bronmateriaal als “orgaan” of samen met een orgaan 
weggenomen werd.  
 
Punctuele problemen:  
Betreffende de serologische testen, volstaat het niet om de risicofactoren op de aanwezigheid 
of overdracht van een bepaalde infectie te onderzoeken, vooropgestelde testen moeten de 
facto uitgevoerd worden. In een aantal gevallen zullen niet alle testen vereist voor weefsel- en 
cellentransplantatie uitgevoerd worden naar aanleiding van een orgaanprelevatie. 
 
Betreffende klinische informatie, zullen bepaalde gegevens niet beschikbaar zijn, in hoofdzaak 
betreffende de evidentie van neurochirurgie uitgevoerd tijdens de laatste weken voor 
overlijden; de transplantatie van cornea, sclera, dura mater of tympano-ossiculaire weefsels 
in de voorgeschiedenis en een cumulatief verblijf van 6 maanden of meer in het Verenigd 
Koninkrijk in de periode van 1980 tot 1996. Deze gegevens zijn bepalend voor het beoordelen 
van het risico op Creutzfeldt – Jakob. Informatie over bepaalde behandelingsvormen zijn 
eveneens belangrijk in deze globale risicoanalyse.  
 
De betrokken vragen hernemen grotendeels de uitsluitingscriteria opgenomen in Bijlage II bij 
het KB van 28 september 2009.  
 
Actie: De mogelijkheid om te interageren situeert zich op twee niveaus. Enerzijds moeten de 
actoren betrokken bij orgaanprelevatie/-transplantatie geïnformeerd worden over deze 
problemen. Pas daarna kan onderzocht worden op welke meest optimale manier hieraan 
tegemoet gekomen kan worden. Anderzijds worden deze gegevens – resultaten van 
serologische testen en klinische informatie - geregistreerd bij Eurotransplant. Het verzamelen 
van de benodigde informatie en de registratie ervan zou gefaciliteerd kunnen worden indien 
deze data eveneens geregistreerd werden door Eurotransplant. Om dit doel te bereiken 
zouden acties ondernomen kunnen worden op nationaal niveau (bv. via de Nationale Raad 
voor transplantatie) en op niveau van Eurotransplant.  
 
 

PROBLEEM 2: Overeenkomst bank voor menselijk lichaamsmateriaal – (land aangesloten 
bij)  Eurotransplant. 

In de voorbeelden die in de inleiding geschetst werden, wordt het MLM gepreleveerd bij multi-
orgaandonoren door het orgaanprelevatieteam. In de context van samenwerking met een 
orgaanuitwisselingsorganisatie (Eurotransplant) zijn deze prelevatieteams chirurgen in 
tientallen deelnemende centra in acht landen. De Belgische wet (Art. 4 en 13 wet 19-12-2008) 
zegt dat deze wegneming kan gebeuren door een arts die wordt aangewezen door de erkende 
bank voor MLM waarvoor het weggenomen MLM bestemd is en voor zover bedoelde 
wegneming plaatsvindt in uitvoering van een schriftelijke overeenkomst tussen deze arts en 
bedoelde bank voor MLM. De praktische implicatie hiervan zou zijn dat met deze honderden 
artsen schriftelijke overeenkomsten gesloten moeten worden wat niet haalbaar is.  
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De vragen die gesteld werden zijn:  

- Is het vanuit een juridisch standpunt mogelijk om met Eurotransplant een schriftelijke 
overeenkomst te sluiten ter vervanging van de honderden individuele 
overeenkomsten?  
 

- Indien niet, is het vanuit een juridisch standpunt mogelijk om met de 
vertegenwoordigers van de verschillende landen in Eurotransplant een schriftelijke 
overeenkomst te sluiten?  

 
Juridisch advies FAGG: 
Conform artikel 13, tweede lid, van de wet van 19 december 2008 juncto artikel 7, § 3, eerste 
lid van bovenvermeld koninklijk besluit (KB) van 28 september 2009 moet de bank voor MLM 
een schriftelijke overeenkomst afsluiten met de medewerkers of de klinische teams die voor 
de donatie en/of voor de wegneming verantwoordelijk zijn, tenzij deze zelf in dienst zijn bij de 
instelling of organisatie die de instelling uitbaat. 
 
Een overeenkomst met Eurotransplant, dan wel met een vertegenwoordiger van een land dat 
lid is van Eurotransplant, is dus niet mogelijk op basis van de huidige Belgische wetgeving. 
 
Richtlijn 2006/17/EG3 schrijft voor dat de weefselinstelling of verkrijgingsorganisatie 
schriftelijke overeenkomsten moet sluiten met: 

- De medewerkers of klinische teams die voor de donorselectie verantwoordelijk zijn 
(tenzij die bij de instelling of organisatie zelf in dienst zijn), waarin wordt aangegeven 
welke procedures gevolgd moeten worden om te waarborgen dat de selectiecriteria 
voor donors worden aangehouden. 

 
- De medewerkers of klinische teams die voor de weefsel-/celverkrijging 

verantwoordelijk zijn (tenzij die bij de instelling of organisatie zelf in dienst zijn), waarin 
wordt aangegeven welke soorten weefsels/cellen/testmonsters moeten worden 
verkregen en welke protocollen moeten worden gevolgd. 

 
Een “verkrijgingsorganisatie” is een gezondheidszorginstelling, een ziekenhuisafdeling of een 
andere instelling waar de wegneming van menselijke weefsels en cellen wordt uitgevoerd en 
die niet in het bezit is van een erkenning, aanwijzing, machtiging of vergunning als 
weefselinstelling.   
De Europese wetgeving verschilt dus van de Belgische aangaande de hoedanigheid van de 
contractspartijen. Niettemin is een wegnemingsovereenkomst tussen de weefselbank en 
Eurotransplant (of de daarbij aangesloten landen) evenmin conform aan de Europese 
richtlijnen ter zake, hoewel het wel conform lijkt aan de bedoeling van de Europese wetgever, 
zijnde het waarborgen dat de procedures en standaardpraktijkvoorschriften voor donorselectie 
en wegneming correct worden toegepast en dat het juiste MLM en de juiste testmonsters 
worden verkregen.  
 

                                                 
3 Richtlijn 2006/17/eg van de commissie van 8 februari 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het doneren, verkrijgen en testen van menselijke weefsels en 
cellen. 
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Aangezien de Belgische wetgever gebonden is door de Europese richtlijn en het bovendien 
een grensoverschrijdend probleem betreft, dient deze problematiek op Europees niveau te 
worden aangekaart, tenzij Eurotransplant in Nederland als weefselinstelling zou kunnen 
erkend worden. In dat laatste geval zou een overeenkomst tussen Eurotransplant en de 
klinische teams waarin de hogervermelde waarborgen zijn opgenomen conform zijn aan de 
Europese richtlijn. De overdracht van Eurotransplant naar een Belgische bank voor MLM zou 
dan een loutere overdracht tussen weefselinstellingen betreffen. 
 
Los van de wettelijke bepalingen stelt zich tevens de vraag of Eurotransplant statutair wel 
bevoegd is overeenkomsten aan te gaan met de banken voor MLM. Er kon uit de informatie 
beschikbaar op hun website ook niet met zekerheid worden opgemaakt of Eurotransplant 
bijvoorbeeld overeenkomsten sluit met de diverse transplantatiecentra (hetgeen volgens onze 
inspectiediensten, volgens de informele informatie waarover zij beschikken, wel het geval zou 
zijn). Een wijziging/uitbreiding van de toetredingsovereenkomst van België tot Eurotransplant, 
waarbij de problematiek van het gebruik van organen als weefsel wordt geregeld, lijkt ons wel 
een valabele optie.  
 
Actie: Dit probleem kan enkel of op niveau van Eurotransplant of op Europees niveau 
aangekaart worden.  
 
 

PROBLEEM 3: Reglementering in andere lidstaten – identiteit van de donor in het 
wegnemingsrapport.  

De persoonlijke gegevens van donoren worden door de verschillende prelevatiecentra 
medegedeeld aan Eurotransplant. Eurotransplant vertaalt deze gegeven in een unieke code 
“ET xxxxxx”. Wanneer organen aan banken voor MLM bezorgd worden kunnen de beheerders 
deze volledige donoridentificatie niet bekomen. De Belgische wet stelt dat van alle 
weggenomen, verkregen, bewerkt, bewaard en gedistribueerd MLM de traceerbaarheid moet 
worden verzekerd waarbij o.a. een eenduidig donoridentificatie-systeem moet worden 
toegepast (Art. 6 – KB 28 september 2009).  
 
De vragen die gesteld werden zijn:  

- Moet de eenduidige donoridentificatie noodzakelijk bestaan uit de naam, voornaam, 
geboortedatum, van de donor of voldoet de unieke identificatie van Eurotransplant 
eveneens aan deze eenduidige donoridentificatie?  
 

- Hoe werd deze vereiste uit de Europese richtlijnendoor andere Europese landen 
vertaald in hun nationale wetgeving?  

 
Juridisch advies FAGG: 
Naar Belgisch recht moet voor elke donor zijn identiteit, zijnde voornaam, familienaam en 
geboortedatum, in het wegnemingsrapport worden vermeld. Het louter gebruik van een code 
is bijgevolg niet toegelaten.  
 
Bijlage IV bij Richtlijn 2006/17/EG biedt onvoldoende duidelijkheid aangaande de 
toelaatbaarheid van het gebruik van een code ter identificatie van de donor in het 
wegnemingsrapport. Volgens de Nederlandse versie van de richtlijn dient het rapport, dat 
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wordt opgesteld door de organisatie die de wegneming verricht en wordt doorgegeven aan de 
weefselinstelling, “de identificatie van de donor” te bevatten. In de Franse versie betreft het 
“les données relatives à l’identification du donneur” en in de Engelse versie “donor 
identification data”. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat een identificatiecode volstaat, 
ware het niet dat de Richtlijn in de bepaling die eraan voorafgaat voorschrijft dat voor elke 
donor moet worden vastgelegd en bijgehouden (niet noodzakelijk door de weefselinstelling): 
de identiteit van de donor (voornaam, achternaam, geboortedatum)/ l’identification du donneur 
(nom, prénom et date de naissance) / the donor identification (first name, family name and 
date of birth). Enkel in de Nederlandstalige versie wordt dus een andere term gebruikt. In het 
Frans en het Engels wordt twee keer hetzelfde woord aangewend (“identification”), waarbij de 
eerste maal een precisering wordt voorzien: 
 

“1.4. Documentatie over de donor.  
1.4.1. Voor elke donor wordt het volgende vastgelegd:  
a) Identiteit van de donor (voornaam, achternaam, geboortedatum). 
 
1.4.1. Un dossier doit être établi pour chaque donneur, contenant :  
(a) l’Identification du donneur (nom, prénom et date de naissance). 
 
1.4.1. For each donor, there must be a record containing:  
(a) The donor identification (first name, family name and date of birth). 

 
1.4.2. De organisatie die de verkrijging verricht, stelt een verkrijgingsrapport op, dat 
aan de weefselinstelling wordt doorgegeven. Dit rapport bevat minimaal: 
 

b) Identificatie van de donor.  
b) Les données relatives à l’identification du donneur. 
b) Donor identification data.” 

Ook hier betreft het dus een vraag die eerst op Europees niveau moet beantwoord worden 
vooraleer een wetswijziging op Belgisch niveau kan worden overwogen: moet het 
wegnemingsrapport overeenkomstig punt 1.4.2. van bijlage IV van Richtlijn 2006/17/EG ook 
de voornaam, achternaam en geboortedatum van de donor bevatten of kan volstaan worden 
met een identificatiecode? 

 
Indien het effectief onmogelijk blijkt dat Eurotransplant de naam, voornaam en geboortedatum 
van de donor in het wegnemingsrapport vermeldt, zullen ook andere lidstaten die aangesloten 
zijn bij Eurotransplant met dit probleem geconfronteerd worden. Volgens een medewerker van 
het Nederlandse ministerie van volksgezondheid zou Eurotransplant deze gegevens echter 
wel aan de weefselinstelling kunnen bezorgen, los van het wegnemingsrapport waarin de 
Eurotransplantcode wordt opgenomen. Op die manier beschikt de weefselinstelling toch over 
alle nodige info betreffende de donor en is geen omweg via Eurotransplant nodig om de 
identiteit van de donor te achterhalen. Het FAGG kan zich in deze werkwijze vinden, zij het 
dat dit een wijziging van het KB behoeft die in overeenstemming dient te zijn met de Europese 
Richtlijn die, zoals hoger vermeld, voor interpretatie vatbaar is. 
 
Actie: Dit probleem kan enkel op Europees niveau aangekaart worden.  
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: samenstelling en werking. 
 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door ANTOINE MARTINE en het 
wetenschappelijk secretariaat door BALTES Muriel. 
 

 
ANTOINE MARTINE Hartchirurgie Erasmus Ziekenhuis 

COLENBIE Luc Transplantatiecoördinator UZ Gent 

DETRY Olivier Abdominale chirurgie, transplantatie CHU Liège 

ECTORS Nadine Geneeskunde, pathologische 
anatomie 

KULeuven 

FOURNEAU Inge Vaatheelkunde UZ Leuven 

GLORIEUX Sarah Banking MLM UZ Gent 

GUNS Johan Medisch-sociale wetenschappen UZ Brussel 

JACOBS-
TULLENEERS-
THEVISSEN Daniel 

Chirurgie UZLeuven 

JASHARI Ramadan Hartchirurgie, bewaring van 
cardiovasculair weefsel 

EHB 

KLYKENS Johan Ingenieur biochemie, QA/QC UZ Leuven 

PIRENNE Jacques Abdominale transplantatiechirurgie UZ Leuven 

TROISI Roberto Abdominale transplantatiechirurgie UZGent 

VAN DAMME Hendrik Vasculaire chirurgie CHU Liège 

VERBEKEN Gilbert Biologie, QA/QC/RA Lab MCT HCB-KA 

YSEBAERT Dirk Abdominale transplantatiechirurgie UZA 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
MOENS Astrid Jurist FAGG 
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