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SAMENVATTING
Dit advies beoordeelt de huidige medische, wetenschappelijke en epidemiologische kennis
over de gevolgen van seksueel risicogedrag voor bloeddonatie en controleert de
betrouwbaarheid en relevantie van de gebruikte gegevens. Dit rapport verduidelijkt volgens
het proportionaliteitsbeginsel in welke gevallen personen die mogelijk een verhoogd risico van
overdraagbare infecties vertonen, niet in aanmerking komen om bloed te geven. Vanuit dat
perspectief onderzoekt het de huidige kennis met betrekking tot de microbiologie van de
overdraagbare infecties, de vorderingen inzake voorkoming of opsporing van dergelijke
infecties bij het inzamelen van bloed en het bereiden van bloedcomponenten en de naleving
van de regels om bloed te mogen geven door de huidige bloeddonoren. Voorts wordt het
residuele risico van HIV-overdracht (humaan immunodeficiëntievirus) door transfusie in België
ingeschat. Het advies bespreekt ook het evenwicht tussen het voorzorgsbeginsel en de op
risicobeperking (zo klein als redelijkerwijze mogelijk is) gerichte besluitvorming waarbij
rekening wordt gehouden met zowel de ontvangers van bloedtransfusies als de donoren. Het
omvat beoordelingselementen en begrippen die betrekking hebben op de wetgeving
(fundamentele rechten en principes met betrekking tot de bescherming van de gezondheid)
en de beroepspraktijk (verantwoordelijkheid van donoren en professionals van de
transfusieketen). Dit rapport besluit dat levenslange uitsluiting verantwoord wordt door de
overdracht van ongeneeslijke ziekten of het doorgedreven voorzorgbeginsel waarbij niet
alleen rekening wordt gehouden met bekende pathologieën (HIV enz.), maar ook met
eventuele toekomstige ziekten. Wat seksueel risicogedrag betreft, impliceert het
besmettingsrisico echter niet dat de bloeddonor een blijvend en onbeperkt risico vertoont,
zelfs wanneer het vastgestelde risicogedrag zich niet meer voordoet en de screeningtests
negatief zijn, rekening houdend met de mogelijke periode waarin een besmetting nog niet
opspoorbaar is.
De HGR heeft al een dergelijk wetenschappelijk onderzoekskader toegepast op andere
bloeddonoren die blijvend uitgesloten waren (bijvoorbeeld hemochromatosepatiënten,
patiënten die mogelijk de ziekte van Creutzfeldt-Jakob hebben opgelopen).

1
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In dit eerste deel over seksueel risicogedrag wordt de kwestie van de bloeddonatie door
mannen die seksuele betrekkingen hebben gehad met mannen (MSM), zeer uitgebreid
geanalyseerd. Alle onderzochte wetenschappelijke en epidemiologische studies bevestigen
dat MSM veel meer risico lopen om aan seksuele gedragingen toe te schrijven besmettelijke
ziekten te verspreiden dan de rest van de bevolking. Het probleem van de niet-naleving tijdens
het predonatiegesprek leidt bijgevolg tot een groter gezondheidsrisico voor deze donoren met
hoog besmettingsrisico, zelfs als een gevoelige genoomscreening werd ingevoerd.
Op basis van wetenschappelijke argumenten en de regelgevende context reikt dit rapport de
beslissers een aantal minder strenge procedés aan dan de permanente uitsluiting van MSM,
die tegelijk toch een maximale veiligheid waarborgen voor de ontvanger van een bloeddonatie.
Die minder stringente benaderingswijzen houden rekening met het proportionaliteitsbeginsel,
d.w.z. de afstemming tussen de aangewende middelen en de eisen inzake de bescherming
van de volksgezondheid.
Dit wetenschappelijke advies pleit voor een betere responsabilisering van personen die uit
empathie en onbaatzuchtigheid bloed willen geven.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

−2−

Sleutelwoorden en MeSH-termen∆

MeSH

Keywords

Sleutelwoorden

Mots clés

Schlüsselwörter

Sexual Behavior*
Risk Factors
Blood Donors*
Donor Selection
Homosexuality,
Male*

sexual risk
behaviour
blood donors

seksueel
risicogedrag
bloedgevers

comportement sexuel à
risque
donneurs de sang

sexuelles
Risikoverhalten
Blutspender

men having sex
with men, MSM

mannen die seks
hebben met
mannen, MSM

hommes ayant des
rapports sexuels avec
des hommes, HSH

blood donation
deferral period
human
immunodeficiency
virus, HIV
human hepatitis C
virus, HCV

bloedgeven
uitsluitingsperiode
humaan
immunodeficiëntievirus, HIV
humaan hepatitis
C-virus, HCV

don de sang
période d’exclusion
virus de
l’immunodéficience
humaine, VIH
virus de l’hépatite C
humaine, VHC

Hepatitis B virus*

human hepatitis B
virus, HBV

humaan hepatitis
B-virus, HBV

virus de l’hépatite B
humaine, VHB

HIV Infections/
prevention &
control
HIV Infections/
transmission
HIV
Seropositivity*/
epidemiology

prevention of HIV
transsuel

preventie van HIVoverdracht

prévention de la
transmission du VIH

Männer, die
Sexualverkehr mit
Männern haben,
MSM
Blutspende
Ausschlussperiode
(das) Humane
ImmundefizienzVirus, HIV
(das) Humane
Hepatitis-C-Virus,
HCV
(das) Humane
Hepatitis-B-Virus,
HBV
Prävention der
HIV-Übertragung

HIV seropositivity

HIV seropositiviteit

séropositivité VIH

HIV-Seropositivität

[ au Canada: HARSAH ]

–
–
HIV

Hepacivirus

∆

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. MeSH (Medical Subject Headings) is the controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

−3−

INHOUDSTAFEL
1.

INLEIDING EN VRAAGSTELLING................................................................................. 7

2.

UITWERKING EN ARGUMENTATIE ............................................................................. 9
2.1. Methodologie ............................................................................................................. 9
2.2. Uitwerking .................................................................................................................. 9
2.2.1. « Risicovolle » seksuele gedragingen ................................................................... 10
2.2.2. « Ernstige » seksueel overdraagbare aandoeningen ............................................ 12
2.2.3. Verbetering van de opsporingstechnieken ........................................................... .15
2.2.4. Pathogeenreductie en quarantaine ....................................................................... 19
2.2.5. Mannen die seks hadden met mannen ................................................................. 22
2.2.5.1. Seksuele praktijken van MSM……………………………………………………22
2.2.5.2. Hiet niet-melden van seksule contacten tussen mannen…………………….27
2.2.5.3. Aantal Belgische MSM dat de leeftijd heeft om bloed te donoren ……………28
2.2.6. Epidemiologie van HIV en van syfilis bij de Belgische bevolking
en de MSM.….……………………………………………………………………….. .. .31
2.2.6.1. De prevalentie van HIV bij Belgische MSM………………………………….….33
2.2.6.2. De disproportionele incidentie van HIV-diagnoses bij MSM…………………..35
2.2.7. Epidemiologie van seksueel overdraagbare aandoeningen bij Belgische
bloeddonoren…………………………………………………………….………… ...... 38
2.2.7.1. HIV en syfilis bij nieuwe en bij regelmatige bloeddonoren…………………...38
2.2.7.2. Naleving van de geschiktheidsregels voor MSM door potentiële donoren…44
2.2.8. Raming van het risico van overdracht van HIV door transfusie in België
…………………………………………………………………………….………………46
2.2.9. Potentiële gevolgen van de aanvaarding van de bloeddonaties van MSM ........... 48
2.2.9.1. Gevolgen op de bevoorrading met bloedcomponenten…………………...…..48
2.2.9.2. Effect op het residuele risico van HIV-besmetting………………………..…….52
2.2.10. Incidentie van tumoren of andere pathogene ……………………..........................59
2.2.10.1. Hoge incidentie van tumoren of kankerverwekkende virussen……...………59
2.2.10.2.Incidentie van opkomende pathogenen ……………………………………….60
2.2.11. Regelgevende context en verantwoordelijkhede.…………..…….………………... 61
2.2.11.1. Eisen inzake de bescherming van de volkgezondheid…………...…………61
2.2.11.2. De bloedonatie: verschillende behandelingen opgenomen
in de wetgeving............................................………………………………....65
2.2.11.3. Collective aanpak van het predonatiegesprek……………………………….69

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

−4−

2.2.12. De evenredigheid van de sanitaire securisatiemethoden..………………..……… 71
2.2.12.1. De voorwaarden voor de opheffing van elke vorm van uitsluiting…………71
2.2.12.2. Het behoud van de permanente uitsluiting …………………………………..73
2.2.12.3. De modaliteiten voor donatie vanwege mannen die sinds meerdere
maanden geen seksuele betrekkingen meer hebben gehad
met mannen………………………………………………………..……………..74
2.2.12.4. De donatiemodaliteiten voor MSM die sinds meerdere maanden
een gesloten en exclusief koppel vormen ………………………..…………..76
2.2.12.5. De vereisten voor HIV-negatief bevonden donoren…………..………………77
2.2.12.6. De voorwaarden voor donatie van pathogeengereduceerd plasma en
bloedplaatjes ……………………………………………………………………..78
2.2.12.7. De acceptatie van plasmadonaties in quarantaine…………………………..78
3.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN .......................................................................... 80

4.

REFERENTIES ............................................................................................................ 85

5.

BIJLAGEN ................................................................................................................. 104
Bijlage 1. Overdracht van HIV via transfusie van bloedcomponenten ondanks een
genoomscreening.......................................................................................... 104
Bijlage 2. Nieuwe HIV-infecties met onbekende waarschijnlijke transmissiewijze en
seksuele identiteit.......................................................................................... 105
Bijlage 3. Berekening van de incidentie van HIV-infecties in België .............................. 106
Bijlage 4. Vergelijking van de incidentieratio’s in Italië .................................................. 107
Bijlage 5. Methoden voor de raming van het residuele risico van overdracht van
HIV door transfusie ....................................................................................... 108
Bijlage 6. Model om te voorspellen welk effect een verandering van het
geschiktheidscriterium voor MSM zal hebben op de veiligheid van
bloedcomponenten........................................................................................ 113
Bijlage 7. Relevante uittreksels van basisteksten van de voornaamste wetteksten....... 115
Bijlage 8. Relevante uittreksels uit arrest Léger v Min Santé & EFS ............................. 117

6.

SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP .............................................................. 118

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

−5−

AFKORTINGEN
Aids – acquired immunodeficiency syndrome
DNA – desoxyribonucleïnezuur
EBV – Epstein-Barrvirus
EIA – enzyme immunoassay; immuno-enzymatische analyse
gEq – genome equivalents
HBV – humaan hepatitis B-virus
HCV – humaan hepatitis C-virus
HHV-8 – human herpesvirus 8
HIV – humaan immunodeficiëntievirus
HPV – human papilloma virus; humaan papillomavirus
MSM – mannen die seksuele betrekkingen hebben met mannen
NAT – nucleic acid testing; genoomscreening
PrEP – pre-exposure prophylaxis; pre-exposure profylaxe
RNA – ribonucleïnezuur
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING
Op 23 januari 2015 ontving de Hoge Gezondheidsraad (HGR) van mevrouw de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid een aanvraag voor advies2 over de vraag of het
aangewezen is de permanente uitsluiting als bloedgever van mannen die seks hebben met
mannen (MSM) af te schaffen. In deze adviesaanvraag wordt gevraagd een voorbeeld te
nemen aan het tijdelijke uitstel tot een jaar na het laatste seksuele risciocontact dat diverse
landen recent invoerden. Op 28 april 2015 ontving de HGR een nieuwe adviesaanvraag van
mevrouw de minister 3met het verzoek de analyse van de risico's van overdracht van ziekten
door bloeddonoren te updaten. Op 23 juli 2015 ontving de HGR een nieuwe brief van mevrouw
de minister4. Die heeft betrekking op de permanente uitsluiting van bloeddonoren met
potentieel verhoogd risico om ziekten over te dragen door bloedtransfusie. Naast een aantal
in uitvoering zijnde studies over bloeddonatie ondernam de HGR een afzonderlijke analyse
van de talrijke facetten met betrekking tot de gevolgen van seksuel risicogedrag voor
bloeddonatie.
Contra-indicaties voor bloeddonatie bestaan even lang als de bloedtransfusie, maar hun vorm,
inhoud en doelstellingen zijn sinds de jaren 1950 zeer sterk veranderd. Begin jaren '80 deed
zich een grote ommekeer voor toen de organisatie van transfusies in talrijke landen in een
kwalijk daglicht werd gesteld door het drama van het met het aidsvirus (aids = acquired
immunodeficiency syndrome) besmette bloed. Men toonde toen aan dat tienduizenden
personen met dit virus besmet werden ten gevolge van een bloedtransfusie (Franceschi et al.,
1995; Weinberg et al., 2002). De nieuwe strategieën die werden uitgewerkt om het publiek
tegen dit risico — en tegen latere incidenten — te beschermen, hebben tot doel de
besmettingsrisico's doeltreffend te beheersen. Sinds 1989 bijvoorbeeld worden van
bloedplasma afgeleide producten gecontroleerd op basis van de wetgeving inzake
geneesmiddelen en wordt de transfusieveiligheid gewaarborgd door drie barrières: selectie
van donoren, opsporing van infectiemerkers en inactivering / neutralisering van
ziekteverwekkers, evenals het rationele gebruik van de bloedcomponenten (HGR, 2010). De
inachtneming van de uitsluiting als bloedgever van personen met verhoogd besmettingsrisico
wordt namelijk als cruciaal beschouwd om de infectieoverdracht door bloedtransfusie in te
perken (Hamers, 1996).
Wanneer een besmette afname niet tijdig wordt opgespoord, kunnen meerdere ontvangers
een transfusie krijgen met componenten die uit dit bloed werden gehaald en kunnen de
ontvangers, die nog niet weten dat ze besmet zijn, op hun beurt de ziekteverwekker doorgeven
aan hun seksuele partner(s). Voor het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) bijvoorbeeld
werd een aantal gevallen van infectieoverdracht door transfusie gemeld (Bijlage 1).
Doorgaans voert men de maatregelen met betrekking tot transfusieveiligheid op wanneer
gevallen van overdracht van besmettelijke kiemen worden vastgesteld en meer in het
bijzonder wanneer kinderen het slachtoffer zijn.
De transfusieveiligheid kan worden verbeterd door de predonatievragenlijst te herzien en/of
screeningtests in te voeren met een kortere latentieperiode (periode die voorafgaat aan het
verschijnen van merkers die op de aanwezigheid van virussen wijzen) (Roth et al., 2012).

2

Brief van mevr. M. De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (ref. MDB/PF/BW/KVDW/201-175), van 22/01/15,
aan dhr. J. Neve, voorzitter van de HGR.
3
Brief van mevr. M. De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (ref. MDB/PF/BW/KVDW/20150417-194), van
28/04/2015, aan dhr. J. Neve, voorzitter van de HGR.
4
Brief van mevr. M. De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (ref. MDB/PF/BW/KVDW/20150722), van
23/07/15, aan dhr. A. Pauwels, coördinator van de HGR.
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In 2003 werd een HIV-positieve test gemeld in bloedproducten afkomstig van een regelmatige
donor in Nieuw-Zeeland. Alle bloedproducten, bereid uit de vorige bloeddonatie van dezelfde
donor, moesten daarom worden teruggeroepen. Het ging onder meer over bereidingen van
factor VIII, een bloedstollingsfactor waarmee hemofiliepatiënten worden behandeld en die
bereid wordt op basis van plasmapools. Deze producten hadden een waarde van NZ$ 4
miljoen. Door die terugroeping van producten ontstond op nationale schaal een tekort aan
factor VIII. Niet-dringende chirurgische ingrepen bij hemofiliepatiënten moesten worden
uitgesteld, wat de gezondheidssector nog miljoenen extra dollars kostte (NZBS, 2008).
Tussen 1997 en 2011 werden in Duitsland zes besmettingen van bloedcomponenten met HIV
geregistreerd, waarbij in 2 gevallen ziekteverwekkers werden overgedragen aan patiënten die
een transfusie hadden ondergaan (Chudy et al., 2014). Bij 5 van de 6 donoren was de infectie
doorgegeven tijdens seksuele contacten: 2 infecties werden overgebracht door seksuele
contacten met personen uit landen met een hoge HIV-prevalentie, 2 door seksuele contacten
tussen mannen en 1 door heteroseksueel risciogedrag (BÄK, 2012). Al deze besmettingen
hadden vermeden kunnen worden als de donoren de geldende uitsluitingscriteria in acht
hadden genomen en ze deze seksuele contacten hadden gemeld tijdens de anamnese of
zichzelf hadden uitgesloten van donatie.
Het uitsluiten van donoren met hoog risico van via het bloed overdraagbare ziekten beperkt
de frequentie en de potentiële gevolgen van dergelijke incidenten (Custer et al., 2015; Slot et
al., 2015) en is dan ook een nuttige maatregel voor de volksgezondheid.
Transfusiespecialisten vinden dat, ondanks de hoge kostprijs van genoomscreening en de
huidige geringe incidentie in de bloeddonaties, de financiële inspanning om met HIV besmette
bloeddonaties te weren, verantwoord is, zelfs als de tests voor het opsporen van antilichamen
tegen HIV negatief zijn (ABBMG, 2015). In Duitsland bijvoorbeeld worden de extra kosten op
ongeveer € 7,5 miljoen geraamd per met HIV besmette donatie die ontdekt en verwijderd
wordt.
De voorstellen tot versoepeling van het beleid met betrekking tot de uitsluiting van personen
met hoog besmettingsrisico vergen vaak veel overleg met regeringen en externe deskundigen
om het brede publiek voor de werkelijke risico's te sensibiliseren en het vertrouwen in de
transfusieketen te behouden. Bovendien moeten nieuwe risico's die ontstaan door de wijziging
van de bestaande beleidsopties, worden beoordeeld (Hergon et al., 2005; Brailsford et al.,
2007; Leiss et al., 2008; Wilson et al., 2014). Vaak gaan de introductie van nieuwe
technologieën en de evolutie van de wetenschappelijke standpunten over de biologische en
sociale schade (Somerville & Gilmore, 1999) vooraf aan beleidsveranderingen.
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2. UITWERKING EN ARGUMENTATIE
2.1. Methodologie
Na analyse van de aanvraag hebben de voorzitter en de leden van de werkgroep “Bloed en
bloedderivaten” de nodige expertises vastgesteld. Op die basis werden de competenties
inzake bloedtransfusie en virologie van de werkgroep aangevuld met competenties inzake
epidemiologie, via het bloed overdraagbare ziekten en preventie van seksueel overdraagbare
infecties. De experts van deze groep hebben een algemene en ad-hocverklaring inzake
belangen ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentiële risico op
belangenconflicten geëvalueerd.
Het advies is gebaseerd op een review van het vroegere advies van de Hoge
Gezondheidsraad (HGR, 2005), van de wetenschappelijke literatuur en van de rapporten van
deskundige nationale en internationale organisaties, alsook op het standpunt van de experten.
Onder “seksuele contacten” dient te worden verstaan: “genitaal seksueel contact met
penetratie (anaal, oraal of vaginaal)” (Rawlings et al., 2006). De 95 %
betrouwbaarheidsintervallen voor percentages en ratio's werden geraamd volgens de
methode van Agresti & Coull (1989).
Na de goedkeuring van het advies door de werkgroep heeft het College het advies in laatste
instantie bekrachtigd.
2.2. Uitwerking
Dit advies bevat een review van de epidemiologische gegevens met betrekking tot de omvang
en de evolutie in België van “ernstige” seksueel overdraagbare infecties die ook via het bloed
overdraagbaar zijn. Het wil in de eerste plaats de discussie voeden over het “seksueel
risicogedrag” dat aan de basis ligt van deze infecties, en de besluitvormers helpen met
epidemiologische gegevens voor België. Vervolgens wordt een analyse uitgevoerd van
initiatieven die de bloedbevoorrading kunnen veiligstellen.
De HGR publiceerde al een advies (HGR, 2005) over onder meer risicogedragingen voor
seksueel overdraagbare aandoeningen - aids, syfilis, andere ziekten. Dit advies beoordeelde
specifiek het besmettingsrisico van het aidsvirus door transfusie indien alle bloeddonaties van
MSM worden aanvaard en een beroep wordt gedaan op technieken om virusgenomen op te
sporen. Deze aanbevelingen benadrukken dat de uitsluitingsmaatregelen zeker niet tot doel
hebben de seksuele geaardheid ter discussie te stellen, maar stellen duidelijk dat 54,5 % van
de kwaliteitswinst die dankzij de nieuwe opsporingstechnologieën werd geboekt, opnieuw
verloren zou gaan als we geen rekening houden met de aard van de seksuele praktijken.
Bovendien analyseerden diverse commissies en regelgevende instanties nieuwe
wetenschappelijke gegevens op basis van een wetenschappelijke aanpak (bv. SaBTO, 2011;
EDQM, 2012; Epstein et al., 2014; Offergeld et al., 2014; CBER, 2015).
De onderhavige analyse heeft meerdere aspecten. Het eerste deel gaat over infecties bij
populaties die bijzonder blootgesteld zijn aan seksueel overdraagbare infectieziekten, het
tweede is toegespitst op het risico van overdracht door transfusie van bloedcomponenten en
-producten. Het derde deel ten slotte vermeldt de geschiktheidscriteria voor bloeddonatie, van
toepassing op personen die seksuele betrekkingen hebben gehad met risicopartners,
rekening houdend met eventuele onverenigbaarheden tussen criteria en met de ongelijke
behandelingen die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
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2.2.1. “Risicovolle” seksuele gedragingen
Ten opzichte van de algemene bevolking verhogen seksuele contacten met partners die
bijzonder blootgesteld zijn aan seksueel overdraagbare infectieziekten en bepaalde specifieke
seksuele gedragingen het risico van overdracht van besmettelijke ziekten via het bloed. De
belangrijkste risicofactoren geven dan ook aanleiding tot beperkingen wat de geschiktheid om
bloed te geven betreft.
Bij de beoordeling van die risico's wordt rekening gehouden met epidemiologische gegevens
en met lokale maatschappelijke omstandigheden (bv. aanwezigheid van verschillende
culturen of opvattingen). Hierdoor kunnen de definities van seksuel risicogedrag of de criteria
voor contra-indicaties voor bloeddonaties sterk verschillen van land tot land.
Transfusiespecialisten uit verschillende landen onderzochten rechtstreeks of onrechtstreeks
diverse seksuele gedragingen, met name:
- mannen of vrouwen die een geldelijk of ander voordeel ontvangen voor een seksueel
contact;
- mannen of vrouwen die seksuele contacten hebben met meerdere partners;
- mannen of vrouwen die van partner veranderen of die zonder bescherming seksuele
betrekkingen hebben met een nieuwe partner;
- mannen of vrouwen die vaak nieuwe partners hebben;
- mannen of vrouwen die seksuele betrekkingen hadden met iemand die zij niet goed
kenden (bv. een onenightstand);
- mannen die seks hadden met mannen;
- mannen of vrouwen die aan seroselectie doen5;
- vrouwelijke transgenders;
- vrouwen of mannen die aan hard sadomasochisme (SM) doen (meer bepaald met
penetraties die verwondingen veroorzaken);
- slachtoffers van verkrachting (of pedofilie);
- seksuele partners van sekswerkers, sekstoeristen;
- seksuele partners van personen die betrekkingen hadden met meerdere personen;
- seksuele partners van personen met een risicofactor voor bloeddonatie (met name
aidspatiënten, hemofiliepatiënten, MSM, patiënten met chronische hepatitis);
- seksuele partners van vrouwelijke transgenders;
- seksuele partners van personen die intraveneus of via de neus toegediende drugs of
dopingmiddelen gebruiken (zonder voorschrift);
- seksuele partners van inwoners van landen waar aids wijdverspreid is (prevalentie van
meer dan 1 % bij de algemene bevolking);
- partners van een gedetineerde of recent uit de gevangenis vrijgelaten persoon.
De epidemiologische gegevens houden rekening met het aantal vastgestelde
besmettingsgevallen bij de donoren, de besmettelijkheid/ overdraagbaarheid van de
ziekteverwekker bij deze donoren in verschillende incubatiestadia, de gevoeligheid voor de
ontwikkeling van een pathologie en de overleving van de ontvanger.
Voor HIV werd een aantal studies uitgevoerd om de kans op overdracht van het virus te
bepalen naargelang de aard van de seksuele contacten (Varghese et al., 2002; Baggaley et
al., 2008; Grulich & Zbalotska, 2010; Patel et al., 2014; Punyacharoensin et al., 2015; Rice et
al., 2016). De blootstellingsrisico's zijn het kleinst bij orale seksuele betrekkingen en het
grootst bij receptieve anale betrekkingen (1 overdracht/ 100 contacten).

5

dat betekent dat zij alleen seksuele betrekkingen hebben met personen die dezelfde serologische status hebben
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De gepenetreerde persoon loopt een hoger risico om besmet te worden6. Het laatstgenoemde
risico wordt toegeschreven aan de kwetsbaarheid van de darmwand.
Het risico van blootstelling aan HIV via seksueel contact kan aanzienlijk worden verminderd
door condooms te combineren met een antiretrovirale behandeling van een partner die
besmet is met HIV (HGR, 2013b; Patel et al., 2014; Daar & Coredo, 2016). Gewild onveilige
seksuele betrekkingen met partners van wie de status onbekend is of die serodiscordant zijn
en groepsseks zijn gedragingen waaraan een hoger risico van overdracht van HIV of andere
seksueel overdraagbare aandoeningen verbonden is.
Ten opzichte van de algemene bevolking lopen bepaalde personen die deel uitmaken van
seksnetwerken met veelvuldige onderlinge contacten eveneens een significant hoger risico
om ernstig besmettelijke ziekten over te dragen via het bloed (zie deel 2.2.2.).
Dat verhoogde risico wordt met name vastgesteld bij:
- heteroseksuele personen die seksuel risciogedrag vertonen (meer bepaald seks met
meerdere partners en vaak van partner veranderen);
- personen (mannen of vrouwen) die geldelijke of andere voordelen ontvangen voor een
seksueel contact;
- mannen die seks hebben met mannen (MSM).
In vele Europese landen vormen MSM en sekswerkers de groep met het grootste risico om
de transfusieketen te besmetten met seksueel overdraagbare infecties (EDQM, 2012; Haar &
Amato-Gauci, 2015). Voor transfusiespecialisten past het handhaven van een contra-indicatie
voor het geven van bloed om dit sterk toegenomen risico te beheersen, in een strategie om
de bevoorrading met kwaliteitsbloed veilig te stellen (Leiss et al., 2008; Wilson et al., 2014).
Ten slotte moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat vele personen de
controle van de geschiktheid om bloed te geven als een vorm van inmenging in hun
persoonlijke seksuele leven beschouwen. Door hun intieme karakter zijn de door de
ondervraagde personen zelf verstrekte gegevens niet altijd even betrouwbaar (Schroder et
al., 2010). Net wegens die primordiale factor moest de bescherming van de ontvangers
worden opgevoerd door aanvullende voorzorgsmaatregelen tegen de ernstigste ziekten, zoals
de opsporing van aids en hepatitis B en C bij elke bloeddonatie.

Seksuele contacten met partners die bijzonder blootgesteld zijn aan seksueel
overdraagbare infectieziekten en bepaalde specifieke seksuele gedragingen verhogen het
risico van overdracht van besmettelijke ziekten via het bloed.
Bepaalde personen die deel uitmaken van seksnetwerken met veelvuldige onderlinge
contacten lopen een significant hoger risico om ernstige besmettelijke ziekten over te
dragen via het bloed.
De controle van de geschiktheid voor het geven van bloed op basis van eigen verklaringen
over de persoonlijke seksuele gedragingen blijft in het algemeen voor verbetering vatbaar.

6

De cellulaire afweer van de penis is moeilijker te doorbreken, zodat alleen de sterkste HIV-stammen de mannelijke genitaliën
kunnen besmetten (Carlson et al., 2014). Heteroseksuele vrouwen en MSM zullen dus mogelijk aan de meest besmettelijke
stammen worden blootgesteld.
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2.2.2. “Ernstige” seksueel overdraagbare aandoeningen
Seksueel overdraagbare infecties kunnen veroorzaakt worden door virussen, bacteriën,
protozoa, schimmels of arthropoden. Van een aantal ziekteverwekkers werd aangetoond dat
zij zowel door seksueel contact als door transfusie van bloedcomponenten en
plasmaderivaten kunnen worden overgebracht. Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijke
ziekteverwekkers, ingedeeld volgens hun respectieve besmettingsrisico.
De ernst van seksueel overdraagbare aandoeningen staat niet noodzakelijk in verhouding tot
de mate van seksuele overdraagbaarheid. Nog andere factoren beïnvloeden de gevolgen van
een overdracht door transfusie.
Virale infecties
Er zijn geen bewijzen dat infecties met de seksueel overdraagbare humane papillomavirussen
en virussen uit de herpesgroep worden overgedragen via een besmette bloeddonatie. Wel
heeft men 30 jaar geleden al aangetoond dat HIV via deze twee besmettingswegen kan
worden overgedragen.
Een infectie met HIV leidt doorgaans tot een ernstige ziekte - aids - die nog altijd ongeneeslijk
is. Ondanks de preventieprogramma's in België blijft de HIV-epidemie een actueel thema.
Tussen 1987 en 1997 was het sterftecijfer zeer hoog, maar nu krijgen mensen die met HIV
leven, doeltreffende antiretrovirale behandelingen die hun levenskwaliteit verhogen en hun
levensverwachting verlengen. Ondanks die doeltreffende behandeling vertonen personen die
met HIV besmet zijn, een hoger risico op hart-, bot-, lever-, nier- en neurologische ziekten
(Deeks et al., 2015). Volgens het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid worden in
België 14 719 personen met HIV medisch opgevolgd, maar wordt de diagnose in 38 % van
de gevallen gesteld in een gevorderd stadium van de ziekte (Sasse et al., 2015). Vele mensen
met HIV weten dus niet dat ze besmet zijn en kunnen het virus dan ook zonder het te weten
overdragen op anderen (Marzel et al., 2016).
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Tabel 1. Belangrijkste ziekteverwekkers, ingedeeld volgens hun graad van overdraagbaarheid
via seksueel contact en bloedtransfusie (Stramer et al., 2009; BÄK, 2013).
Seksueel
overdraagbaar

Overdraagbaar via
bloedcomponenten

HIV

++

+

HBV

++

+

HPV, MCV

++

?

+

+

+

?

Treponema pallidum

++

+

Neisseria gonorrhoeae, Neisseria
meningitidis type c11, Haemophilus
ducreyi, Klebsiella granulomatis

++

?

Mycoplasma sp.

+

?

++

?

+

?

Ziekteverwekkers
Virussen

HCV, HAV
CMV, HTLV, HHV-8

HSV, VZV, HDV, HHV-6,7
Bacteriën

Schimmels
Candida sp.
Protozoa
Trichomonas vaginalis

HPV = Human papillomavirus; MCV = Molluscum contagiosum virus; CMV = Cytomegalovirus; HTLV = Human T-cell
lymphotropic virus; HSV = Herpes simplex virus; VZS = Varicella-zoster virus; HHV = Human herpes virus; + tot ++ = graad van
overdraagbaarheid; ? = niet-aangetoonde overdracht

Seksuele overdracht van het hepatitis C-virus (HCV) is zeer zeldzaam, maar kan zich
voordoen bij seksuele gedragingen die verwondingen veroorzaken, in aanwezigheid van
genitale zweren gecombineerd met andere seksueel overdraagbare aandoeningen of bij
seksuele betrekkingen onder invloed van drugs (Bodsworth et al., 1996; Tohme & Holmberg,
2010; van de Laar et al., 2010; Apers et al., 2015).
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De vastgestelde prevalentie van een besmetting met het HCV bij langdurige seksuele partners
van HCV-seropositieve personen bedraagt 2 tot 8 % (Hernandez & Sherman, 2011). Omdat
niet bekend is hoeveel tijd is verstreken tussen de besmetting en de diagnose is het echter
zeer moeilijk retrospectief de besmettingswijze aan te tonen. Bijgevolg zijn de beschikbare
gegevens om dit besmettingsrisico te beoordelen, betwistbaar en ontoereikend.
Het hepatitis B-virus (HBV) wordt hoofdzakelijk overgedragen van moeder op kind, tijdens
seksuele contacten, na intraveneus drugsgebruik of na onvoorzichtige toediening van injecties
om medische redenen. Door de verdeling en de demografische groei van de verschillende
virusstammen (Ramachandran et al., 2014; Soetens et al., 2015), het gebruik van een vaccin
voor risicogroepen (Goilav & Piot, 1989) en de beschermingsgewoonten bij seksuele
contacten of het gebruik van werkzamere antivirale behandelingen (Falade-Nwulia et al.,
2015) is het moeilijk het besmettingsrisico via seksueel contact te analyseren. In België neemt
de vaccinatie van de algemene bevolking geleidelijk toe. De vaccinale dekking bedraagt
momenteel 83 % voor kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar (Mereckiene et al., 2010;
Theeten et al., 2014). Deze maatregelen beschermen een toenemend deel van de
bloeddonoren (18 – 25 jaar) en de meeste jonge ontvangers van bloedcomponenten. Hepatitis
B is minder ernstig dan aids.
Op basis van al die elementen mag worden aangenomen dat HIV de belangrijkste “ernstige”
infectie is die overdraagbaar is via het bloed.
Bacteriële infecties
Tot voor kort leken de klassieke geslachtsziekten (syfilis, gonorroe, weke sjanker en
lymphogranuloma venereum) op de terugweg en werden deze bacteriële infecties nog zelden
overgedragen. Noteer dat de ziekteverwekkende bacterie van lymphogranuloma venereum
(namelijk Chlamydia trachomatis serovar L) voor zover bekend niet wordt overgedragen via
het bloed. Deze infecties kunnen echter op onveilige seksuele contacten duiden (Warner et
al., 2006).
Wat de seksueel overdraagbare bacteriële infecties betreft, is al lang aangetoond dat syfilis
— veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum — via het bloed overdraagbaar is. Sinds
enkele jaren neemt het aantal besmettingen opnieuw toe in Europa, en vooral in de steden
(Sasse et al., 2004; Savage et al., 2009; Childs et al., 2015).
Co-infecties
Recente studies tonen aan dat co-infecties een belangrijke rol spelen in de epidemiologische
opmars van seksueel overdraagbare infecties. Zo werd een serologische merker van syfilis
aangetroffen bij 33 % van de personen die met HIV besmet waren in België (Verbrugge et al.,
2014). Een besmetting met Treponema pallidum kan de overdraagbaarheid van HIV via
seksuele contacten bevorderen (Fleming & Wasserheit, 1999). De overdracht van HIV wordt
ook bevorderd door de vrij veel voorkomende seksueel overdraagbare rectale infecties, die
vaak asymptomatisch zijn (Beyrer et al., 2013). Bovendien werd recent vastgesteld dat het
HCV een seksueel overdraagbare infectie is bij MSM, vooral als zij besmet zijn met HIV
(Richardson et al., 2008; van de Laar et al., 2010; Urbanus et al., 2014; Foster et al., 2015).
Het HBV ten slotte wordt zeer vaak via seksueel contact overgedragen bij mannen die besmet
zijn met HIV (Falade-Nwulia et al., 2015; Jansen et al., 2015).
Ziekteverwekkers die tot heden weinig of niet bekend zijn, kunnen, net zoals HIV destijds,
overdraagbaar blijken te zijn via seksueel contact of bloedtransfusie. De specifieke
omstandigheden van de seksuele contacten (bv. overdracht van het zikavirus via het
zaadvocht — Deckard et al., 2016; Mansuy et al., 2016) beïnvloeden het besmettingsrisico,
zodat eventueel de geschiktheidscriteria moeten worden aangepast.
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Infecties met HIV leiden doorgaans tot een ernstige ziekte die nog altijd ongeneeslijk is.
HIV wordt hoofdzakelijk overgebracht via seksueel contact, maar kan ook overgedragen
worden door het gebruik van besmette bloedcomponenten.
Het HIV wordt hierna beschouwd als de belangrijkste ernstige via het bloed overdraagbare
infectie die de donoren voornamelijk via seksuele contacten opdoen.

2.2.3. Verbetering van de opsporingstechnieken
Wat het risico van virale transmissie betreft, is de beveiliging van bloed en bloedproducten
sterk verbeterd dankzij een zorgvuldige selectie van donoren, gecombineerd met het
onderzoek van elke donatie met behulp van geschikte technologieën.
De eerste opsporingsmethoden waren gebaseerd op immunologische technieken voor het
opsporen van antilichamen die als reactie op de infectie worden aangemaakt (bv. opsporing
van syfilis). Tussen de besmetting en het verschijnen van de opgespoorde merkers verstrijkt
echter een bepaalde periode. Om die immunologisch “stille” periode te verkorten, worden
sinds de jaren 2000 technieken toegepast waarmee men virusgenomen kan opsporen. Bij
virussen kan het RNA namelijk veel vroeger opgespoord worden dan de reactie met
antilichamen (Figuur 1, Tabel 2).
Ondanks de technologische vooruitgang blijft echter een klein risico bestaan dat
bloeddonaties besmet worden met infectieuze agentia. Dat risico kan worden toegeschreven
aan vier factoren:
- een technische fout of verwisseling van stalen;
- een virusvariant die niet herkend wordt met bepaalde detectietechnieken;
- een infectieuze bloeddonatie van een seronegatieve chronische drager;
- een donatie van een persoon die zeer recent werd besmet (vensterperiode).
Sinds de invoering van doeltreffende geïnformatiseerde systemen verlopen alle processen
voor het inzamelen en het bereiden van bloedcomponenten veel efficiënter. Laboratorium- en
procedurefouten zijn dan ook verwaarloosbare risico's geworden (Busch, 2006; SaBTO,
2011).
In België wordt HIV opgespoord met twee technieken: genoomscreening en serologie
(HGR, 2010). Het residuele risico blijft grotendeels beperkt tot het bestaan van de
vensterperiode, dat is de periode die verstrijkt tussen de besmetting en het verschijnen van
opspoorbare merkers van de op te sporen virussen (zie Figuur 1; Busch, 2001; Busch, 2006;
Zou et al., 2012).
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Aangezien geen informatie beschikbaar is over de vensterperiode voor een groot aantal
immunologische tests om syfilis op te sporen7, kan het risico van besmetting van de
transfusieketen door deze ziekteverwekker niet afdoende worden beoordeeld (Zou et al.,
2012). Bovendien wordt het treponemavirus tijdens de infectie slechts intermitterend
vrijgegeven in de bloedsomloop. De geringe weerstand van treponemavirussen tegen de lage
bewaringstemperaturen die voor erytrocytenconcentraten en plasma worden gebruikt, lijkt de
ontvangers van een transfusie van deze bloedcomponenten te beschermen (zie anderzijds
de discussie van Orton, 2001, en ARCBS, 2012).
Voor HIV wordt de vensterperiode die aan de basis ligt van dat residuele risico op 22 dagen
geraamd voor serologische tests. Deze periode werd echter tot gemiddeld 11 dagen
teruggebracht dankzij het gebruik van de eerste technologieën voor nucleïnezuuramplificatie
(NAT). De HGR stelt vast dat, tijdens de begindagen van de genoomscreening, het in onze
streken zeer zeldzame HIV-2-virus (Stramer et al., 2016) alleen kon worden opgespoord met
serologie omdat de gebruikte genoomtechniek specifiek was voor het HIV-1-virus. De kwaliteit
van de genoomtests is sindsdien ononderbroken verbeterd. Bepaalde tests kunnen nieuwe
virusmutanten opsporen - de verbetering is te danken aan het gebruik van twee sets primers
- en/of voorzien in een voorafgaande ophopingsfase, bv. door ultracentrifugatie (Foglieni et
al., 2011; Roth et al., 2012; Chudy et al., 2012; Müller et al., 2013).
Figuur 1. Vensterperiode en verschijnen van merkers, opgespoord bij verschillende types van
opsporingstests voor HIV.

7

Voor bepaalde tests duurt de vensterperiode 14 tot 28 dagen (Seña et al., 2010; ARCBS, 2012).
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De duur van de relevante vensterperiode voor de opsporing van het HIV-genoom is afhankelijk
van de omvang van de minipool voor de NAT-methode (Tabel 2), de gevoeligheid en de
opsporingsdrempel. Hoewel algemeen werd aangenomen dat het virus tijdens de volledige
vensterperiode infectieus was, hebben de onderzoekers sindsdien een eclipsfase beschreven
die begint op het ogenblik van de besmetting. Tijdens deze fase is de hoeveelheid virus te
klein om overdraagbaar te zijn via een transfusie.
De ramingen van de duur van de viremische fase tijdens de vensterperiodes worden door de
firma's bijgewerkt telkens wanneer zij een gevoeligere test introduceren. Op basis van die
elementen en van een aantal recente evaluaties heeft de HGR de genoomtests ingedeeld in
3 categorieën (zie Tabel 2):
- tests met minipools van meer dan 16 stalen (bv. 16 – Zou et al., 2010, Dodd, 2014; 24
– Pillonel et al., 2005, Pillonel et al., 2010; 96, concentraten – Hourfar et al., 2008, an
der Heiden et al., 2015);
- tests met 6 tot 8 stalen per reactie (bv. 6 – MP. Janssen, pers. comm.; 8 – Weusten et
al., 2011; M-P. Rodenbach et al., 2015);
- tests op individuele stalen (Busch et al., 2005; Seed et al., 2010; Vermeulen, 2016).
De HGR benadrukt dat het hier gaat om de vensterperiode bij opsporingstests. De
persoonlijke vensterperiode van een donor kan sterk afwijken van deze waarde (Fiebig et al.,
2003). Ten slotte kan een co-infectie met het HCV de vensterperiode voor beide virussen
verlengen (Ridzon et al., 1997; Chiarello et al., 1998) en een doeltreffende genoomscreening
bemoeilijken. Dergelijke interacties tussen seksueel overdraagbare ziekteverwekkers en HIV
moeten nog op grotere schaal onderzocht worden om nauwkeurig de impact te kunnen
bepalen.
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Tabel 2. Duur van de vensterperiode voor de systematische opsporing van HIV (Pillonel et
al., 1998; Lindbäck et al., 2000; Busch, 2001; Busch et al., 2005; Weusten et al.,
2011; MP. Jansen, pers. comm.; Vermeulen, 2016; M-P. Rodenbach, pers. comm.).

Vensterperiode (dagen)
Aantal
gemeenschappelijk
geteste stalen

Gemiddeld

Verschil

EIA 1e generatie

1

90

180

1985

EIA 4e generatie

1

22

56

—

16 – 96

8,5 – 12

38

6–8

5,5 – 6,2

6,9∆

1

4,3 – 5,6

6∆

Opsporingsmethode

Verplicht
sinds

NAT minipool

NAT individueel
∆

2002

—

standaarddeviatie volgens Busch et al. (2005)

In België worden de meeste monsters nu getest in minipools van 6 tot 8 en met tests die
gevoeliger zijn dan 10 jaar geleden. Een kleine minderheid van de stalen wordt individueel
getest volgens de NAT-methode.
Aangezien de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor het ramen van de
residuele risico's (Chudy, 2016) 11 dagen aanbevelen als vensterperiode voor tests in
minipools van 16 stalen en 8 dagen voor individuele tests, voerde de HGR alle ramingen van
het residuele risico uit met een vensterperiode van 9 dagen, rekening houdend met de tests
die meestal worden gebruikt in België.
Om de transfusieketen te beveiligen, passen de transfusiespecialisten en regelgevers op
empirische basis een veiligheidsmarge toe die overeenstemt met twee keer de vensterperiode
voor de betrokken opsporingstest. Bij patiënten die drager zijn van een chronische
virusinfectie kan het RNA van het virus niet altijd in het bloed worden opgespoord, maar kan
men de infectie wel vaststellen met serologische tests. Daarom zal de duur van een
uitstelperiode afhankelijk zijn van de serologische vensterperiodes, die altijd langer zijn dan
hun tegenhangers voor NAT-tests. De serologische test om het HCV op te sporen heeft de
langste vensterperiode, met een bovengrens die op 94 dagen wordt geraamd (Pillonel et al.,
1998; Muerhoff et al., 2002; Glynn et al., 2005). Aangezien een periode van 6 maanden twee
keer de vensterperiode voor het HCV bestrijkt, beschouwt de HGR een uitstelperiode van ten
minste 6 maanden als de minimale veiligheidsmarge die in acht moet worden genomen.
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Genoomscreening is arbeidsintensief en duur, maar blijft aangewezen omdat de
meerderheid van de HIV-besmettingen via cellulaire bloedcomponenten kon worden
verhinderd dankzij het gebruik van NAT-technologieën.
Ondanks de technologische vooruitgang blijft echter een klein risico bestaan dat
bloeddonaties besmet zijn met infectieuze agentia. Dit risico kan voornamelijk worden
toegeschreven aan een donatie van een persoon die zeer recent besmet werd.
Voor HIV werd de infectieuze fase van de vensterperiode die aan de basis ligt van dit risico,
in België tot 9 dagen teruggebracht dankzij de genoomscreening. De persoonlijke
vensterperiode van een donor kan echter sterk afwijken van deze waarde.
Aangezien niet alle infecties tijdig kunnen worden opgespoord, blijft het essentieel dat
donoren met hoog risico van via het bloed overdraagbare aandoeningen uitgesloten worden
om de frequentie en de mogelijke gevolgen van niet-opgespoorde infecties te beperken.

2.2.4. Pathogeenreductie en quarantaine
Het risico van virale transmissie door transfusie van besmet bloed is niet alleen afhankelijk
van de kans dat een infectieuze donatie plaatsvindt tijdens de vensterperiode. De hoeveelheid
virale deeltjes die infectieus blijven in de afgeleverde bloedcomponent, moet ook voldoende
groot zijn om een infectie te kunnen uitlokken bij een ontvanger.
Toen de opsporing van virussen nog met immunologische technieken gebeurde, werden de
industriële productieprocessen voor plasmaderivaten verbeterd met gevalideerde en
doeltreffende stappen om de virussen te elimineren/ inactiveren. Deze innovaties konden ook
worden toegepast op ingekapselde virussen zoals HIV. De productieprocessen voor
plasmaderivaten omvatten nu 2 (soms 3) doeltreffende reductiestappen voor ingekapselde
virussen (Dichtelmüller et al., 2009; Klamroth et al., 2014). De doeltreffendheid van de
virusinactivatie voor ingekapselde virussen werd bevestigd voor de solventdetergentbehandeling, de pasteurisatie, een lage pH-behandeling en de hittebehandeling.
Hieraan kan nog een virusverwijderende stap door nanofiltratie worden toegevoegd (filters
met een poriegrootte van 15 tot 20 nm of 35 nm).
Bovendien verbeterde een groot aantal ondernemingen de selectie van de donoren, van wie
de plasmadonaties gedurende een retentieperiode van bijvoorbeeld 60 dagen werden
bewaard. De donor die terugkeert en opnieuw bloed geeft, wordt dan een tweede keer getest.
Het ongeschiktheidscriterium voor MSM wordt algemeen toegepast sinds de invoering van
het voorzorgbeginsel als basis voor de aanbevelingen met betrekking tot goede
fabricagepraktijken.
Sinds de introductie van deze retentie- en inactivatie-/eliminatiestappen in de
fabricageprocedés werd geen enkel geval van overdracht van een ingekapseld virus (incl.
HIV) meer gemeld. We kunnen hieruit besluiten dat het residuele risico van HIV-overdracht
aan de ontvangers van deze plasmaproducten bijzonder klein is.
Plasma van MSM wordt daarentegen wel gebruikt voor industriële productie in landen waar
seksuele contacten tussen mannen als ongeschiktheidscriterium werden afgeschaft.
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In Zuid-Afrika, een land met een zeer hoge HIV-prevalentie, wordt plasma van de bevolking
gebruikt voor fractionering en gebeurt hetzelfde ook met dat van MSM sinds het
ongeschiktheidscriterium van de MSM-contacten werd afgeschaft (R. Reddy, pers. comm.).
Wat de transfusie van bloedcomponenten betreft, is de virale lading van HIV zeker evenredig
aan het volume getransfundeerd plasma (Weusten et al., 2002; Tabel 3), maar aggregeren
de HIV- virusdeeltjes (Lee et al., 1993; Lee et al., 1998) ook op de bloedplaatjes. Vandaag
worden een aantal methoden voor het inactiveren/ elimineren van ziekteverwekkers toegepast
om de bloedcomponenten met een hoog residueel plasmavolume beter te beveiligen (Tabel
3).
In België is een infectie via de lymfocyten onwaarschijnlijk omdat alle componenten
systematisch gedeleukocyteerd worden (HGR, 2010). Maar hoewel HIV zich hoofdzakelijk op
de CD4+-lymfocyten richt, wordt deleukocytering niet als relevant beschouwd om het HIVrisico bij transfusie te verminderen. De besmette personen hebben immers ook infectieuze
virusconcentraties in het plasma.
Tabel 3. Residueel plasmavolume en toepassing van technieken voor pathogeenreductie
volgens type bloedcomponent, bereid in België (Weusten et al., 2002; HGR, 2010;
Jordan & Acker, 2016).

Bloedcomponent

Residueel
plasmavolume

Pathogeenreductie

Maximale
bewaringsduur

Erytrocytenconcentraat

15 ml

—

42 dagen

Plasma

240 ml

Fotochemisch

12 maanden

Bloedplaatjesconcentraat

120 – 133 ml

Fotochemisch
Fotodynamisch

5 – 7 dagen

Bepaalde ondernemingen brengen voor transfusies bestemd plasma op de markt dat
behandeld werd volgens de solvent-detergentmethode, d.w.z. na één (enkele) reductiestap
die werkzaam is tegen ingekapselde virussen. De Belgische bloedinstellingen daarentegen
behandelen hun plasma voor transfusie volgens fotochemische methoden (Tabel 3).
Noteer dat het plasma van de bloedinstellingen in België uitsluitend afkomstig is van donoren
zonder antecedent van transfusie of zwangerschap. Dit om het aantal acute
posttransfusionele longletsels te beperken (HGR, 2011). Plasma afkomstig van vrouwelijke
donoren wordt dus bij voorkeur afgeleid naar de fractioneringsbedrijven en bijgevolg
behandeld volgens de fysisch-chemische solvent-detergentmethode. Het plasma van
mannelijke donoren wordt veeleer onderworpen aan fotochemische behandelingen zoals
virusinactivatie met methyleenblauw gevolgd door illuminatie (EDQM, 2010).
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De virale lading tijdens de primaire infectie verklaart niet volledig de verhoging van het
transmissierisico in deze periode. De relatie tussen de virale lading of de primaire HIV-infectie
en het transmissierisico verschilt aanzienlijk volgens de studies die werden opgenomen in een
recente meta-analyse (Blaser et al., 2014). Bovendien lijkt het risico van besmetting van
patiënten met een asymptomatische acute infectie veel hoger dan dat van patiënten met een
bewezen infectie, met maximale virale ladingen van 107 gEq/ml plasma op ongeveer 22 dagen
na het begin van de infectie (Cohen et al., 2011).
Zeer recent publiceerden Álvarez et al. (2016) een geval van HIV-besmetting bij twee
ontvangers van bloedcomponenten bereid op basis van eenzelfde infectieuze donatie die
tijdens de vensterperiode plaatsvond. De betrokken ontvangers hadden respectievelijk vers
ingevroren plasma en een bloedplaatjesconcentraat ontvangen8. De bewuste bloeddonatie
werd onderworpen aan een genoomscreening (NAT-minipool van 44) en het plasma voor de
transfusie aan een virusinactivatie met methyleenblauw. Het aantal besmettelijke deeltjes in
het plasma van de donatie was zeer klein, maar in principe toch voldoende groot om
opgespoord te worden door individuele NAT-analyse. Uit deze casus van HIV-overdracht kan
worden geconcludeerd dat een HIV-overdracht via het viro-geïnactiveerde plasma voor
transfusie 9niet uitgesloten is wanneer geringe virale ladingen aanwezig zijn in het plasma van
de donor.
In België worden bloedplaatjesconcentraten al vele jaren in wisselende concentraties
onderworpen aan pathogeenreductie (verplicht sinds juli 2015). De HGR heeft geen kennis
van een eventuele HIV-infectie die in deze constellatie aan de barrières van de
transfusieveiligheid ontsnapt zou zijn, maar de aggregatie van HIV op de plaatjes zou de
pathogeenreductie minder doeltreffend kunnen maken.
Aangezien het residuele risico van HIV-overdracht afhankelijk is van het bestaan van de
vensterperiode, kan de kwalificatie van de donoren verbeterd worden door een retentieperiode
in te voeren waarbij een donatie pas wordt aanvaard na de terugkeer van de donor en een
negatieve genoomscreening voor de nieuwe donatie. Een dergelijke quarantaine van
bijvoorbeeld 60 dagen valt alleen te overwegen voor vers ingevroren plasma dat door aferese
werd afgenomen. Deze bloedcomponent kan namelijk langdurig worden bewaard (Tabel 3).
In 2003 introduceerde Zuid-Afrika een quarantaine voor plasma dat voor transfusie bestemd
is. Op die manier wilde men verhinderen dat HIV via deze bloedcomponenten zou worden
overgedragen in een land waar de prevalentie extreem hoog is (18 % bij de algemene
bevolking). Sindsdien werd geen enkele besmetting door transfusie meer gemeld omdat de
plasmadonatie een tweede keer werd getest bij de terugkeer van de donor (R. Reddy, pers.
comm.). In Japan is sinds 2005 een quarantaine van 6 maanden van toepassing voor plasma
(Sobata et al., 2014).

Het risico van virale transmissie door transfusie op basis van een besmette bloedgdonatie
is afhankelijk van de hoeveelheid virusdeeltjes die infectieus blijft in de vrijgemaakte
bloedcomponent en die bijgevolg een infectie kan veroorzaken bij de ontvanger.
Sinds pathogeenreductie in de bereidingsprocedés voor plasmaderivaten werd
geïntegreerd, is het residuele risico van HIV-transmissie aan de ontvangers van deze
producten bijzonder klein.
8

Een persoon die een erytrocytenconcentraat uit dezelfde donatie had ontvangen, ontwikkelde geen infectie.
Rujirojindakul (2015) beschreef een geval van besmetting van transfusieplasma ondanks een NAT-opsporing in een minipool
van 6. De HGR beschikt niet over aanvullende informatie over deze inleidende beschrijving. Bovendien kon de HGR geen
informatie verkrijgen over het eventuele aandeel van de plasmadonoren in de gescreende donaties die HIV-positief bleken te
zijn. Bijgevolg kon niet worden beoordeeld hoe robuust deze technieken voor virus-inactivatie zijn.
9
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Vandaag worden bepaalde methoden gebruikt om de pathogenen te inactiveren/ elimineren
en zo de bloedcomponenten veiliger te maken. Toch is transmissie van HIV aan de
ontvangers niet uitgesloten met de technieken die momenteel beschikbaar zijn.
Voor vers ingevroren plasma dat door aferese werd afgenomen, voorkomt een quarantaine
van bijvoorbeeld 60 dagen het residuele risico dat aan het bestaan van de vensterperiode
verbonden is, maar alleen voor ziekteverwekkers waarvoor een opsporingstest beschikbaar
is.

2.2.5. Mannen die seks hadden met mannen
2.2.5.1. Seksuele praktijken van MSM
Talrijke epidemieën in hun beginfase — zoals aids, hepatitis C, lymphogranuloma venereum,
multiresistente stammen van Neisseria gonorrhoea, een hyperinvasieve stam van Neisseria
meningitidis — werden voor het eerst beschreven bij homoseksuele mannen in NoordAmerika en Europa. Anderzijds hebben epidemiologen pas vrij recent gemerkt dat MSM een
bijzondere risico-indicator zijn voor seksueel overdraagbare infecties. De term MSM wordt in
monitoringsystemen gebruikt omdat hij verwijst naar seksuele praktijken waarbij de HIVinfectie wordt overgebracht en niet naar de manier waarop personen zich identificeren op het
seksuele vlak.
Bepaalde MSM hebben uitsluitend seksuele omgang met mannen, anderen hebben seksuele
betrekkingen met mannen en vrouwen. MSM kunnen betrekkingen hebben met een partner
van het ene of het andere geslacht, afwisselend of terzelfder tijd. Seksuele betrekkingen
tussen mannen kunnen van voorbijgaande aard zijn (bv. verblijf in een internaat, legerdienst,
verblijf op een schip, gevangenis, seksuele experimenten) en vinden soms zonder
wederzijdse instemming plaats10 (slachtoffer van pedofilie, verkrachting, invloed van drugs).
Vrij veel MSM verbergen hun praktijken uit vrees voor vooroordelen over hun levensstijl, die
door de maatschappij vaak als buitensporig, afwijkend, ziekelijk of zelfs dierlijk wordt gezien
(zie ook deel 2.2.5.2.).
Epidemiologische studies over MSM zijn moeilijk uit te voeren. Enerzijds worden de resultaten
van de onderzoeken vaak vertekend door de oververtegenwoordiging van personen die
betrokken partij zijn (rekrutering op ontmoetingsplaatsen, via online-enquêtes). Gelet op het
intieme karakter van de vragen is anderzijds voorzichtigheid geboden met de nauwkeurigheid
van de informatie die mensen over zichzelf verstrekken (Schroder et al., 2010).

10

Nasrullah et al. (2015) hebben opgemerkt dat in de VS maar liefst 24,6 % van de MSM onder dwang seksuele betrekkingen
heeft gehad.
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Nu pas begint men aan te tonen dat de epidemiologische studies ook geldig zijn voor MSM
die slechts zelden aan de enquêtes deelnemen (bv. HIV-seronegatieven die ver van de
stadscentra wonen en die niet ingedeeld willen worden bij een gestigmatiseerde minderheid),
maar er kunnen zich verschillen voordoen met de resultaten van oudere onderzoeken
(Schmidt et al., 2007; Sanchez et al., 2009; Copen et al., 2016).
Talrijke studies hebben aangetoond dat bepaalde aspecten van het seksleven van MSM het
risico kunnen verhogen dat zij een seksueel overdraagbare infectie oplopen of ze overdragen
aan een sekspartner. Van vijf factoren vermoedt men dat ze een synergetisch effect kunnen
hebben op het risico van HIV-overdracht bij MSM (Baggaley et al., 2010; Grulich & Zablotska,
2010; Beyrer et al., 2013):
- een ongeveer 18 keer grotere kans op HIV-transmissie bij receptieve anale
betrekkingen dan bij receptieve vaginale betrekkingen;
- veelvuldige onderlinge contacten in de seksnetwerken van MSM;
- een in verhouding hogere prevalentie van HIV-infecties bij de mannelijke sekspartners
van MSM;
- een in verhouding hogere prevalentie van (vaak asymptomatische) seksueel
overdraagbare rectale infecties die de HIV-transmissie kunnen bevorderen;
- een maatschappelijke context van stigmatisering en discriminatie die de toegang tot
een aangepaste gezondheidszorg kan bemoeilijken of verhinderen.
Men heeft duidelijk aangetoond dat HIV geen collectieve bron van bezorgdheid meer is bij
MSM die niet aan aids werden blootgesteld toen de aandoening nog als een nietstabiliseerbare dodelijke ziekte werd beschouwd (Stolte et al., 2004; Laga & Piot, 2012).
Factoren die tot de toename van de onbeschermde betrekkingen hebben bijgedragen, zijn de
verminderde gevoeligheid voor de infectie, de afzwakking van de maatschappelijke normen,
een verminderde motivering om zich te beschermen tijdens seksuele betrekkingen en de
mogelijkheid om contacten met meerdere partners te leggen via het internet of specifieke
ontmoetingsplaatsen (Klein, 2012; Margolis et al., 2014).
Er zijn ook steeds meer bewijzen dat het samengaan van elkaar versterkende
maatschappelijke en gezondheidsproblemen (syndemie) zoals depressies, misbruik van
alcohol en drugs en compulsief seksueel gedrag nauw samenhangen met onbeschermde
seksuele contacten (Vanden Berghe et al., 2014; Chan et al., 2015; Melendez-Torres &
Bourne, 2016).
Bepaalde MSM beschermen zich met individuele vervangingsstrategieën zoals seroselectie,
kennis over de opspoorbaarheid van het virus of pre-exposure profylaxe (PrEP). Seroselectie
betekent dat zij alleen seksuele betrekkingen hebben met personen die dezelfde serologische
status bezitten. Wanneer het gaat om seropositieven voor HIV (inclusief seroconcordante
partners) hebben die praktijken een geringer beschermend effect op HIV dan het gebruik van
een condoom en geen enkel effect op andere seksueel overdraagbare infectieziekten. Deze
strategieën werken alleen in omgevingen gekenmerkt door vertrouwen en communicatie.
Door het bestaan van zeer doeltreffende behandelingen tegen HIV leven besmette personen
langer en gezonder, en kunnen zij het virus langer blijven doorgeven wanneer de behandeling
niet meer adequaat wordt opgevolgd. Met de komst van de antiretrovirale behandeling hebben
epidemiologen hoge en toenemende cijfers vastgesteld voor onbeschermde seksuele
betrekkingen bij seropositieve MSM — meer in het bijzonder met partners die seronegatief
zijn of van wie de besmettingsstatus onbekend is. Die tendensen worden niet vastgesteld bij
heteroseksuelen (Dosekun & Fox, 2010).
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De HGR waarschuwt niettemin dat, hoewel de virale lading met het gebruik van antivirale
middelen onder de opsporingsdrempel kan dalen waardoor de grote meerderheid van
seksuele overdrachten11 van HIV wordt vermeden (Supervie et al., 2015; Knox et al., 2017),
het aantal virusdeeltjes in het bloed voldoende groot kan zijn om een overdracht door
transfusie te veroorzaken.
De beschikbare gegevens voor België komen van studies die toegespitst waren op
ontmoetingscentra in Antwerpen en Gent (Vanden Berghe et al., 2011) en Brussel (Ronti et
al., 2015; Vanden Berghe & Nöstlinger, 2015) en van een Europese online-enquête (EMIS,
2010; Marcus et al., 2012). De meeste MSM doen zowel aan receptieve als aan insertieve
anale seks en de voorbije vijftien jaar zijn de onbeschermde anale contacten (zonder
condoom) aanzienlijk in aantal toegenomen. Meer dan de helft van de deelnemers aan de in
België uitgevoerde studies maakt melding van dit risicogedrag.
Ronti et al. (2015) melden dat bij de Brusselse deelnemers aan de SIALON II studie beduidend
meer personen verklaren het condoom te gebruiken met een gelegenheidspartner (58,9 %)
dan met een vaste partner (26,3 %). Bovendien verklaart 38,9 % van de mannen
onbeschermde anale betrekkingen te hebben gehad met meer dan 5 partners tijdens de
voorbije 6 maanden (Figuur 2). In de EMIS-studie (2010) maakten 52 % van de HIV-positieve
mannen en 23 % van de HIV-negatieve mannen melding van onbeschermde anale
betrekkingen met een partner met wie zij geen paar vormden. Veertig procent van de MSM
verklaarde seksuele betrekkingen te hebben gehad buiten België. De meest verontrustende
vaststelling is dat maar liefst 17 % van de MSM verklaart onbeschermde anale betrekkingen
te hebben gehad met een partner die de tegengestelde serologische status (serodiscordante
partners) of een onbekende status heeft.
Tijdens deze analyse stelt de HGR ook vast dat er bewijzen zijn dat de meeste HIV-infecties
bij MSM momenteel toe te schrijven zijn aan seksuele betrekkingen met de hoofdpartner
(Davidovich et al., 2001; Sullivan et al., 2009; Lattimore et al., 2011; Punyacharoesin et al.,
2015). Deze op het eerste gezicht vrij verrassende vaststelling kan verklaard worden door het
afgenomen gebruik van het condoom tijdens anale betrekkingen met de vaste sekspartner,
frequentere receptieve betrekkingen met deze partner in combinatie met het bestaan van een
of meer externe partners in langdurige stabiele relaties (Jansen et al., 2011; Lattimore et al.,
2011; Kramer et al., 2015). Bij MSM is de frequentie van de onbeschermde anale betrekkingen
effectief verschillend naargelang de sekspartner (Figuur 2).

11

Ondanks de beperkte gegevens is dit waarschijnlijk het geval voor MSM (Daar & Corado, 2016).
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Figuur 2. Frequentie van onbeschermde anale betrekkingen bij MSM in Europese
stadscentra, respectievelijk met vaste of gelegenheidspartners - gegevens van de
SIALON II-studie (Vanden Berghe & Nöstlinger, 2015).

Bovendien lijkt het aandeel van de seksueel overgedragen HIV-infecties ten gevolge van het
uit het condoom glijden, het scheuren of het te laat aanbrengen van het condoom aanzienlijk
te zijn (Remis et al., 2014).
Fox et al., (2011) ontwikkelden een model waarmee men het risico van besmetting met HIV
bij een persoon kan inschatten op basis van de vermelde seksuele praktijken, de status met
betrekking tot seksueel overdraagbare infecties en de infectiviteit van de partners (Figuur 3).
Figuur 3. Relatief risico dat een HIV-infectie niet ontdekt wordt in diverse groepen met
verhoogd risico ten opzichte van heteroseksuelen die de laatste 12 maanden een
nieuwe sekspartner hebben gehad (D. Wilson: ARCBS (2012) en Croome & Bartl,
2013 – Appendix).

Monogame gesloten MSM-paren (monogame partners) behalen een relatieve risicoscore die
bijna 55 keer hoger is dan het risico dat wordt waargenomen bij een heteroseksueel met een
nieuwe partner (ARCBS, 2012).
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Dit risico vloeit voort uit de mogelijkheid van een onbekend discordant contact, te wijten aan
partners die geen deel uitmaken van het paar. Het relatieve risico is hoger voor nietmonogame gesloten paren. Musto et al. (2008) verkregen dezelfde risicoschaal door de kans
op een infectieuze bloeddonatie tijdens de vensterperiode voor HIV in te schatten.
Friedman et al. (2014) waren van oordeel dat MSM die seks hebben met vrouwen, de helft
minder risico zouden lopen om seropositief te zijn dan MSM die geen seksueel contact met
vrouwen melden. Deze meta-analyse is uitsluitend gebaseerd op gegevens uit de Verenigde
Staten. Voor deze populatie stellen de auteurs vast dat de seropositiviteitsratio voor HIV bijna
10 keer hoger is bij mannen die verklaren uitsluitend seksuele contacten te hebben met
mannen dan bij mannen die uitsluitend heteroseksueel zijn.
Voor bloeddonoren in de Verenigde Staten stelden Custer et al. (2015) vast dat seksuele
betrekkingen met een seropositieve partner leiden tot een 132 keer hoger risico om
seropositief te worden, terwijl seksueel contact tussen mannen het risico 62 keer groter zou
maken. Ter vergelijking: het risico werd 2,3 keer groter voor personen die het laatste jaar seks
hadden met meerdere partners van het andere geslacht. Aangezien HIV meer overdraagbaar
is tijdens de primaire infectie (Hollingsworth et al., 2008) en een aanzienlijk deel van de
diagnoses laattijdig werd gesteld (Sasse et al., 2015), behoort het veranderen van sekspartner
tot de ongeschiktheidscriteria voor bloeddonatie.
Dankzij fylogenetische technieken, gevolgd door clusteranalyses van seksueel overdraagbare
ziekteverwekkers, is het sinds kort mogelijk de transmissienetwerken voor seksueel
overdraagbare infecties meer in detail te bestuderen en de kennis over hun
transmissiemechanismen te verbeteren. Diverse studies hebben betrekking op MSM
(Bezemer et al., 2010; Ruelle et al., 2013; Bezemer et al., 2015; Brenner et al., 2015; Ratmann
et al., 2016). De meeste HIV-overdrachten waren afkomstig van partners bij wie geen
diagnose gesteld was en 43 % gebeurde tijdens hun eerste infectiejaar (Ratmann et al., 2016;
Marzel et al., 2016). Toch blijft het verstandig om, bij Belgische mannen, de mate van
vervlechting van de seksuele contactnetwerken tussen MSM te controleren.

De term MSM verwijst naar seksuele praktijken die de overdracht van seksueel
overdraagbare infecties bevorderen en niet naar de manier waarop personen zich
identificeren op het seksuele vlak.
De tendens van de voorbije 15 jaar duidt op een niet te verwaarlozen toename van de
onbeschermde (zonder condoom) anale betrekkingen bij MSM. Die evolutie kan
waarschijnlijk verklaard worden door de omstandigheid dat HIV geen collectieve bron van
bezorgdheid meer is bij MSM die niet werden blootgesteld aan aids als altijd dodelijke
ziekte, zoals tijdens de eerste jaren van de epidemie het geval was.
Bij MSM zijn de meeste HIV-infecties toe te schrijven aan seksuele betrekkingen met de
hoofdpartner. Zo lopen partners in een monogaam gesloten paar (monogaam) een
ongeveer 55 keer hoger relatief risico dan heteroseksuele personen met een nieuwe
partner.
De clusteranalyse toont aan dat MSM deel uitmaken van contactnetwerken met een hoge
mate van vervlechting waarbij de meerderheid van de HIV-overdrachten afkomstig is van
partners bij wie geen diagnose is gesteld. Het kan zinvol zijn om bij Belgische MSM, inclusief
hun eventuele partners in het buitenland, de mate van vervlechting tussen sekspartners te
onderzoeken.
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2.2.5.2. Het niet-melden van seksuele contacten tussen mannen
Voorheen werd al onderzoek verricht naar de mate waarin het risico van HIV-infectie (inclusief
seksuele contacten) verborgen wordt gehouden voor de zorgverstrekkers (Schroder et al.,
2010). De onderliggende redenen zijn van velerlei aard en verschillen naargelang de cultuur
en in de tijd (UNAIDS, 2015). Tot de belangrijkste factoren behoren de werkelijke of
gepercipieerde stigmatisering en discriminatie, alsook het gelijkstellen van de infectie met
losbandigheid (Parker & Aggleton, 2003; Arrey et al., 2015; Pachankis et al., 2015).
Wat seksuele contacten tussen mannen betreft, dient ook te worden opgemerkt dat een
aanzienlijk percentage mannen deze seksuele betrekkingen buiten beschouwing laat omdat
het niet om “relaties” gaat (Cáceres, 2002; Ford et al., 2007; Wu et al. , 2007; Wu et al. 2015).
Ongeveer 23 % van de MSM van wie bij een opsporingscampagne in North-Carolina was
vastgesteld dat ze met HIV besmet waren, had de mannelijke sekspartners niet vermeld bij
de opsporing van HIV, hoewel ze ondervraagd werden over hun mannelijke en vrouwelijke
partners (Wu et al., 2015). Het niet-melden van seksueel contact tussen twee mannen kon
niet in verband worden gebracht met het aantal mannelijke partners, maar wel met het
aangeven van ten minste één vrouwelijke partner. Deze mannen maakten bovendien vaak
deel uit van contactnetwerken waartoe ook MSM met recent vastgestelde HIV-infecties
behoorden.
De HGR laat echter opmerken dat, in de Verenigde Staten, ongeveer 1,6 % van de mannen
die in paar leefden en verklaarden heteroseksueel te zijn, verklaard hebben dat zij al een
seksueel contact hadden met een man (Copen et al., 2016) en dat dit percentage verband
kan houden met een andere regionale frequentie van de demografische cijfers dan in België
(Ford et al., 2007; Van Tieu et al., 2016).
Door analyse van virussequenties kunnen soms netwerken van overdracht door seksueel
contact onder MSM in kaart gebracht worden, zoals bijvoorbeeld gebeurde na een
opflakkering van een HBV-stam bij Engelse mannen die zich als getrouwde heteroseksuelen
omschreven (Shankar et al., 2016).
De HGR heeft geen weet van gedetailleerde studies over dit onderwerp in België. De
waarschijnlijke wijze van overdracht van HIV blijft onbekend voor een toenemend aantal
mannen die recent met HIV werden besmet in België, waarmee het cijfer voor hen nu 20 %
hoger ligt dan dat voor de vrouwen (Bijlage 2).
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Seksuele contacten tussen mannen en het risico van besmetting met HIV worden vaak
verzwegen voor de zorgverstrekkers. Het niet verschaffen van dergelijke informatie
bemoeilijkt de risicobeoordeling.

2.2.5.3. Aantal Belgische MSM dat de leeftijd heeft om bloed te doneren
Via nationale onderzoeken zoals de enquêtes voor gedragsmonitoring en de demografische
of gezondheidsenquêtes kunnen gegevens over seksuele relaties en praktijken worden
verzameld als ze vragen bevatten over seksuele betrekkingen tussen mannen. Die vragen
dienen ondubbelzinnig te zijn omdat individuele seksuele gedragingen niet overeenstemmen
met de manier waarop personen zich identificeren op het seksuele vlak (Purcell et al., 2012).
Zoals eerder gezegd, moet vaak voorzichtig worden omgesprongen met de informatie die
mensen over zichzelf verstrekken (Schroder et al., 2010). Bovendien zijn vrijgezellen niet
opgenomen in enquêtes voor gezinnen. Ten slotte kan de relevantie van de vragen beperkt
zijn en kunnen de resultaten dikwijls moeilijk worden veralgemeend voor het grondgebied
en/of doorgetrokken tot buiten het onderzochte land (Cáceres et al., 2006; Copen et al., 2016).
Gerichte epidemiologische onderzoeken in de vorm van online-enquêtes vergen dan weer
een bijzondere inspanning op het vlak van rekrutering om meer MSM te bereiken, aangezien
deze personen uit zichzelf zelden aan enquêtes meewerken (Schmidt et al., 2007). Bovendien
zijn verfijnde correctiemethoden nodig om er zo nauwkeurig mogelijke ramingen uit af te leiden
(Chen et al., 2013; Marcus et al., 2013).
In de VS werd de omvang van de MSM-populatie bepaald aan de hand van een meta-analyse
(Purcell et al., 2012). De ramingen verschillen naargelang de recall-periode: seksueel contact
tussen mannen tijdens het afgelopen jaar — 2,9 % (95 % CI: 2,6 tot 3,2 %), de afgelopen vijf
jaar — 3,9 % (3,5 – 4,4) of op eender welk moment — 6,9 % (5,1 tot 8,6). De recentste raming
van de seksuele contacten tussen mannen van 18 tot 44 jaar die in paar leven, hetzij 5,6 –
6,2 % (Copen et al., 2016), valt eveneens in het betrouwbaarheidsinterval van de langste
recall-periode. Dit gecombineerde resultaat houdt geen rekening met regionale en lokale
verschillen die de waarden aanzienlijk kunnen doen afwijken van dit percentage (Purcell et
al., 2012; Grey et al., 2016).
In Frankrijk toonde de recentste enquête over seksualiteit (INED, 2007) aan dat het aantal
MSM stabiel was tussen 1992 en 2006: 4,1 % van de mannen van 18 tot 69 jaar verklaart al
seksuele contacten te hebben gehad met een partner van hetzelfde geslacht en 1,6 % van de
mannen verklaart seksuele betrekkingen met een man te hebben gehad tijdens de afgelopen
12 maanden.
Deze onderzoeken verduidelijken dus dat een deel van de mannen die ooit MSM-betrekkingen
hebben gehad, er momenteel geen meer heeft.
In de NATSAL-studies in het Verenigd Koninkrijk wordt een belangrijke correctie doorgevoerd:
het percentage mannen dat verklaart een seksueel contact met een man te hebben gehad,
ligt 2 tot 3 % hoger dan de 4-5 % die preciseren dat het om genitaal contact gaat (Prah et al.,
2015). Volgens deze studie heeft 2,6 % een mannelijke partner gehad tijdens de laatste 5 jaar.
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Voor België verwijst de HGR naar Marcus et al. (2013), die de omvang van de MSM-populatie
voor talrijke Europese landen raamden op basis van door de deelnemers zelf verstrekte
resultaten over HIV in de online-bevraging EMIS (2010). Meer dan 4 000 Belgische MSM
namen aan deze enquête deel. Deze mannen waren 15 tot 64 jaar oud en de recall-periode
was 12 maanden. De “beste” raming die door Marcus et al. (2013) wordt voorgesteld, is 106
336 mannen. Die raming stemt overeen met 3,0 % van de overeenkomstige mannelijke
bevolking van België.
Tabel 4 toont de raming van het aantal personen dat in aanmerking komt om bloed te doneren
in België.
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Tabel 4. Belgische demografische gegevens (STATBEL, 2015) en raming van het aantal
personen dat in aanmerking komt om bloed te doneren.

Aantal inwoners dat bloed kan geven

Jaar

Mannen tussen 18
tot en met 65 jaar

MSM∆ tussen 18
tot en met 65
jaar

Heteroseksuele
mannen en vrouwen
tussen 18 tot en met
65§ jaar

2005

3 304 389

99 000

6 479 575

2006

3 322 312

100 000

6 516 706

2007

3 349 133

100 000

6 570 162

2008

3 385 944

102 000

6 641 381

2009

3 419 946

103 000

6 710 201

2010

3 448 430

103 000

6 770 045

2011

3 485 171

105 000

6 840 040

2012

3 508 289

105.000

6 887 402

2013

3 516 004

105 000

6 902 386

2014

3.518.932

106.000

6.908.508

2015

3.524.167

106.000

6.920.099

∆

Raming gebaseerd op 3,0 % van de mannelijke Belgische bevolking (Marcus et al., 2013).
Sinds de zomer van 2011 wordt een leeftijdgrens van 70 jaar toegepast voor regelmatige bloeddonoren (cf. wet van
19 juli 2011).
§

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 30 −

Zowel door middel van monitoring-, demografische of gezondheidsenquêtes als met onlinebevragingen is het moeilijk de grootte van de MSM-populatie te ramen.
Een meta-analyse van diverse onderzoeken heeft aangetoond dat de ramingen verschillen
naargelang de recall-periode. De HGR heeft geen weet van een soortgelijke analyse van
betrouwbare gegevens in België, maar Belgische MSM hebben deelgenomen aan een
groots opgezette pan-Europese online-enquête die als basis kon dienen voor een zo
nauwkeurig mogelijke relevante raming.
In het vervolg van dit advies wordt 3 % van de mannelijke bevolking die in aanmerking komt
voor bloeddonatie als referentie gebruikt.

2.2.6. Epidemiologie van HIV en van syfilis bij de Belgische bevolking en de MSM
De procedures voor het beveiligen van bloedafnames houden rekening met de omstandigheid
dat de bereide bloedcomponenten en bloedproducten bestemd zijn voor transfusie bij
patiënten die soms zeer kwetsbaar zijn (bv. prematuren, pasgeboren kinderen,
hemofiliepatiënten enz.). Gelet op de frequentie van infectieziekten bij de bevolking of bij
specifieke risicopersonen moeten de meest doeltreffende methoden worden toegepast,
rekening houdend met de ernst van de aandoening en de gezondheidseisen.
Noteer vooraf dat met de prevalentie van een infectie het aantal personen wordt bedoeld dat
de infectie heeft in een populatie. De incidentie daarentegen is het aantal nieuwe infecties dat
jaarlijks wordt vastgesteld.
Van de onderzochte seksueel overdraagbare ziekteverwekkers (zie deel 2.2.2.) ligt het aantal
gevallen van overdracht van HBV via seksueel contact bij homoseksuele mannen 8,6 keer
hoger dan het aantal gevallen van overdracht van HIV bij dezelfde populatie, aldus Kingsley
et al. (1990) Bovendien werd een lokale toename van bepaalde virusstammen bij MSM
beschreven (Ramachandran et al., 2014; Soetens et al., 2015; Falade-Nwulia et al., 2015;
Jansen et al., 2015). Wat het HCV betreft, werd seksuele overdracht vastgesteld bij MSM en
deed zich een lichte stijging van de prevalentie voor bij HIV-positieve MSM (Jordan et al.,
2016). Nieuwe gegevens tonen aan dat Nederlandse MSM met het HCV werden besmet
zonder co-infectie met HIV (H. Zaaijer, pers. comm.) en dat hetzelfde gebeurde bij —
bijvoorbeeld — 21,9 % (95 % CI: 8,9 – 28,2 %) van de Vietnamese MSM die bestudeerd
werden door Nadol et al. (2016). Ook infectieuze syfilis treft nog altijd overwegend MSM
(Dougan et al., 2007; Stoltey & Cohen, 2015).
In België zijn de aantallen seksueel overdraagbare infecties de voorbije jaren eveneens
gestegen, vooral bij MSM (Verbruggen et al., 2014; Tabel 5).
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Tabel 5. Percentage van de seksueel overdraagbare aandoeningen bij Belgische mannen dat
toe te schrijven is aan MSM-contacten (Verbrugge et al., 2014; Sasse et al., 2015).

Seksueel overdraagbare
aandoening
vastgesteld bij mannen

Percentage in verband gebracht met
een MSM-contact (%)

Lymphogranuloma venereum

100 %∆

HCV

100 %∆

Syfilis

88 %

Gonorroe

84 %

HIV

70 %

Herpes genitalis

43 %

Chlamydia

36 %

∆

klein aantal gevallen.

Bij MSM is het aantal gemelde gevallen van gonorroe jaarlijks met gemiddeld 14 % gestegen
sinds 2002. Het aantal gevallen van syfilis is gestegen van minder dan 30 per jaar bij de
Belgische bevolking tijdens de jaren 1990 tot meer dan 950 gevallen bij de MSM in 2015. Het
percentage syfilis-herinfecties voor de gemelde syfilis-gevallen bedroeg 41 % in 2011. Bij de
mannen wordt een hoger percentage gevallen van syfilis in verband gebracht met MSM dan
wat voor HIV wordt waargenomen, namelijk 88 % tegen 70 % voor syfilis (Tabel 5). Hoewel
geen recente gegevens beschikbaar zijn, ligt het percentage co-infecties met syfilis en HIV in
het algemeen hoger bij MSM dan bij mannen zonder MSM-contacten en vrouwen —
respectievelijk 82/140 (59 %) tegen 5/21 (24 %) en 1/9 (11 %) (Sasse et al., 2004). Er werden
ook lichte toenames van lymphogranuloma of van HCV beschreven bij MSM die besmet waren
met HIV (Vandenbruaene et al., 2005; Apers et al., 2015).
In België zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de evolutie van het aantal nieuwe
diagnoses in functie van de HIV-status (A. Sasse, pers. comm.). Wel is een puntraming
beschikbaar voor de MSM bij wie syfilis werd vastgesteld tijdens de periode 2000-2004: 2
MSM op 5 besmette personen, hetzij 41,4 %, vertoonden geen tekens van co-infectie (Sasse
et al., 2004). Wat de Belgische MSM betreft, zal, gelet op dit hoge percentage co-infectie met
HIV (58,6 %), ongeveer 1 op 280 HIV-negatieve mannen positief testen voor de serologische
merkers van syfilis, wat deze persoon ongeschikt maakt om bloed te doneren. Net zoals de
andere kandidaat-bloeddonoren zullen HIV-seropositieve MSM met een co-infectie met syfilis
gediagnosticeerd worden door opsporing van het HIV-genoom.
Bij personen die niet met antiretrovirale middelen worden behandeld, zou de kans op
overdracht van HIV 5 keer groter worden in aanwezigheid van een primair ulcus of secundaire
letsels met een hoge concentratie treponemen in huid en slijmvliezen (Marcus, 2007).
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Aangezien het condoom vrij goed beschermt tegen overdracht van syfilis en van andere
bacteriële infecties (zie 2.2.2.), duidt de opmerkelijke stijging van het aantal diagnoses op een
opflakkering van onveilige seksuele gedragingen (Mohammed et al., 2016) en/of een toename
van het verkeerde gebruik van het condoom (Remis et al., 2014).
België beschikt over een uniek systeem voor HIV-monitoring met 7 referentielaboratoria die
hun resultaten meedelen aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (Sasse et
al., 2015). Die aanpak zou een oplossing moeten bieden voor het probleem van de
onderrapportage. Deze laboratoria stelden een aanzienlijke (+49 %) stijging van het jaarlijkse
aantal nieuwe HIV-diagnoses vast over een periode van 15 jaar. Bovendien worden vele
infecties gekenmerkt door een hoge virustiter (Ch. Gérard, pers. comm.), wat duidt op een
toename van de gevallen van virusoverdracht vóór de besmette personen gediagnosticeerd
en behandeld worden.
Zoals in de meeste Europese en Noord-Amerikaanse landen is HIV in België zeer
wijdverspreid bij MSM. In 2014 heeft een meerderheid van gemelde HIV-infecties bij Belgen
of Europeanen betrekking op mannen en werd meer dan 75 % van die mannen besmet tijdens
seksuele betrekkingen met andere mannen (A. Sasse, pers. comm.; Tabel 5).
Heteroseksuelen doen de infectie in de meeste gevallen op tijdens seksuele betrekkingen met
een partner uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. Wanneer de gegevens uit de
West-Europese landen worden samengevoegd, neemt de prevalentie van HIV toe met de
leeftijd: van 5 % bij MSM < 25 jaar tot 10 – 18 % bij 25 – 35 jaar en > 20 % bij 40 – 50 jaar
(Marcus et al., 2012). De opmars van de epidemie is nu een wereldwijd verschijnsel (van
Griensven et al., 2009).
2.2.6.1. De prevalentie van HIV bij Belgische MSM
Vooreerst moet men er zich rekenschap van geven dat ramingen van de prevalentie van de
HIV-infectie vaak geen betrekking hebben op alle mannen die verklaren ten minste één keer
in hun leven seksuele contacten te hebben gehad met een andere man (CCNE, 2015). De
ramingen kunnen een deelpopulatie betreffen, namelijk de mannen die de laatste 12 maanden
seksuele betrekkingen hebben gehad met mannen (Le Vu et al., 2010). Bovendien zijn de
meeste prevalentiemetingen gebaseerd op steekproeven van MSM die geselecteerd werden
in de steden en dus niet op de populaties van het hele land. Online-bevragingen geven ook
nog altijd vertekende resultaten omdat bepaalde MSM zelden deelnemen aan enquêtes - bv.
HIV-seronegatieven, mannen die ver van de stadscentra wonen en mannen die vooral niet
ingedeeld willen worden bij een gestigmatiseerde minderheid (Schmidt et al., 2007; EMIS,
2010).
Een onderzoek dat in 2009-2010 werd uitgevoerd op diverse ontmoetingsplaatsen voor MSM
in Antwerpen, toonde een globale prevalentie van HIV aan van 5 %, met 14 % voor
versierplekken, 5 % voor openbare ruimten en 1,4 % voor ontmoetingsplaatsen voor jonge
MSM (Vanden Berghe et al., 2011). In 2011-2012 werd in Brussel een soortgelijke enquête
gehouden waarbij Ronti et al. (2015) een globale prevalentie van 12,3 % vaststelden. Deze
prospectie maakt deel uit van de Europese studie SIALON II (Vanden Berghe & Nöstlinger,
2015), waarvan de resultaten voor 13 stadscentra worden weergegeven in Tabel 6.
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Tabel 6. Gewogen prevalentie van de HIV-infectie bij MSM die in Brussel of in andere
Europese steden wonen (gewijzigd naar Vanden Berghe & Nöstlinger, 2015).

Stad

Puntraming

Betrouwbaarheids
interval 95 %

Grootte van de
steekproef

Barcelona

14,2

10,1 – 19,5

400

Bratislava

4,3

2,2 – 6,2

400

Brighton

17,6

13,8 – 22,3

402

Brussel

12,3

7,6 – 19,4

379

Boekarest

18,0

9,1 – 27,0

183

Hamburg

7,5

3,9 – 13,8

390

Lissabon

17,1

12,4 – 23,0

371

Ljubljana

4,4

2,1 – 8,9

347

Sofia

3,0

0,9 – 9,1

361

Stockholm

2,4

1,1 – 5,2

356

Verona

9,6

4,5 – 14,9

400

Vilnius

3,4

0 – 6,9

322

Warschau

7,2

4,3 – 11,9

405

Tijdens een grote online-enquête bij MSM uit verschillende Europese landen in 2010
verklaarde 10 % van de 4 140 Belgische deelnemers besmet te zijn met HIV (EMIS, 2010;
Marcus et al., 2012). In België is de prevalentie van HIV-infecties dus zeer hoog bij MSM:
ongeveer 10 % van de MSM is seropositief.
De benedengrens voor de prevalentie kan geraamd worden op basis van het aandeel van de
MSM in het aantal met HIV besmette patiënten die medisch werden opgevolgd in België
(Sasse et al., 2015). Tweeënveertig procent van de 14 719 patiënten die in 2014 werden
opgevolgd, meldde namelijk seksuele contacten met mannen, dat zijn ongeveer 6 200
patiënten met HIV. Deze waarde stemt overeen met een benedengrens voor de prevalentie
van 6 % van de totale MSM-populatie (zie Tabel 4).
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Dit cijfer contrasteert sterk met de prevalentie bij de overeenkomstige heteroseksuele
mannelijke bevolking (zie Tabel 4): iets meer dan 3 000 mannen met HIV die in 2014 werden
gevolgd (dus 32 % van de 9 416 mannen) maakten melding van heteroseksuele contacten,
wat overeenstemt met een benedengrens van 0,09 % voor de prevalentie. De prevalentie van
HIV is dus 67 keer hoger bij de MSM-populatie dan bij de heteroseksuele mannelijke
populatie. Ze is 40 keer hoger bij de MSM-populatie dan bij de vrouwen.

Ramingen van de prevalentie van de HIV-infectie hebben zelden betrekking op mannen die
verklaard hebben dat ze in hun leven ten minste één keer seksuele contacten hebben gehad
met een andere man en vooral op mannen die de laatste 12 maanden MSM-contacten
hebben gehad.
De prevalentie van HIV bij de Belgische MSM-populatie is zeer hoog (minimaal 6 %). Deze
prevalentie ligt 67 keer hoger dan die bij de heteroseksuele mannelijke bevolking en 40
keer hoger dan die bij de vrouwelijke bevolking.
Volgens diverse voorspellingen wordt nu 1 MSM op 10 getroffen door de HIV-infectie en
aids.

2.2.6.2. De disproportionele incidentie van HIV-diagnoses bij MSM
In de meeste Europese en Noord-Amerikaanse landen hebben de HIV-infectie en aids een
ononderbroken en disproportionele impact op homoseksuele en biseksuele mannen en op
andere mannen die seks hebben met mannen (Bradley et al., 2014; CDC, 2015; Haar &
Amato-Gauci, 2015).
Bij MSM bereikte het aantal infecties in het midden van de jaren '80 een eerste piek, daarna
daalde het aantal nieuwe HIV-besmettingen significant tot het begin van de jaren '90. De
epidemiologen stelden echter een nieuwe significante stijging van het aantal infecties vast
tussen 2000 en 2007, waarna de situatie stagneerde op een niveau dat in sommige gevallen
hoger is dan de eerste piek uit de jaren '80 (zie Figuur 4).
Het aantal personen dat via heteroseksuele contacten werd besmet, is in de loop van de
epidemie trager gestegen dan het aantal besmette MSM en bereikte tijdens de jaren 2000 een
vrijwel constant peil (zie Fig. 4). Er deed zich nooit een initiële piek voor zoals bij de MSM. De
HIV-infecties in deze populatie werden hoofdzakelijk in stand gehouden door seksuele
contacten met gebruikers van injectiedrugs, MSM en besmette personen uit landen met een
hoge prevalentie (Schmidt et al., 2007; ABBGM, 2015). Wat de verspreiding van HIV bij
heteroseksuelen betreft, hebben de epidemiologen dus vastgesteld dat infectieketens die
losstaan van de bovengenoemde contacten minder belangrijk zijn.
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Dezelfde tendensen worden waargenomen voor de incidentie van HIV-diagnoses bij de
algemene bevolking in België (Figuur 4), dus:
- de overdracht gebeurt in vrijwel alle gevallen via seksuele contacten. Drugsgebruikers
nemen slechts een gering percentage van alle besmettingen voor hun rekening;
- momenteel heeft de helft van alle nieuwe diagnoses van besmettingen via seksueel
contact betrekking op MSM;
- MSM zijn de enige blootgestelde populatie waarbij het aantal nieuwe diagnoses
onophoudelijk fors is blijven stijgen;
- heteroseksuelen lopen de infectie meestal op tijdens seksuele betrekkingen met een
partner uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara (zie deel II van dit advies);
- het aantal vastgestelde infecties bij personen (mannen en vrouwen) met de Belgische
nationaliteit is het voorbije decennium stabiel gebleven;
- het hoge aantal nieuwe infecties in verhouding tot de geraamde omvang van de nietgediagnosticeerde populatie laat vermoeden dat de meeste niet-gediagnosticeerde
HIV-besmettingen bij MSM zeer recent werden opgelopen.
In België zijn de nieuwe diagnoses van besmettingen via heteroseksueel contact de voorbije
jaren gestabiliseerd op een peil tussen 400 en 450 overdrachten per jaar, met een dalende
tendens naar 350. Bij de MSM zijn de nieuwe gevallen daarentegen spectaculair blijven stijgen
tot 425 diagnoses in 2013, maar met een eerste daling tot 335 nieuwe besmettingen in 2014.
Figuur 4. Evolutie van het aantal nieuwe HIV-diagnoses per waarschijnlijke transmissiewijze
in België (Sasse et al., 2015).

IDU = injection drug users; gebruikers van injectiedrugs.

Voor een globale risicobeoordeling moeten deze absolute cijfers naar de grootte van de
vertegenwoordigde populaties worden herleid.
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Wanneer we alleen rekening houden met de transmissiewegen, vermeld door nieuw besmette
personen, en als we aannemen dat de MSM-populatie overeenstemt met 3,0 % van de
mannelijke bevolking (zie deel 2.2.5.3.), dan kan de evolutie van de incidentie van HIVbesmetting via seksueel contact op duidelijke wijze worden vergeleken (Figuur 5; Bijlage 2).
De incidentie van HIV-besmettingen via heteroseksueel contact was nooit hoger dan 7
diagnoses per 100 000 personen. De incidentie via seksueel contact tussen mannen
daarentegen steeg onophoudelijk tot 400 nieuwe besmettingen per 100 000 personen (Fig.
5), waarna in 2014 een eerste daling tot 314 diagnoses volgde.
Het risico van een nieuwe HIV-diagnose was in 2013 dus 80 keer hoger bij MSM dan bij de
heteroseksuele bevolking (mannelijk of vrouwelijk) die de leeftijd heeft om bloed te doneren.
Dat jaar werd een nieuwe HIV-besmetting vastgesteld bij 1 op 250 MSM, terwijl ongeveer 1
op 18 500 heteroseksuelen een nieuwe besmetting opliep. Dit risico is nog altijd 60 keer
groter dan bij vrouwen en 90 keer groter dan bij heteroseksuele mannen.

Figuur 5. Vergelijking van de incidentie van HIV-infecties volgens het type seksuele contacten
bij personen die de leeftijd hebben om bloed te doneren in België.

Aangezien de epidemiologen sceptisch blijven over de vraag of alle transmissiewegen via
seksueel contact met zekerheid kunnen worden aangewezen (zie deel 2.2.5.2), moet dit
percentage worden beschouwd als een raming van de laagste transmissiewaarde. In de
Verenigde Staten bijvoorbeeld omschrijven 1,6 % van de mannen tussen 18 en 44 jaar zich
als heteroseksuelen die vroeger een seksueel contact hebben gehad met een man (Copen et
al., 2016). Het zal moeilijk zijn de juistheid te controleren van de informatie die mannen en
vrouwen hebben verstrekt in het kader van de opsporing van “ernstige” overdraagbare
aandoeningen (Schroder et al., 2010).
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Bovendien kon nu al een groot aantal nieuwe diagnoses - ongeveer 300 overdrachten per jaar
of een derde van de nieuwe besmettingen - niet worden toegewezen. Wij hebben gemerkt
dat, onder deze besmettingen met onbekende transmissiewijze, het aandeel van de mannen
ononderbroken stijgt en bijna 70 % van deze diagnoses bereikt (zie Bijlage 2).

MSM worden disproportioneel getroffen door HIV-infecties en zijn de enige blootgestelde
populatie bij wie het aantal nieuwe HIV-diagnoses onophoudelijk fors gestegen is tot in
2013.
Momenteel is de kans op de diagnose van een nieuwe HIV-infectie in België minimaal 60
keer hoger bij MSM dan bij de vrouwelijke heteroseksuele bevolking en minimaal 90 keer
hoger dan bij de heteroseksuele mannen. Eén seksueel contact tussen mannen houdt dus
een risico van HIV-besmetting in dat ten minste overeenstemt met het risico dat een
heteroseksueel loopt bij seksuele betrekkingen met 80 verschillende partners.
Aangezien een groot aantal van de nieuwe diagnoses niet met zekerheid kan worden
toegeschreven aan een seksuele transmissieweg, kan het verschil tussen de
incidentiecijfers van HIV-infecties nog groter zijn.

2.2.7. Epidemiologie van seksueel overdraagbare aandoeningen bij Belgische
bloeddonoren
2.2.7.1. HIV en syfilis bij nieuwe en bij regelmatige bloeddonoren
Sinds de introductie van betrouwbare screeningtests voor bloeddonaties kan men vrijwel alle
met syfilis of HIV besmette donaties verwijderen vóór ze aan patiënten worden toegediend.
Met een doeltreffende genoomscreening (zie deel 2.2.3.) blijken bloedcomponenten op basis
van bloed van donoren die toch aan de opsporing ontsnapt waren, slechts zeer zelden deze
ziekteverwekkers te bevatten in hoeveelheden die van aard zijn om bij transfusie een
besmetting te voorzaken bij de ontvanger.
Dat succes wordt echter uitsluitend bereikt als vooraf adequate geschiktheidscriteria voor
bloeddonatie werden ingevoerd (Custer et al., 2015; Slot et al., 2015). Aangezien
besmettingen door transfusie zeer zeldzaam zijn, kan men op basis van het aantal
opgespoorde positieve gevallen beoordelen hoe doeltreffend elk geschiktheidscriterium is,
rekening houdend met eventuele externe veranderingen in de transfusieketen.
Het aantal gevallen kan beduidend hoger zijn in Oost-Europese landen dan in de rest van
Europa (Likatavičius et al., 2007; EDQM, 2012). Landen met een hoge prevalentie van HIV
doen nog vaak een beroep op compensatiedonoren, mensen die bloed geven voor een
familielid of betaalde donoren. In die landen gaat een hoge frequentie van HIV bij de donoren
bovendien vaak gepaard met een toegenomen gebruik van injectiedrugs - deze factor is
belangrijker in Europese landen zoals Griekenland, Italië en Spanje (EDQM, 2012).
In Spanje bijvoorbeeld werd het ongeschiktheidscriterium van de MSM geschrapt. Momenteel
zijn 87 % van de donoren van wie is vastgesteld dat ze HIV-positief zijn, mannen. 79 % van
de nieuwe donoren en 86 % van de regelmatige donoren hebben seksuele contacten gehad
met andere mannen (Oyonarte, 2012).
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Álvarez et al. (2016) maakten trouwens recent bekend dat in 2005 twee personen met HIV
besmet werden na een transfusie met bloed dat afkomstig was van een van die regelmatige
donoren. Ook Italië schafte dit ongeschiktheidscriterium af, maar daar zijn de gegevens
minder duidelijk (zie Bijlage 4) omdat meer heteroseksuele Italiaanse donoren besmet waren
met HIV (Piccinini et al., 2014; Raimondo et al., 2016).
Recent werd een HIV-besmetting gemeld via componenten van bloed dat in de vensterperiode
werd afgenomen (Zanetti et al., 2007), maar voor deze mannelijke donor blijft de
waarschijnlijke transmissiewijze onbekend omdat de HGR geen aanvullende informatie over
de verwantschap van de virussequenties heeft kunnen verkrijgen.
Tabel 7 toont de evolutie van het aantal HIV- of syfilisgevallen, opgespoord bij nieuwe en
regelmatige Belgische donoren. Voor HIV gebeurt de overdracht vrijwel uitsluitend via
seksuele contacten.

Tabel 7. Opsporing van merkers voor aids (FAGG, 2015) en voor syfilis (FAGG, 2016) bij
nieuwe en bekende bloeddonoren.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015§

49 589

52 242

63 992

61 171

53 524

51 771

53 144

56 223

55 000

HIV

0

4

1

2

2

2

2

0

3

Treponema

10

12

14

15

18

35

28

15

–

239 381

247 263

247 844

243 296

243 960

245 898

234 411

227 493

220 000

HIV

2

1

3

1

0

8

9

4

1

Treponema

13

18

22

9

8

8

8

12

–

Jaar van opsporing 2007

Nieuwe donoren

Regelmatige
donoren

§

voorlopige gegevens.

Wanneer bloed, afgenomen bij een regelmatige donor, positief test voor HIV, kan via
traceerbaarheidsprocedures de link worden nagetrokken tussen de vorige donatie van de
besmette donor, de bereide bloedcomponenten en hun herkomst, ongeacht ze al dan niet
werden gebruikt.
Waarschijnlijk werd geen enkele seroconversie voorafgaan door een besmette bloeddonatie
aangezien in België geen enkele besmetting via transfusie werd gemeld sinds de invoering
van de genoomscreening (FAGG, 2016).
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In België zijn de meeste HIV-positief geteste bloeddonoren mannen: 31/41 of 76 % (Tabel 8).
Dat is al jaren zo.
Er bestaat informatie over het aantal mannelijke donoren en de waarschijnlijke seksuele
transmissieweg voor regelmatige donoren. Ongeveer 6/22 seropositieve donoren (27 %)
verklaren uitsluitend heteroseksuele betrekkingen te hebben gehad. Onderzoek van de
bloedbewakingsdossiers toont bovendien aan dat 8/22 mannen (36 %) niet hadden verklaard
dat ze seksuele betrekkingen met een man hadden gehad toen ze de vragenlijst van de
gezondheidsenquête moesten invullen. Voor 8/22 andere mannelijke donoren (36 %) bleef de
waarschijnlijke transmissiewijze onbepaald (Tabel 8).
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Tabel 8. Aantal bloeddonoren die tussen 2007 en 2014 positief testten in België en de
waarschijnlijke12 transmissiewijze (FAGG, 2015).

Jaar van
opsporing

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2007- 2014

Regelmatige
donoren

2

1

3

1

0

8

9

4

28

Vrouw

1

0

1

0

0

2

1

1

6

Man

1

1

2

1

0

6

8

3

22

- geen MSM

0

0

1

0

0

1

3

1

6

- MSM

0

1

1

0

0

3

2

1

8

- onbepaald

1

0

0

1

0

2

3

1

8

Nieuwe
donoren

0

4

1

2

2

2

2

0

13

Vrouw

0

0

1

1

0

1

1

0

4

Man

0

4

0

1

2

1

1

0

9

TOTAAL

2

5

4

3

2

10

11

4

41

De HGR stelt echter vast dat maar liefst 10 van de 16 gevallen van mannen die niet hadden
verklaard dat ze uitsluitend heteroseksuele betrekkingen hadden gehad, werden opgespoord
in slechts twee jaar, namelijk 2012 en 2013 (Tabel 8; Figuur 6). Op verzoek van het Federaal
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verduidelijkten alle
bloedtransfusie-instellingen de vragenlijsten van de gezondheidsenquête, wat bevorderlijk
was voor de naleving van de geschiktheidsregels (Dreezen et al., 2016). Bij de nieuwe
donoren werd een dergelijke significante toename van de HIV-incidentie niet waargenomen
in 2012–2013 (Tabel 7).

12

Hier wordt geen rekening gehouden met de zeldzame incidentele gevallen met de gebruikers van intraveneus of via de neus
toegediende drugs.
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Figuur 6. Evolutie van het aantal regelmatige bloeddonoren die positief testten op HIV,
rekening houdend met de zelfverklaarde transmissie via seksueel contact in België
(2007-2015).
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Deze gegevens duiden er sterk op dat de naleving van de geschiktheidsregels een primordiale
invloed heeft op de HIV-positieve bloedafnames die kunnen worden opgespoord met een
specifieke screeningtechniek.
Van 44 bloedafnames die tussen 2003 en 2014 positief testten voor HIV werd in slechts 7
gevallen een positieve diagnose gesteld na NAT-analyse en waren er geen positieve
diagnoses door immuno-enzymatische analyse (FAGG, 2016c). Drie van de 4 infecties die
sinds 2007 werden opgespoord, deden zich voor bij de acht mannelijke donoren van wie de
wijze van overdracht door seksueel contact “onbepaald” was, wat laat vermoeden dat het
risico van overdracht groter is voor deze donoren (37,5 %; 95 % CI: 13,5 – 69,6 %).
In het kader van een systematisch onderzoek naar het bestaan van door transfusie
overdraagbare infecties bij MSM-bloeddonoren en bij heteroseksuele donoren, selecteerden
De Buck et al. (2015) 3 observatiestudies13 over HIV na de introductie van zeer doeltreffende
behandelingen vanaf 1996 (Verenigde Staten: Sanchez et al., 2005; Australië: Seed et al.,
2010; Italië: Suligoi et al., 2013). De Australische en de Italiaanse analyses konden geen
significant verschil tussen de vergeleken donorpopulaties aantonen. Die vaststelling hoeft niet
te verbazen aangezien de geschiktheidsregels bijzonder goed worden nageleefd in Australië14
(Seed et al., 2014) en de Italiaanse heteroseksuele donoren zelf in verhouding vaak besmet
zijn met HIV (Offergeld et al., 2014; Piccinini et al., 2014; Raimondo et al., 2016). In Italië zijn
er bovendien dubbel zoveel mannelijke als vrouwelijke bloeddonoren en ligt het aantal HIVpositieve donoren 3 keer hoger bij de nieuwe dan bij de regelmatige donoren. Daarom gaan
hun conclusies hoogstwaarschijnlijk niet op voor de Belgische situatie op het vlak van
bloeddonaties — zie delen 2.2.7.2. en 2.2.9.2a.

13

Er werd geen enkele studie met een hoger bewijsniveau gevonden. Het belangrijkste instrument voor het beheer van de
patiënten - de bewijzen, verkregen door gerandomiseerde gecontroleerde studies - kan immers niet worden toegepast op de
selectie van de donoren.
14
In Australië was de introductie van de individuele genoomscreening een bijkomende voorwaarde om het
ongeschiktheidscriterium te versoepelen.
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De HGR benadrukt dat Suligoi et al. (2013) de incidentie voor MSM-donoren hebben berekend
in verhouding tot de volledige mannelijke bevolking - terwijl het aantal mannelijke donoren
voor het referentiejaar 1999 niet bekend was. Bovendien past een aantal Italiaanse
bloedinzamelcentra nog altijd een permanente uitsluiting als bloedgever van MSM toe
(Benjamin et al., 2011), zodat de noemer naar beneden moet worden gecorrigeerd. Voor de
periode 2009-2010 was de berekening van de relatieve risico's voor MSM niet correct. De
HGR corrigeerde die waarden (zie Tabel 14, Bijlage 4). Suligoi et al. (2013) voegden voor hun
analyses bovendien de gegevens voor regelmatige donoren samen met die voor nieuwe
donoren. Het is ons echter opgevallen dat de prevalentie van HIV bij nieuwe donoren is
afgenomen tussen 1999 en 2009-2010. De onderzoekers zouden er goed aan gedaan hebben
de incidentie bij de regelmatige donoren afzonderlijk te vergelijken alvorens te besluiten dat
geen significant verschil kan worden aangetoond tussen deze donorpopulaties.
Hoewel de meeste besmette donoren heteroseksuelen zijn, wijst de HGR erop dat het
percentage serogeconverteerde MSM bij de regelmatige donoren met 19 % gestegen is na
de afschaffing van het ongeschiktheidscriterium MSM in Italië, terwijl het overeenkomstige
percentage voor de heteroseksuele donoren is afgenomen (EDQM, 2012; Piccinini et al.,
2014)15.
Wat de studie van Sanchez et al. (2005) betreft, is het belangrijk te weten dat de Verenigde
Staten heel andere demografische cijfers kennen dan België (Ford et al., 2007; Gray et al,
2008; Maulsby et al., 2014). Sanchez et al. (2005) wijzen erop dat er onder de mannelijke
donoren die verklaren geen seksueel contact met andere mannen te hebben gehad, in
verhouding minder Afro-Amerikanen of Spaanstaligen zijn dan bij de mannelijke donoren die
wel seksuele betrekkingen met mannen hebben gehad sinds 1977. Bij de 280 MSM waren er
namelijk 26 Afro-Amerikaanse mannen (9,3 %; 95 % CI: 6,4 – 13,3 %) terwijl er 933 waren bij
de 24.563 niet-MSM donoren (3,8 %; 95 % CI: 3,6 – 4,1 %). 3,6 – 4,1 %). Voor de
Spaanstaligen waren de betrouwbaarheidsintervallen eveneens verschillend: 38 bij de MSM
(13,6 %; 95 % CI: 10,0 – 18,1 %) tegen 1.376 bij de niet-MSM (5,6 %; 95 % CI: 5,3 – 5,9 %).
Het is dan ook voorbarig uitsluitend op basis van vergelijkingen tussen deze mannelijke
donoren tendensen af te leiden. De HIV-status van de personen die de vragenlijst niet
beantwoorden, is per slot van rekening onbekend.
In het kader van een enquête bij bloeddonoren raamden Custer et al. (2015) de prevalentie
van HIV-besmetting op 0,25 % bij donoren die verklaarden MSM te zijn, wat veel minder is
dan de geraamde 11-12 % bij de populatie van personen die verklaarden een vaste MSMrelatie te hebben. Dit wijst waarschijnlijk op een doorgedreven zelfselectie bij de personen die
zich hebben aangemeld om bloed te geven. Dit resultaat staat in schril contrast met de
enquête van Schmidt et al. (2007) over seksueel overdraagbare infecties bij MSM. Deze
auteurs besteden bijzondere aandacht aan de evaluatie van 191 deelnemers die hun laatste
HIV-test ondergingen in het kader van een bloeddonatie — namelijk 5,6 % van de
respondenten. Bij 9 van deze deelnemers (4,7 %) was het resultaat van de HIV-antistoffentest
positief, hoewel deze MSM een laag risicoprofiel hadden in verhouding tot de andere MSM
die aan de enquête deelnamen. De auteurs vergelijken de prevalentie van HIV bij deze MSM
met de HIV-prevalentie bij volwassen heteroseksuele personen die zich geen drugs inspuiten.
De prevalentie van HIV is bijna 300 keer hoger — 4,7 % stemt overeen met een prevalentie
van 4.700/100.000 — terwijl de HIV-prevalentie bij de algemene mannelijke bevolking die de
leeftijd heeft om bloed te doneren, slechts 16/100 000 bedraagt.

De Italiaanse rapporten van de bloedbewakingsdiensten rekenen “positieve homoseksuele partners” en “occasionele
blootstelling aan homo- of biseksuele contacten” momenteel ook bij de risico-indicatoren. Het percentage voor de MSM kan hoger
zijn.
15
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De HIV-screening bij Belgische bloeddonoren toont aan dat de meeste positieve gevallen
worden vastgesteld bij de mannen. Van deze mannen maakt 36 % melding van MSMcontacten en verklaart 27 % uitsluitend heteroseksuele betrekkingen te hebben gehad,
terwijl van 36 % de waarschijnlijke seksuele transmissiewijze onbepaald blijft
Er zijn weinig studies van goede kwaliteit beschikbaar om de verhoging van het risico van
seksueel overdraagbare infecties bij MSM-bloeddonoren te staven. Eén enquête benadrukt
echter dat de prevalentie van HIV bijna 300 keer hoger is bij MSM-bloeddonoren die het
geschiktheidscriterium niet in acht nemen dan bij de algemene heteroseksuele mannelijke
bevolking.
De Belgische gegevens duiden er ook sterk op dat de naleving van de geschiktheidsregels
een primordiale invloed heeft op de HIV-positieve bloedafnames die kunnen worden
opgespoord met een specifieke screeningtechniek. De predonatievragenlijst en het
persoonlijke gesprek met een gezondheidswerker die verantwoordelijk is voor de veiligheid
van de donatie lijken niet voldoende te zijn om nauwkeurig vast te stellen welke seksuele
blootstellingen het risico voor de gezondheid van de ontvangers verhogen.

2.2.7.2. Naleving van de geschiktheidsregels voor MSM door potentiële donoren
In het kader van de risicoanalyse en het voorspellen van de gevolgen van een wijziging in de
geschiktheidscriteria voor bloeddonatie vormt het ontbreken van studies die het huidige
percentage Belgische MSM dat de regels niet naleeft (in een context van definitieve
uitsluiting), een beperking die elke vergelijking ter discussie stelt. De beste raming van het
niet-nalevingspercentage gebeurde op basis van de gegevens die voor andere landen
gepubliceerd werden.
Vooreerst blijkt uit de resultaten van de enquête door Schmidt et al. (2007) dat seksueel
overdraagbare infecties zich meestal onafhankelijk verspreiden bij MSM en bij de
heteroseksuele bevolking. De heteroseksuele transmissienetwerken kunnen van de MSMnetwerken onderscheiden worden door fylogenetische analyse van de HIV-sequenties (zie
2.2.5.1). Door de virussequenties van de bloeddonoren te vergelijken met die welke in de
diverse delen van de bevolking voorkomen, kunnen de onderzoekers controleren of de
zelfverklaarde seksuele praktijken overeenstemmen met de werkelijke seksuele praktijken
van HIV-patiënten met nauw verwante sequenties (van de Laar et al., 2015; van de Laar et
al., 2015b; van de Laar, 2016). Op 14 tussen 2005 en 2014 serogeconverteerde mannelijke
donoren in Nederland, hadden er 12 (85,7%) een sequentie die nauw verwant was met veel
voorkomende HIV-stammen bij MSM. Zes van deze 12 mannen (50 %) verklaarden geen
seksuele betrekkingen te hebben gehad met een andere man.
In Vlaanderen hadden, op basis van een sequentiehomologie, 10/17 (58,8 %)
serogeconverteerde mannelijke donoren een HIV-sequentie die nauw verwant was met
virusstammen die specifiek zijn voor MSM. Van deze mannen verklaarde 60 % geen seksuele
betrekkingen te hebben gehad met een andere man. In elk van deze twee reeksen donoren
was een man die zich heteroseksueel had genoemd, eveneens besmet met een HIV dat
kenmerkend is voor een MSM-transmissienetwerk.
In Frankrijk werd een hoog percentage MSM-donoren beschreven, waarbij tijdens het
postdonatiegesprek 15/22 (68,2%) tussen 2011 en 2013 serogeconverteerde mannelijke
donoren verklaarden seksuele betrekkingen te hebben gehad met een man (Pillonel et al.,
2016b).
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Op basis van die gegevens oordeelt de HGR dat momenteel gemiddeld 71 % van de
serogeconverteerde mannelijke donoren werkelijk een seksueel contact heeft gehad met een
man16.
Bovendien hebben diverse studies een poging ondernomen om het niet-nalevingspercentage
bij de MSM-donoren te bepalen of de eventuele impact van een wijziging in de
geschiktheidscriteria op de naleving van de regels door deze donoren te onderzoeken (Lee et
al., 2014; Seed et al., 2014; Custer et al., 2015b; Davison et al., 2015; Romeijn et al., 2015;
Romeijn et al., 2015b). De HGR is echter van mening dat de naleving van de regels een
culturele factor is en dat de resultaten bijgevolg kunnen verschillen naargelang de
maatschappelijke context en de organisatie van het transfusiesysteem — seksleven van
etnische groepen, vergoeding van donoren, gevolgen van medische schandalen, verplichte
ondertekening van de vragenlijsten enz. (bv. Ford et al., 2007; Smith et al., 2011; Chaveau,
2016). Benjamin et al. (2011) schrijven deze naleving toe aan een geringere tendens om
opsporingstests te laten uitvoeren in bloedinzamelcentra.
In bepaalde landen zoals Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk ligt het nietnalevingspercentage van de criteria in verhouding veel lager dan in andere landen (Seed et
al., 2014; CBS, 2015; Davison et al., 2015). Deze landen introduceerden een
geschiktheidscriterium voor MSM van 12 maanden of 5 jaar sinds het laatste MSM-contact en
monitoren het effect van de verandering op de naleving door de donoren.
Na de invoering van een geschiktheidscriterium van 12 maanden sinds het laatste MSMcontact werd een groots opgezette enquête uitgevoerd bij de bloeddonoren in het Verenigd
Koninkrijk (Davison et al., 2015). Van de 22.065 mannelijke respondenten verklaarden 87
MSM-donoren of 0,4 % zelf dat ze het laatste jaar seksuele betrekkingen hadden gehad
(Davison, 2015; Davison et al., 2015b). Een alternatieve informatiebron is de NATSAL
enquête over seksualiteit (Erens et al., 2015): 655 mannen van 17 – 66 jaar (de
leeftijdscategorie die bloed mag geven in het Verenigd Koninkrijk) meldden een bloeddonatie
tijdens de laatste 5 jaar (S. Clifton, pers. comm.). Twaalf van deze bloeddonoren verklaarden
ook dat ze een seksuele relatie hadden met een man, wat overeenstemt met 1,3 %
(95 % CI: 0,7 % – 2,6 %). Wanneer de enquête beperkt werd tot het verstreken jaar, meldden
281 mannen een bloeddonatie, van wie er 4 verklaarden een MSM-contact te hebben gehad
(1,7 %; 95 % CI: 0,6 % – 4,8 %).
Bovendien wordt een duidelijk verschil vastgesteld tussen het niet-nalevingspercentage bij de
uit de bevolking gerekruteerde deelnemers (Grenfell et al., 2011; Belanger et al., 2013; Custer
et al., 2014; O’Brien et al., 2015b) en de antwoorden die gegeven werden in het kader van
enquêtes bij bloeddonoren (Sanchez et al., 2005; Seed et al., 2014; Davison, 2015; Davison
et al., 2015b; Custer et al., 2015b; O’Brien et al., 2015b). Prospecties bij de MSM-bevolking
maken geregeld melding van percentages rond 10%, terwijl Belanger et al. (2013) aan 5,9 %
komen bij 475 MSM uit San Francisco. In het kader van een groots opgezette enquête over
seksueel overdraagbare infecties bij Duitse MSM gebruikten Schmidt et al. (2007) deze
vrijwillige en anonieme bevraging om bij de deelnemers informatie in te winnen over hun
laatste HIV-test.

16

Een fylogenetische analyse van alle serogeconverteerde donoren in België is niet beschikbaar en het aantal beschikbare
referentiesequenties voor dergelijke vergelijkingen is kleiner dan in Nederland. Bovendien werden de HIV-sequenties van de
vrouwelijke partners van de mannelijke donoren niet onderzocht: een partner kan immers de infectie oplopen tijdens een contact
met een MSM buiten het paar om en ze dan (via heteroseksuele betrekkingen) doorgeven aan een serogeconverteerde
bloeddonor.
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Maar liefst 5,6 % van de meer dan 3 000 respondenten had de recentste HIV-test laten
uitvoeren naar aanleiding van een bloeddonatie.
De enquêtes bij bloeddonoren daarentegen leverden een in verhouding laag (< 3 %)
percentage op. Een mogelijke verklaring is de omstandigheid dat de percentages voor de
enquêtes bij de donoren lager kunnen liggen wanneer er in het juridische kader gevolgen
kunnen zijn voor het melden van seksuele betrekkingen tussen mannen. In de uitgebreide
studie van Custer et al. (2015b) in de Verenigde Staten geeft ten minste 2,6 % van 3 000
bestaande mannelijke bloeddonoren toe een seksueel contact tussen mannen te hebben
gehad, hoewel dit aanleiding geeft tot permanente uitsluiting van bloeddonatie. Ten slotte
kunnen wij niet a priori met zekerheid weten of al deze ondervraagde donoren hun seksueel
contact met een man hebben gehad vóór ze zich aanmeldden voor hun eerste
bloeddonatie(s).
Rekening houdend met al die elementen en ondanks hun beperkte bewijsniveau neemt de
HGR aan dat het niet-nalevingspercentage voor het MSM-criterium door de huidige Belgische
bloeddonoren ongeveer 4 % bedraagt. Dat cijfer is het gemiddelde van het resultaat van een
grootschalige vrijwillige en anonieme enquête en dat van een uitgebreide studie met een
gerichte vragenlijst die aan bloedgevers werd voorgelegd. In het Verenigd Koninkrijk waren
Davison et al. (2011) eveneens uitgekomen op ongeveer 4 % MSM die bloed hadden
gedoneerd tijdens de 12 voorgaande maanden.

De naleving van de geschiktheidsregels door potentiële donoren is niet perfect en verschilt
naargelang het land of de cultuur, vooral wanneer het om seksuele gedragingen gaat.
Op basis van de huidige gegevens oordeelt de HGR dat momenteel gemiddeld 71 % van
de serogeconverteerde mannelijke donoren een seksueel contact heeft gehad met een
andere man.
Het huidige percentage mannelijke bloeddonoren dat het MSM-geschiktheidscriterium niet
naleeft (in een context van permanente uitsluiting van bloeddonatie) werd nooit door
relevante studies geraamd. Daarom neemt de HGR voorlopig het gemiddelde van de nietnalevingspercentages die gemeld worden door grote online-bevragingen of brede enquêtes
bij de bloeddonoren, namelijk 4 %.

2.2.8. Raming van het risico van overdracht van HIV door transfusie in België
Het residuele risico is het risico dat nog bestaat ondanks alle maatregelen om het bloed te
beschermen. Het gaat om het risico dat een besmette bloedcomponent niet opgemerkt wordt
en dus wordt opgenomen in de voorraad bloed voor transfusie. Het risico dat de ontvanger
van een bloedcomponent of -product werkelijk besmet wordt, is afhankelijk van de virale lading
tijdens de screening en de bereiding van de bloedcomponenten (Weusten et al., 2002).
Het “incidentie/vensterperiode” model (Lackritz et al., 1995; Schreiber et al., 1996; Kleinman
et al., 1997) werd door epidemiologen uit talrijke landen gebruikt om een verandering van het
residuele risico te controleren of voorspellen wanneer een nieuwe opsporingstechnologie
wordt geïntroduceerd of om het residuele risico te bepalen wanneer bloeddonaties van MSM
worden aanvaard (Glynn et al., 2002; zie Bijlage 5).
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In dit model is het residuele risico van HIV-overdracht door transfusie evenredig aan de
incidentie van de infectie bij de donorpopulatie en aan de lengte van de vensterperiode voor
de gebruikte opsporingstests. Bij de berekening van de incidentie worden alleen de HIVpositieve donoren in aanmerking genomen van wie het bloed eerst negatief leek te zijn in alle
tests, terwijl de volgende afname positief bleek te zijn voor een specifieke merker van HIV.
Met dit model als uitgangspunt (Bijlage 5) raamde de HGR de fractie van het residuele risico
dat voor rekening komt van de donoren die het MSM-geschiktheidscriterium naleefden en
bepaalde hij de fractie van de mannelijke donoren die niet verklaard had uitsluitend
heteroseksuele contacten te hebben.
Wanneer men zich uitsluitend op de verklaringen van de donoren baseert, bedraagt het
gemiddelde residuele risico, toe te schrijven aan de heteroseksuele donoren, 0,19 per miljoen
afnames (Tabel 9). Aangezien het residuele risico in België niet moet worden gecorrigeerd
voor de nieuwe donoren (zie Bijlage 5), stemt de verkregen raming overeen met een
(cumulatief) residueel risico van bijna één besmetting per 5 260 000 donaties van
heteroseksuele donoren. Het gemiddelde residuele risico voor alle donoren is 0,43 per miljoen
donaties (zie Bijlage 5), zodat de fractie van het gemiddelde risico dat aan de MSM kan
worden toegeschreven, 0,24 per miljoen donaties bedraagt. Deze raming komt neer op een
(cumulatief) residueel risico van één besmetting per 4 160 000 donaties van MSM-donoren.
Tabel 9. Evolutie van de incidentie van HIV-besmettingen en van het residuele risico bij
regelmatige heteroseksuele donoren in België, 2007 – 2015.

§

Jaar van
afname

Aantal
persoonsjaren
(P-J)

Aantal
HIVpositieve
donoren

2007 – 2008

400 102

2008 – 2009

Incidentie
(per miljoen P-J)

Residueel risico
(per miljoen
donaties)

1

2,5

0,06

408 362

2

4,9

0,12

2009 – 2010

405 986

2

4,9

0,12

2010 – 2011

401 870

0

0

0

2011 – 2012

403 123

3

7,4

0,18

2012 – 2013

398 265

7

17,6

0,43

2013 – 2014

382 282

6

15,7

0,39

2014 – 2015

370 493

3

8,1

0,20

cf. Tabel 15, Bijlage 5.

Al die gegevens duiden er sterk op dat een aanvaarding van alle bloeddonaties van MSM in
België vrijwel zeker het residuele risico zal verhogen, rekening houdend met de uitbreiding
van de HIV-epidemie en de toename van het effectieve aantal bijkomende mannelijke
donoren.
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Noteer dat het residuele risico evenzeer afhankelijk is van het percentage donaties waarbij de
geschiktheidscriteria niet werden nageleefd. Wanneer volledig aan die criteria wordt voldaan,
moeten theoretisch alle tijdens de vensterperiode afgenomen donaties worden uitgesloten.
Voor het aandeel van de donoren die niet aan het MSM-geschiktheidscriterium voldoen in het
globale residuele risico werd in Frankrijk al een berekening uitgevoerd op basis van meer
uitgebreide gegevens (Pillonel et al., 2012; Pillonel et al., 2015b; Pillonel et al., 2016): het
risico wordt ongeveer 2,6 keer hoger door deze niet-conforme donoren.

Het gemiddelde residuele risico dat een besmette component onopgemerkt in de voorraad
transfusiebloed terechtkomt, wordt geraamd op 0,19 per miljoen donaties van
heteroseksuele donoren en op 0,24 per miljoen donaties van mannen die het criterium voor
permanente uitsluiting van MSM niet in acht nemen.
In absolute waarde blijft de huidige fractie van het risico dat toe te schrijven is aan donoren
die aan het MSM-geschiktheidscriterium voldoen, evenwel gering: naar schatting
0,20 besmettingen per miljoen donaties voor de periode 2014 – 2015, of één besmetting
per 5 000 000 donaties.
Bij gebrek aan efficiëntere opsporingstechnieken en aan andere methoden om de
gezondheid van de ontvangers doeltreffend te beschermen, kunnen we op basis van deze
gegevens aannemen dat een aanvaarding van alle bloeddonaties van MSM het residuele
risico bijna zeker zal verhogen.

2.2.9. Potentiële gevolgen van de aanvaarding van bloeddonaties van MSM
2.2.9.1. Gevolgen voor de bevoorrading met bloedcomponenten
Voor deze beoordeling wordt aangenomen dat de kans dat iemand bloed doneert, even groot
is voor MSM als voor de heteroseksuele bevolking (mannelijk of vrouwelijk). Bij de populatie
die in aanmerking komt om bloed te geven, bedraagt het percentage bloeddonoren in België
gemiddeld 4,4 % (Tabel 10).
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Tabel 10. Raming van het aantal bijkomende kandidaat-bloeddonoren als MSM aanvaard
worden.

Jaar

Heteroseksuele
mannen en
vrouwen tussen
18 tot en met 65
jaar§

(% van de
bevolking die in
aanmerking
komt)

MSM tussen
18 tot en met
65 jaar

MSMbloeddonoren

2005

6 479 575

306 620
(4,8 %)

99 000

4 800

2006

6 516 706

304 950
(4,7 %)

100 000

4 700

2007

6 570 162

288 970
(4,4 %)

100 000

4 400

2008

6 641 381

302 857
(4,6 %)

102 000

5 000

2009

6 710 201

311 836
(4,7 %)

103 000

4 800

2010

6 770 045

304 642
(4,5 %)

103 000

4 600

2011

6 840 040

297 630
(4,4 %)

105 000

4 600

2012

6 887 402

297 833
(4,4 %)

105 000

4 600

2013

6 902 386

287 203
(4,2 %)

105 000

4 400

2014

6 908 508

283 716
(4,1 %)

106 000

4 300

2015

6 920 099

282 500◊
(4,1 %)

106 000

4 300

§
◊

Bloeddonoren

cf. Tabel 4.
Raming.

Hoewel het percentage Belgische bloeddonoren tussen 4,8 en 4,2 % schommelt en sinds 2
jaar tot 4,1 % is gedaald, blijft het geraamde percentage kandidaat-bloeddonoren in de MSMgroep stabiel met 1,5 % van het aantal donoren.
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Volgens de resultaten van de SIALON II studie in Brussel was 50,3 % van de deelnemers
vrijgezel (Ronti et al., 2015). Uit de resultaten van de onderzoeken van Schmidt et al. (2007)
en van Otis (2014) blijkt bovendien dat bijna een derde van de MSM verklaart sinds meer dan
6 maanden een paar te vormen met een man. Polygamie blijft marginaal en twee derde van
de mannelijke koppels met twee is van het gesloten type — d.w.z. gebaseerd op monogamie
of trouw tussen partners, terwijl 33 % van de MSM in mannelijke paren verklaart in een “open”
paar te leven. Een niet te verwaarlozen deel van de mannen die in een gesloten paar leven,
verklaart tijdens de laatste drie maanden andere partners buiten het paar te hebben gehad
(afwijking, stilzwijgend of openlijk, in onderlinge verstandhouding). Otis (2014) meldt
bijvoorbeeld dat een man op vijf in een “niet-monogaam gesloten paar” leeft (15 %).
Een recente enquête (Drewes & Kruspe, 2016) bevestigt die cijfers en meldt dat 84 % van de
celibatair levende MSM de voorbije 12 maanden seksuele betrekkingen heeft gehad met
andere mannen. Volgens deze studie leeft 11 % van de MSM die aan dit onderzoek hebben
deelgenomen, in een stabiel paar met een vrouw. 88 % van deze MSM maakt melding van
seksuele contacten met meer dan een man tijdens de laatste 12 maanden. Voor de stabiele
heteroseksuele paren wordt het percentage betrekkingen buiten het paar om op 25 %
geraamd (Mark et al., 2011). Rothblum & Balsam (2014) hebben mannen kunnen bestuderen
die samenwoonden met iemand van hetzelfde geslacht en includeerden paren zonder vooraf
hun deelneming te vragen. Het percentage betrekkingen buiten het paar om en de
aanvaarding van dit type gedragingen lag hoger bij MSM dan bij gehuwde heteroseksuele
mannen.
Na toetsing van die informatie kan het percentage MSM per type paar worden geraamd
(Tabel 11). Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van de MSM in mannelijke of
gemengde paren stilzwijgend of openlijk partners buiten het paar heeft gehad tijdens de
laatste 3 maanden.
Tabel 11. Raming van het percentage MSM dat verklaart in een celibataire relatie te leven of
deel uit te maken van diverse types van paren (Schmidt et al., 2007; Otis, 2014;
Ronti et al., 2015; Drewes & Kruspe, 2016).

MSM (%)

Type relatie
Celibatair

50 %

Mannelijk paar

33 %

-

monogaam gesloten paar

-

niet-monogaam gesloten paar

5%

-

open

11 %

-

met meerderen

16,5 %

< 0,5%

Gemengd paar
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MSM die in een niet-monogaam gesloten paar of in een open paar leven (dat zijn 48 % van
de mannelijke paren) verklaren gemiddeld 5 verschillende sekspartners te hebben gehad
tijdens de laatste 3 maanden (Otis, 2014). In de enquête van Drewes & Kruspe (2016)
verklaart in totaal 71 % van de respondenten meer dan een partner te hebben gehad tijdens
de laatste 12 maanden.
Uitgaande van een donatiefrequentie die vergelijkbaar is met die van de andere donoren,
moet het aantal bijkomende donaties waarschijnlijk naar beneden worden herzien omdat de
prevalentie van seksueel overdraagbare infecties en aandoeningen veel hoger is bij MSM dan
bij heteroseksuelen (zo komt HIV momenteel voor bij 1 MSM op 10, syfilis bij 1 op 280, enz.
— zie deel 2.2.6). Ongeveer 5 MSM op 7 verklaren meer dan een sekspartner te hebben
gehad tijdens de laatste 12 maanden. Het aantal bijkomende donaties als het
ongeschiktheidscriterium van seksuele contacten tussen mannen wordt afgeschaft, wordt
bijgevolg op minder dan 1 % van de beschikbare donaties geraamd. Als MSM uitdrukkelijker
worden aangemoedigd om een bloeddonatie te doen, kan het aantal donaties bijvoorbeeld
verdubbelen (met alle gevolgen van dien voor het residuele risico van besmetting van
bloedcomponenten, zie deel 2.2.9.2).
Aan de hand van bepaalde gegevens kan het aantal bijkomende donaties worden ingeschat
als men het tijdelijke uitstel met enkele maanden of jaren zou invoeren. In Frankrijk verklaart
61 % van de 227 ondervraagde MSM (INED, 2007) geen seksuele betrekkingen met een man
te hebben gehad tijdens de laatste 12 maanden, terwijl Vanden Berghe et al. (2011) melden
dat 15 % van de 623 mannen die vaak naar ontmoetingsplaatsen voor MSM in Antwerpen en
Gent gaan, verklaart geen anale seks te hebben gehad tijdens deze periode. Grootschalige
enquêtes geven echter aan dat slechts ongeveer 5 % van de MSM geen mannelijke
sekspartner heeft gehad tijdens de laatste 12 maanden (Schmidt et al., 2007; EMIS, 2010).
Van de 3.965 BelgischeMSM die hun seksuele activiteit hebben aangegeven in het kader van
de online-enquête EMIS, verklaart 5,7 % geen seksuele activiteit met mannen te hebben
gehad tijdens de laatste 12 maanden (Ronti et al., 2015).
Spencer et al. (2006) voorspellen een marginaal percentage nieuwe MSM-donoren voor de
Verenigde Staten. Dezelfde tendens werd vastgesteld in drie landen die deze strategie
hebben ingevoerd, namelijk Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk (Seed et al., 2010;
Davison et al., 2015b; O’Brien et al., 2016), ondanks de optimistische teneur van hun
oorspronkelijke modellen (Germain & Delage, 2015).
Bovendien stellen Vanden Berghe & Nöstlinger (2015) vast dat 3,6 % van de Brusselse MSM
verklaart geen sekspartner te hebben gehad tijdens de laatste 6 maanden. Het aantal
bijkomende donaties bij tijdelijk uitstel tot zes maanden of meer na het laatste seksuele contact
tussen mannen zal dus waarschijnlijk zeer laag blijven.
Ten slotte herinnert de HGR eraan dat de bloedbevoorrading in België geen structureel tekort
kent (HGR, 2013; FAGG, 2016).
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2.2.9.2. Effect op het residuele risico van HIV-besmetting
Het risico dat een virale infectie van het formaat van HIV de voorraad bloedcomponenten
besmet, werd bepaald aan de hand van een aantal geavanceerde modellen (bv. Szwarcwald
& Barbosa, 1998; Germain et al., 2003; Soldan & Sinka, 2005; Musto et al., 2008; Anderson
et al., 2009; Davison et al., 2011; Pillonel et al., 2012; Davison et al., 2013).
Deze modellen zijn gebaseerd op alternatieve scenario's die gaan van de aanvaarding tot de
blijvende weigering van donaties van MSM, met of zonder verandering in de incidentie van
het virus of in de naleving van de geschiktheidsregels voor donatie (Vamvakas, 2009; Germain
& Delage, 2015). Zij gaan echter uit van de onrealistische hypothese dat alle MSM een hoog
infectierisico vertegenwoordigen en dat deze mannen vervolgens gedurende 1 tot 5 jaar aan
seksuele onthouding doen. Ter herinnering: volgens de enquêtegegevens had ongeveer 5 %
van de MSM geen sekspartner tijdens de laatste 12 maanden (Schmidt et al., 2007).
Pillonel et al. (2015b) en Pillonel et al. (2016) onderzochten de gevolgen van bloeddonatie
door MSM die sinds een jaar geen nieuwe partner hebben gehad, terwijl Yang et al. (2016)
peilden naar de gevolgen van het eventuele falen van een geschiktheidsvragenlijst die
toegespitst is op individuele risicopraktijken. In het slechtste geval melden deze studies een
verhoging van het residuele risico met 3 tot 4 keer het aantal respectieve besmettelijke
donaties.
a) Aanvaarding van alle bloeddonaties van MSM
Bijlagen 5 en 6 beschrijven de voorspellingsmethode die de HGR heeft gekozen. Om te
beoordelen welk effect de afschaffing van het ongeschiktheidscriterium van seksuele
contacten tussen mannen zou hebben op het aantal seroconversies, worden berekeningen
uitgevoerd voor de volledige MSM-populatie.
In de eerste fase wordt de incidentie bij de huidige MSM-donoren bepaald, vervolgens wordt
dit cijfer gebruikt om het aantal bijkomende incidentele gevallen af te leiden voor 4,1 %
bijkomende MSM-donoren (zie Bijlage 6, Figuur 12).
Voor 2014 houdt de beoordeling rekening met de volgende waarnemingen en ramingen
(Figuur 7):
- de waargenomen respectieve incidentie bij de heteroseksuele en de MSM-populaties
(5 versus 312 ∕ 100 000 personen);
- de waargenomen incidentie bij de groep van de heteroseksuele donoren (0,7∕
100 000 personen);
- de incidentie bij de huidige MSM-donoren17 bedraagt 2 ∕ 4 240 = 47,2 diagnoses ∕
100 000 personen, dat is 61 x hoger dan die bij de heteroseksuele donoren18.
De niet-nalevingspercentages van de geschiktheidscriteria kunnen worden vergeleken voor
de twee populaties:
- voor MSM-donoren is de verhouding tussen de incidenties 47,2 ∕ 312 = 15 % (een
daling met een factor 6,65);
- voor heteroseksuele donoren ligt dit percentage iets lager: 0,7 ∕ 5 = 14 % (een daling
met een factor 7,14).

17

zie 2.2.7.2.
De incidentie van HIV bij de heteroseksuele mannelijke populatie die de leeftijd heeft om bloed te doneren, bedraagt slechts
150 ∕ 3 400 000, dat maakt 4,4 ∕ 100 000 personen. De incidentie bij niet conforme MSM-donoren is dus 10 x hoger dan die bij
de heteroseksuele mannelijke populatie.
18
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Bij een identiek niet-nalevingspercentage wordt het aantal nieuwe incidentele gevallen
geraamd op 47,2 10-5 x 4 346 = 2 HIV-diagnoses met de huidige opsporingsmethodes (Figuur
7).

Donoren

351
{ 5 HIV ∕ 100 000 }

2 { 0,7 HIV ∕ 100 000 }

MSM

{ 312 HIV ∕ 100 000 }

Vrouwen & mannen

331

Populatie die in aanmerking
komt voor bloeddonatie

Figuur 7. Schema van de parameters die gebruikt worden om de gevolgen van de afschaffing
van het ongeschiktheidscriterium voor MSM voor de veiligheid van de
bloedcomponenten te voorspellen — gegevens voor 2014.

2

Op basis van de gegevens van 2014 en in de veronderstelling dat alle andere parameters
identiek zijn, voorspelt de HGR dat het aantal opgespoorde nieuwe incidentele gevallen zou
stijgen van 2 HIV-positieve donaties van heteroseksuele donoren tot in totaal 6 HIV-positieve
donaties als 4,1 % van de MSM bloed zou geven. Voor elke twee opgespoorde donaties van
heteroseksuele donoren zouden er 4 HIV-positieve donaties van MSM-donoren zijn. De
aanvaarding van alle bloeddonaties van MSM zou het aantal opgespoorde HIV-positieve
donaties bij heteroseksuele donoren zo kunnen verdrievoudigen.
Indien bijvoorbeeld 8 % van de MSM bloed doneerde, zou het aantal opgespoorde HIVpositieve donaties kunnen verviervoudigen ten opzichte van de donaties van heteroseksuelen
enz.
Deze voorspelling ligt in de lijn van de verwachtingen voor landen waar HIV vaker wordt
overgedragen via seksueel contact tussen mannen, maar mag niet worden vergeleken met
de geobjectiveerde toestand in een aantal andere landen. Spanje — een land zonder
ongeschiktheidscriterium voor seksuele contacten tussen mannen — kent bijvoorbeeld een
duidelijk toegenomen HIV-ratio onder bloeddonoren, met negen donaties op tien die afkomstig
zijn van een MSM-donor (Benjamin et al., 2011; Oyonarte, 2012; zie 2.2.7.1). Bij die donaties
is het aantal HIV-infecties, vastgesteld door NAT-analyse zonder positieve diagnose bij
immuno-enzymatische analyse eveneens aanzienlijk gestegen (Benjamin et al., 2011). In
Italië daarentegen zijn de gegevens minder duidelijk (zie 2.2.7.1. en Bijlage 4) omdat nog altijd
veel heteroseksuele Italiaanse donoren besmet zijn met HIV (Piccinini et al., 2014; Raimondo
et al., 2016).
Sinds 2014 heeft ook Zuid-Afrika het ongeschiktheidscriterium van de MSM afgeschaft.
Voorlopige onderzoeksgegevens laten vermoeden dat HIV-besmettingen er niet frequenter
zijn bij MSM-donoren dan bij heteroseksuele donoren (Ngcobo et al., 2016).
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2

De uitgesproken stigmatisering van seksuele contacten tussen mannen kan echter de meeste
mannen ertoe aanzetten hun contacten met andere mannen te verbergen19. Anders dan in
België is HIV zeer wijdverspreid bij de heteroseksuele Zuid-Afrikaanse bevolking (prevalentie
18 %). De bloedtransfusiediensten in dat land plaatsen dan ook alle plasmadonaties in
quarantaine (cf. 2.2.4.) om met HIV besmette donaties te vermijden.
Figuur 7 toont aan dat de kans dat in België een nieuwe HIV-infectie wordt vastgesteld,
vandaag 446 keer groter is bij MSM (incidentie 312/100 000) dan bij heteroseksuele donoren
(incidentie: 0,7/100 000).
De HGR waarschuwt dat, als het aantal MSM dat momenteel bloed doneert bijvoorbeeld de
helft van de vooropgestelde waarde bereikt (zie 2.2.7.2), het niet-nalevingspercentage tot
30 % zal verdubbelen en het verwachte aantal nieuwe gevallen evenredig zal stijgen.
b) Verhoging van het residuele risico als elke uitsluiting wegens seksuele contacten tussen
mannen wordt afgeschaft
Om het effect op het residuele risico te beoordelen, gaat de HGR uit van het geraamde risico
voor de periode 2014 – 2015, namelijk 0,33 besmettingen per miljoen donaties (cf. Tabel 15),
en heeft de HGR ook bepaald welke fractie van het residuele risico toe te schrijven is aan
MSM-donoren die momenteel bloed geven, op basis van alle gevallen van seroconversie die
werden waargenomen tussen 2007 en 2014. Vervolgens wordt het risico dat voor deze fractie
van MSM-donoren werd geraamd, naar de nieuwe MSM-donoren geëxtrapoleerd om de
evolutie van het residuele risico van HIV-transmissie door transfusie te bepalen (Figuur 8).
Anders dan wat de zelfverklaringen zouden laten vermoeden, wordt aangenomen dat
gemiddeld 71 % van de HIV-positief geteste mannelijke donoren MSM zijn (zie 2.2.7.2.).
Hieruit volgt dat 57 % van alle incidentele gevallen die tussen 2007 en 2014 werden gemeld,
dus 16 mannen, als MSM zullen worden beschouwd en 43% - 6 vrouwen en 6 mannen - als
heteroseksuelen (Figuur 6).
Het huidige residuele risico wordt bijgevolg verdeeld over 0,14 besmettingen per miljoen
donaties van heteroseksuele donoren en 0,19 HIV-besmettingen, doorgegeven door MSM die
momenteel bloed doneren ondanks de permanente uitsluiting (Figuur 8).
Voor 4 % nieuwe MSM-donoren kan het residuele risico zo stijgen van 0,14 besmettingen per
miljoen donaties van heteroseksuele donoren tot 0,52 HIV-besmettingen per miljoen
bloeddonaties (Figuur 8). Het risico zou dus toenemen van één besmetting per 7 140 000
bloeddonaties - één incident om de 14 jaar - tot één besmetting per 1 920 000 bloeddonaties,
dus één besmetting door transfusie om de 3,5 jaar.
Als bijvoorbeeld 8 % MSM bloed komen doneren, stijgt het residuele risico tot 0,71 HIVbesmettingen per miljoen bloeddonaties (Figuur 8) wat overeenstemt met één besmetting om
de 1 400 000 bloeddonaties, dus één besmetting door transfusie om de 2,5 jaar.

De auteurs van de enquête verwachtten dat een MSM die zich als heteroseksueel identificeerde, het vak “biseksueel” van de
vragenlijst zou aanvinken (S. Ngcobo, pers. comm.).
19
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Figuur 8. Oorsprong en evolutie van het residuele risico van HIV-transmissie via
bloedtransfusie als elke uitsluiting wegens seksuele contacten tussen mannen in
België wordt afgeschaft.

Ter herinnering: deze raming is gebaseerd op de hypothese dat het nalevingspercentage van
de geschiktheidscriteria (85 % naleving) en de frequentie van de infectie bij nieuwe donoren
ongewijzigd blijven. Daarom mag de puntraming van het residuele risico niet geëxtrapoleerd
worden naar de periode na het eerste jaar dat volgt op een verandering in de
geschiktheidscriteria of de beveiligingstechnieken. De frequentie van de infectie bij de
donoren kan sneller toenemen als de verandering van het geschiktheidscriterium bepaalde
donoren ertoe aanzet om HIV-opsporingstests te laten uitvoeren naar aanleiding van een
bloedafname (Palla et al., 2005).
De voorspelling van een verhoging van het aantal gevallen van HIV-besmetting bij ontvangers
in landen waar elke uitsluiting van MSM is afgeschaft, kan echter niet rechtstreeks
geëvalueerd worden omdat, bijvoorbeeld, HIV zeer veel of meer voorkomt bij de
heteroseksuele bevolking (Italië, Zuid-Afrika), de verzamelde gegevens van de
bloedbewaking onvolledig zijn (Italië, Spanje, Rusland20), de afschaffing niet universeel wordt
toegepast (Italië — Hooper, 2005; Benjamin et al., 2011) of de afschaffing nog recent is (ZuidAfrika). Doorgaans voert men de maatregelen met betrekking tot transfusieveiligheid op
wanneer gevallen van overdracht van HIV worden vastgesteld (Bijlage 1), en meer in het
bijzonder wanneer het om kinderen gaat. In Italië bijvoorbeeld wordt sinds 2006 in een groot
aantal inzamelcentra genoomscreening toegepast en is ze sinds 2008 verplicht. Sindsdien
werd op ongeveer 30 miljoen getransfundeerde bloedcomponenten geen enkele HIV-infectie
via transfusie meer gemeld (CNS, 2016). Blijkbaar zijn er enkele gevallen van HIV-overdracht
die door Italiaanse patiënten aan een ontvangen transfusie worden toegeschreven, maar er
zijn geen formele bewijzen en details over de herkomst van de donaties ontbreken
(Massimiliani et al., 2014; Camoni et al., 2015).

20

In Rusland, waar de genoomscreening niet verplicht is, worden jaarlijks twee overdrachten via transfusie gemeld, maar de
herkomst van die donaties wordt niet gepreciseerd (Zhiburt & Madzaev, 2016).
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Het is altijd mogelijk dat gevallen van HIV-besmetting via transfusie zich voorgedaan hebben
maar niet ontdekt werden. Patiënten die bloedtransfusies ondergaan, worden immers niet
systematisch gecontroleerd op via transfusie overgedragen infecties en niet alle donoren
komen terug om opnieuw bloed te geven (wat het mogelijk maakt een seroconversie vast te
stellen). Alleen al daarom is het nuttig en relevant de residuele risico's te berekenen en zo de
gezondheid van de ontvangers optimaal te beschermen.
In België daalde het residuele risico voor de ontvangers na de introductie van doeltreffende
methoden voor genoomscreening (HGR, 2005) en werd sinds 15 jaar geen enkele HIV-infectie
via transfusie meer gemeld op ongeveer 8,7 miljoen geanalyseerde donaties. Ondanks een
onverwachte stijging van het aantal serieconversies in 2012 en 2013 (Figuur 6), die gepaard
ging met een verviervoudigd residueel risico, hebben zich gelukkig geen concrete
overdrachten via transfusie voorgedaan. Gezien het niet te verwaarlozen aandeel van een
klein aantal MSM-donoren zou een besmetting via transfusie zich sneller kunnen voordoen
dan nu het geval is als de uitsluiting werd afgeschaft.
c) Aanvaarding van alle bloeddonaties van mannen die sinds ten minste 12 maanden geen
seksuele betrekkingen hebben gehad met mannen
Wat de ramingen van het residuele risico in geval van tijdelijk uitstel tot 12 maanden of enkele
jaren sinds het laatste seksuele contact tussen mannen betreft; laat de toetsing van de
voorspellingen aan de werkelijkheid vermoeden dat ze erg pessimistisch waren (Germain &
Delage, 2015; Pillonel et al., 2015; Germain, 2016). Aangezien de residuele risico's voor de
ontvangers te klein zijn en niet rechtstreeks beoordeeld kunnen worden, gebeurden deze
vergelijkingen op basis van het aantal opgespoorde HIV-gevallen bij donoren.
In Australië en Canada werd de frequentie van in bloedcomponenten opgespoorde HIVgevallen bijvoorbeeld niet beïnvloed door de verandering van het respectieve
geschiktheidscriterium van 12 maanden of 5 jaar (Seed et al., 2010; O’Brien et al., 2016). In
Engeland is het percentage positief geteste mannen (HIV, HBV, HCV, HTLV, syfilis) dat
verklaart seksuele betrekkingen met mannen te hebben gehad, toegenomen sinds de
overschakeling op een uitstel met 12 maanden (Pillonel et al., 2015). Voor HIV was de
frequentie echter gedaald sinds de verandering van het geschiktheidscriterium. Gemiddeld 16
serogeconverteerde mannen per jaar werden opgespoord tijdens de 3 jaar vóór de
verandering, tegen gemiddeld 10 gevallen per jaar tijdens de eerste 2 jaar na de verandering
(Germain, 2016).
Aangezien de incidentie in Nieuw-Zeeland en Zweden lager is dan in die drie landen (Foster
et al., 2013), is er geen waarneembare verandering in de frequentie van in de transfusieketen
opgespoorde HIV-gevallen na het tijdelijke uitstel met 12 maanden.
Na analyse van die gegevens neemt de HGR er nota van dat het aantal bijkomende donaties
onder de verwachtingen bleef. Er waren slechts 200 tot 500 nieuwe donoren in landen waar
het totale aantal donoren twee tot drie keer hoger ligt dan in België.
Noteer ook dat de niet-nalevingspercentages van de criteria reeds in verhouding laag waren
in deze landen (zie deel 2.2.5.2.). Een vrijwel onopspoorbaar risico voor de ontvangers is een
resultaat dat enkel met de grootste voorzichtigheid mag worden toegepast op landen waarvan
de HIV-epidemiologie niet vergelijkbaar is met die van deze landen. Na de invoering van een
tijdelijk uitstel met 12 maanden als criterium meldden Davison et al. (2015b) 87 conforme
MSM en 164 MSM die niet aan de geschiktheidsregel voldeden op ongeveer 22 000
ondervraagde donoren.
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In Japan is sinds 1995 een criterium van tijdelijk uitstel met 12 maanden van kracht (Benjamin
et al., 2011). Deze maatregel werd genomen toen het aantal HIV-infecties licht begon te
stijgen bij de bevolking. Sindsdien heeft de HIV-epidemie zich echter uitgebreid bij de MSM
(NASC, 2015) en is terzelfder tijd het aantal opgespoorde HIV-positieve bloeddonaties
ononderbroken toegenomen21 tot meer dan 100 gevallen per jaar in 2007 (Otsubo &
Yamagushi, 2008; Figuur 9). Ten gevolge van culturele factoren zouden de Japanners
duidelijk geneigd zijn om HIV-opsporingstests te laten uitvoeren in de discrete context van een
bloeddonatie (JCIE, 2004). In 2003 maakten de Japanse media melding van een geval van
overdracht aan ontvangers (ProMED, 2013) en daarom wordt vers ingevroren plasma sinds
2005 zes maanden in quarantaine geplaatst. Noteer dat de gebruikte NAT-methode
(minipools van 50 stalen) gekenmerkt wordt door een veel minder gunstige opsporingsgrens
dan die in België.
Deze gegevens tonen aan dat de niet-naleving van deze geschiktheidsregel kan leiden tot
een hoog aantal opgespoorde HIV-positieve bloeddonaties of zelfs besmettingen via
transfusie in landen met een hogere prevalentie van HIV en/of een genoomscreening die
minder doeltreffend is dan in Australië, Nieuw-Zeeland en Zweden.
d) Aanvaarding van alle bloeddonaties van mannen die sinds ten minste 6 maanden geen
seksuele betrekkingen hebben gehad met mannen
In Zuid-Afrika was de invoering van de individuele genoomscreening een voorwaarde om het
uitstelcriterium te verlagen van 5 jaar tot 6 maanden na het laatste seksuele contact (Benjamin
et al., 2011). Hoewel al het plasma voor transfusie sinds 2003 in quarantaine wordt geplaatst
(cf. 2.2.4.), werd een toename van het aantal opgespoorde HIV-positieve donaties vastgesteld
na die verandering van de uitstelperiode. Die stijging kon echter eerder worden toegeschreven
aan de opgevoerde rekrutering van risicopopulaties dan aan een MSM-risico. Anders dan in
België zijn in Zuid-Afrika namelijk zeer veel heteroseksuele donoren besmet met het HIV
(prevalentie 0,22 %, Ngcobo et al., 2016). Het ongeschiktheidscriterium voor MSM werd in
2014 afgeschaft.
Sinds 2008 nemen de Japanse transfusiespecialisten een uitgesproken daling van het aantal
opgespoorde HIV-positieve donaties waar (NASC, 2015; Figuur 9). Dit wordt toegeschreven
aan twee factoren: de grote inspanningen van de bloedinstellingen om de donoren te
informeren en de toegang tot online HIV-opsporingstests. Er werd een efficiëntere
genoomscreening geïntroduceerd en daarna, in 2011, werd het uitstelcriterium van 12
maanden teruggebracht tot 6 maanden (Benjamin et al., 2011).
Sinds die verandering bleef het aantal opgespoorde HIV-positieve donaties afnemen (zie
Figuur 9). Die daling werd toegeschreven aan een betere naleving van het uitstelcriterium.
In 2013 maakten de Japanse media melding van een nieuw geval van overdracht aan een
ontvanger (ProMED, 2013). Die overdracht werd echter veroorzaakt door de transfusie van
plasma waarvoor geen enkele nieuwe donatie werd getest tijdens de quarantaine (Sobata et
al., 2014).

21

Het aantal opgespoorde HIV-positieve vrouwelijke donoren bleef onder 10 donoren per jaar. Het totale aantal donaties daalde
terzelfder tijd tot 4,9 miljoen in 2007.
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Figuur 9. Daling van het HIV-seroconversiepercentage bij Japanse bloeddonoren (NASC,
2015).

Deze gegevens suggereren dat de gevolgen van de niet-naleving van een uitstelperiode van
6 maanden niet ernstiger zouden zijn dan die van een uitstelperiode van 12 maanden.
De HGR heeft geen kennis van vergelijkbare gegevens voor landen die hun vers ingevroren
plasma niet in quarantaine plaatsen. De in België gebruikte NAT-methode biedt echter een
betere opsporingsgrens dan de Japanse.

De aanvaarding van alle bloeddonaties van MSM zou resulteren in een beperkte stijging
van het aantal beschikbare bloeddonaties (+ 1 %).
Vandaag is de kans dat een nieuwe HIV-infectie wordt vastgesteld in België bijna 450 keer
groter bij MSM dan bij heteroseksuele bloeddonoren. De incidentie van HIV bij de huidige
MSM-donoren blijft ongeveer 60 keer hoger dan die bij heteroseksuele donoren.
Na de afschaffing van elke uitsluiting voor seksuele contacten tussen mannen bracht de
epidemiologische monitoring in Spanje en Italië een toenemend aantal opgespoorde HIVpositieve donaties aan het licht, evenals zeldzame gevallen van besmetting van
bloedcomponenten.
Als het ongeschiktheidscriterium van de MSM werd afgeschaft, zou het risico van
besmetting met HIV evenredig aan het aantal nieuwe MSM-donoren toenemen, met een
residueel risico dat zou kunnen stijgen van 0,09 tot 0,31 HIV-besmettingen per miljoen
bloeddonaties.
De aanvaarding van bloeddonaties van mannen die ten minste 12 maanden geen seksuele
contacten met mannen hebben gehad, zou een zeer gering effect hebben op het aantal
bijkomende donaties. In landen met een in verhouding laag niet-nalevingspercentage van
de geschiktheidscriteria bleef het risico voor de ontvangers vrijwel onopspoorbaar.
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De aanvaarding van alle bloeddonaties van mannen die ten minste 6 maanden geen
seksuele betrekkingen met mannen hebben gehad, zou eveneens een gematigd effect
hebben op het aantal bijkomende donaties. De epidemiologische monitoring in Japan heeft
geen verhoging van het aantal opgespoorde HIV-positieve donaties aangetoond ten
opzichte van een situatie waarbij een uitstelperiode van 12 maanden van toepassing is.
Een vrijwel onopspoorbaar risico voor de ontvangers is een resultaat dat enkel met de
grootste voorzichtigheid mag worden toegepast op landen waarvan de HIV-epidemiologie
niet vergelijkbaar is met die van de landen die een tijdelijk uitstel hebben ingevoerd. Het is
namelijk afhankelijk van de conformiteit van de nieuwe donoren en het gebruik van de meest
doeltreffende opsporingstechnologieën.

2.2.10. Incidentie van tumoren of andere pathogenen
2.2.10.1. Hoge incidentie van tumoren of kankerverwekkende virussen
De epidemiologische gegevens bevestigen dat het risico op kanker toeneemt bij personen
met een HIV-infectie (Morlat, 2014; Riedel et al., 2015). Het risico is verhoogd voor de meeste
types van kanker, en heel in het bijzonder voor het Kaposisarcoom, de ziekte van Hodgkin,
longkanker, kankers van het anale kanaal, leverkanker en huidkanker. Voor deze kankers
werd de rol van de oncogene virussen EBV, HHV-8, HPV, HBV en HCV duidelijk vastgesteld
(Silverberg et al., 2009; de Martel et al., 2015). Het kan niet a priori worden uitgesloten dat
deze tumoren zich al vóór een laattijdige diagnose ontwikkelen of dat zich kankerverwekkende
virussen in het bloed van deze potentiële bloeddonoren bevonden. Door genoomoing voor
HIV kunnen de meeste van die risicobloeddonoren worden geweerd. De procedures voor de
beveiliging van bloedcomponenten en -producten (zie 2.2.3) kunnen ook worden gebruikt om
de overdrachten via transfusie af te remmen.
Ongeacht de HIV-status hebben in verhouding meer MSM genitale wratten met hooggradige
dysplasie dan heteroseksuele mannen en vrouwen (Pimenoff et al., 2015). Op basis van
beperkte gegevens lijken deze letsels echter veel minder vaak naar een anale kanker te
evolueren dan precancereuze letsels van de baarmoederhals (Machalek et al., 2012). Na tien
jaar antiretrovirale behandeling begint de incidentie bovendien stilaan af te nemen (Richel et
al., 2015) en zijn in-situcarcinomen geen contra-indicatie voor bloeddonatie — aangezien er
geen metastasen zijn die eventueel via transfusie kunnen worden overgedragen. Ten slotte is
niet bewezen dat HPV via transfusie wordt overgedragen (zie Tabel 1).
Het kankerverwekkende virus HHV-8 werd in 1994 ontdekt bij patiënten met een
Kaposisarcoom. Tijdens de HIV-epidemie steeg het aantal klinische gevallen tot doeltreffende
antiretrovirale behandelingen werden ontwikkeld. Het percentage aandoeningen, aanwezig bij
de eerste diagnose van aids, toont aan dat het Kaposisarcoom in België vaker voorkomt bij
MSM, bij wie het 26,3 % van de klinische syndromen voor zijn rekening neemt, tegen 5 % voor
de heteroseksuelen (Sasse et al., 2014). In landen met een lage prevalentie, zoals België, lijkt
HHV-8 vooral overgedragen te worden via seksuele contacten tussen mannen en dan vooral
bij mannen met een concomitante HIV-infectie, intraveneus drugsgebruik of na een
niertransplantatie. Aangezien het bloed echter weinig viraal DNA bevat, blijft overdracht via
transfusie zeldzaam (Katz & Dodd, 2010). Ze kan echter plaatsvinden zonder co-infectie met
HIV (Florek et al., 2015) In het bloed besmet HHV-8 bovendien vooral de B-lymfocyten.
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In België kan de kans op een infectie via de lymfocyten beperkt worden door alle componenten
systematisch te deleukocyteren (HGR, 2010). Het valt onmogelijk te voorspellen of uit te
sluiten dat het aantal gevallen van overdracht via transfusie aantoonbaar zou toenemen als
het bestaan van seksuele contacten tussen mannen als ongeschiktheidscriterium werd
afgeschaft.
2.2.10.2. Incidentie van opkomende pathogenen
Seksuele contacten vinden meestal niet toevallig plaats, maar worden beïnvloed door de mate
waarin er geclusterd wordt en door de affectieve matching. Deze dynamiek kan ertoe
bijdragen dat seksueel overdraagbare infecties zich sneller verspreiden in bepaalde
bevolkingscategorieën (Kamp, 2010; EDQM, 2012). Voor opkomende infecties met een lange
asymptomatische (maar wel infectieuze) fase, zoals HIV, bevestigen de momenteel
beschikbare epidemiologische modelleringen dat ze zich zeer snel uitbreiden vóór ze worden
ontdekt.
Uit voorspellingen met betrekking tot de risicofactoren blijkt dat het hebben van een groot
aantal sekspartners en parallelle relaties met meerdere partners een effect hebben, maar de
simulaties zijn nog maar pas begonnen (Kamp, 2010b; Risau-Gusman, 2011). In 2012
concludeert het technisch memorandum van het EDQM: “de verspreiding van infecties wordt
bevorderd door bepaalde aspecten van seksuele gedragingen die in Europa in het algemeen
wijdverspreider zijn bij MSM dan bij heteroseksuelen”. Ter herinnering: de aantallen seksueel
overdraagbare infecties zijn de voorbije jaren daadwerkelijk gestegen bij de Belgische MSM
(Tabel 5).
De belangrijkste groepen bloeddonoren die aan opkomende pathogenen blootgesteld zijn, zijn
reizigers of inwoners die teruggekeerd zijn uit landen met een hoge prevalentie van nieuwe
ziekten (Stramer et al, 2009). De voorbije twee decennia is bij MSM echter geen enkele
nieuwe seksueel overdraagbare ziekte opgedoken die ook via transfusie kan worden
overgedragen. De bekende pathogenen blijven wel prevalent en soms doen zich nieuwe
epidemische opstoten voor.
De HGR wijst er nog op dat bij de opkomende infecties een aantal onbekende factoren een
rol speelt (bv. duur van de asymptomatische fase, overdrachtspercentage,
genezingspercentage), zoals het hoge mutatiepotentieel van RNA-virussen dat op ieder
ogenblik de epidemische dynamiek kan veranderen.

Bepaalde tumoren en kankerverwekkende virussen komen vaker voor bij personen met een
HIV-infectie of bij MSM. Door opsporing van het HIV-genoom kunnen de meeste van de
eventuele risicobloeddonoren worden geweerd.
Het valt onmogelijk te voorspellen of uit te sluiten dat het aantal zeldzame gevallen van
overdracht van het kankerverwekkende HHV-8 virus via transfusie aantoonbaar zou
toenemen als het bestaan van seksuele contacten tussen mannen als
ongeschiktheidscriterium werd afgeschaft.
De verspreiding van opkomende infecties wordt bevorderd door bepaalde aspecten van
seksuele praktijken die in Europa in het algemeen wijdverspreider zijn bij MSM dan bij
heteroseksuelen.
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2.2.11. Regelgevende context en verantwoordelijkheden
2.2.11.1 Eisen inzake de bescherming van de volksgezondheid
Toen HIV zich in Europa verspreidde, duurde het lang vóór men het virus en zijn infectie- en
voortplantingswijze ontdekte en men doeltreffende voorzorgmaatregelen kon nemen.
Omstreeks het einde van de jaren '80 en het begin van de jaren '90 zouden diverse incidenten
met betrekking tot de transfusie van besmette bloedcomponenten in diverse landen voor de
rechtbank eindigen. Duizenden personen, vooral dan hemofiliepatiënten, werden met HIV
besmet ten gevolge van transfusies met besmette bloedcomponenten. Als reactie op dat
schandaal werd in juli 1994 in België een nieuwe wet op de afname van bloed en
plasmaderivaten van kracht. Samen met de bijbehorende koninklijke uitvoeringsbesluiten
reguleert deze wetgeving de manier waarop het bloed kan worden afgenomen en bereid voor
therapeutische doeleinden.
Al deze wetteksten zijn erop gericht (nieuwe) overdrachten van infectieuze agentia tot een
minimum te beperken en een verhoogde bescherming van de gezondheid van de ontvangers
te garanderen door toepassing van het voorzorgprincipe. Tegen de achtergrond van het vrije
verkeer van personen op het grondgebied van de gemeenschap voerden het Europese
Parlement en de Raad met richtlijn 2002/98/EG de verplichting in om hoge kwaliteits- en
veiligheidsnormen op te leggen. Sinds 2004 heeft richtlijn 2004/33/EG voorrang op de
nationale wetgevingen betreffende de bloedtransfusies (zie Bijlage 7). Deze minimumeisen
werden in februari 2005 omgezet in Belgisch recht. Noteer dat het elke Lidstaat vrij staat
strengere eisen te handhaven of in te voeren.
Helaas zijn de verschillende taalversies van Bijlage III, 2.1. en 2.2.2. van richtlijn 2004/33/EG
niet identiek wat het seksuel risicogedrag van deze donoren betreft. Zo zijn de permanente
uitsluiting, bedoeld in punt 2.1., en het tijdelijke uitstel waarvan sprake is in punt 2.2.2. allebei
op dezelfde risicocategorieën van toepassing in de Franse versie die in Belgisch recht werd
omgezet22. De Engelse versie onderscheidt bijvoorbeeld “sexual behaviour” in punt 2.1. van
“behaviour or activity” in punt 2.2.2. In geval van discordantie tussen de diverse taalversies
van eenzelfde Europese tekst moet de betrokken bepaling worden uitgelegd met
inachtneming van de algemene opzet en de doelstelling van de regelgeving waarvan zij een
onderdeel vormt (HJEU, 2015; Pühler & Hübner, 2015). De algemene opzet van deze bijlage
berust op haar basisstructuur en haar interne logica die het onderscheid maakt tussen
permanente uitsluiting en tijdelijk uitstel voor bloeddonatie, waarvoor de toepasselijke criteria
rationeel verschillend dienen te zijn. De HGR stelt vast dat de omzetting van de Nederlandse
versie de risico's onderscheidt volgens de algemene opzet: permanente uitsluiting voor
“personen die als gevolg van hun seksuele gedrag een groot risico hebben om ernstige
bloedoverdraagbare infectieziekten op te lopen” en tijdelijk uitstel voor “personen die als
gevolg van hun gedrag of beroepsactiviteit een risico hebben om bloedoverdraagbare
infectieziekten op te lopen” (Bijlage 7). Bovendien toont de algemene opzet van de richtlijn
aan dat de twee bepalingen een verschillend domein willen reglementeren: bijlage III richt zich
in het bijzonder op één (enkel) uitsluitingscriterium dat specifiek is voor seksuele gedragingen,
zoals bedoeld in punt 2.1, terwijl het criterium met betrekking tot het seksuele gedrag in punt
2.2.2. eigenlijk gaat over de andere gedragingen volgens het algemene rechtsprincipe “lex
specialis derogat legi generali” (Pühler & Hübner, 2015).

22

permanente uitsluiting: « Sujets dont le comportement sexuel les expose au risque de contracter des maladies infectieuses
graves transmissibles par le sang »; tijdelijk uitstel: « Individus dont le comportement sexuel ou l'activité professionnelle les
expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang »
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Bovendien hebben de permanente uitsluitingen waarvan sprake is in punt 2.1 betrekking op
ernstige infectieziekten (met name HIV), terwijl het tijdelijke uitstel van punt 2.2 over minder
ernstige infectieziekten (zoals syfilis) gaat. Volgens de hier gebruikte interpretatie
onderscheiden personen die permanent uitgesloten zijn, zich van de anderen door de
omstandigheid dat zij een ernstige overdraagbare ziekte hebben opgelopen. De HGR moet
toegeven dat deze typologie het duurzame karakter van het blootstellingsrisico eigen aan
ernstige infecties niet uitdrukkelijk benadrukt ten opzichte van het tijdelijke karakter voor de
minder ernstige infecties. Ten slotte is de omschrijving “groot risico” onnauwkeurig omdat ze
niet naar een referentiesysteem verwijst. Dit kan aanleiding geven tot verschillen tussen
Lidstaten, die zelf vrij bepalen wat een “groot risico” voor hen betekent (Benjamin et al., 2011;
Offergeld et al., 2014).
Hoewel de tekst van deze richtlijn niet rechtstreeks verwijst naar mannelijke kandidaatbloedgevers die een of meer seksuele contacten hebben gehad met een of meer personen
van hetzelfde geslacht, lopen MSM zoveel meer risico om HIV via seksuele transmissie op te
lopen dan de algemene bevolking (zie 2.2.6. voor België), dat zij logischerwijze worden
ingedeeld bij de categorie van mensen op wie het begrip “permanente uitsluiting” van
toepassing zal zijn.
Aangezien alle genomen maatregelen tot doel hebben het risico van overdracht van ernstige
aandoeningen aan ontvangers van bloedcomponenten te beperken, bevelen de richtlijnen van
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2012) uitdrukkelijk aan de permanente uitsluiting
van MSM als bloedgever te handhaven. Dit is namelijk de veiligste optie23 voor de
volksgezondheid omdat ze gebaseerd is op het streven om de risico's op een zo laag mogelijk
peil te brengen (Bijlage 7).
De internationale richtlijnen (WHO, 2012; Bijlage 7) en de Europese aanbevelingen
(EDQM, 2013) leggen ook een tijdelijk uitstel op voor de sekspartners van risicodonoren. In
dit stadium is het interessant te zien dat bij dit uitstel rekening wordt gehouden met het
antwoord op de vraag of de seksuele betrekkingen al dan niet recent zijn. Het is namelijk van
toepassing op de partners die hun laatste betrekkingen hebben gehad tijdens de 12 maanden
die aan de bloeddonatie voorafgaan (WHO, 2012)24. Na die termijn van meerdere maanden
na de laatste betrekkingen stelt dit seksueel gedrag de donoren dus niet meer bloot aan een
risico om ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten op te lopen en dit ongeacht de vroegere
seksuele betrekkingen een eenmalig dan wel regelmatig karakter hadden.
Een dergelijke aanpak past in een risicobeheer waarbij niet alleen rekening wordt gehouden
met de aard van het seksueel gedrag, maar ook met de tijdfactor, waarbij men aanneemt dat
als iemand gedurende een voldoende lange periode afziet van risicogedragingen, het risico
van besmetting kleiner wordt of niet meer bestaat.
De maatregel contrasteert duidelijk met de definitieve uitsluiting van bijvoorbeeld personen
die blootgesteld werden aan het risico van prionziekten (HGR, 2015). Zelfs als het al vrij lang
geleden is dat zij aan het risico werden blootgesteld, is het mogelijk dat de besmetting op het
moment van de bloedafname niet kan worden opgespoord omdat de incubatietijd zeer lang
is.

23

De beoordeling van de literatuur op basis van deze aanbeveling gaat tot december 2009. Sinds enkele jaren hebben de
epidemiologen een significante nieuwe stijging van het aantal HIV-infecties bij MSM vastgesteld in een groot aantal landen waar
de modellen een toename van het residuele risico voorspelden (Germain et al., 2003; Soldan & Sinka, 2003; Anderson et al.,
2009). De HGR beklemtoont dat de veel pessimistischere ramingen van Soldan & Sinka (2003) niet van toepassing zijn in landen
waar aan genoomscreening wordt gedaan.
24
De HGR merkt op dat, in de gids van Aanbeveling R(95)15 van de Raad van Europa (EDQM, 2013), de vroegere sekspartners
van de met HIV besmette personen bloed mogen doneren 12 maanden na hun laatste seksuele betrekkingen, terwijl de partners
van met HBV besmette personen dat al na 6 maanden mogen doen.
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Een definitieve uitsluiting wordt ook toegepast voor personen die met HIV besmet zijn omdat
het virus permanent in het lichaam aanwezig blijft. Uiteindelijk kan de notie “permanente
uitsluiting” enkel begrepen worden als de transfusiespecialisten na de meting van het risico
een ernstige ziekte op te lopen bovendien het voorzorgprincipe toepassen. Dit kan nodig zijn
wanneer de wetenschappers en clinici niet voldoende weten over een ziekte (verspreiding,
asymptomatische fase, ongeneeslijkheid etc.) of wanneer er redenen zijn om aan te nemen
dat de kandidaat-donor zelf ook meer dan anderen het risico loopt om andere, eventueel
onbekende via transfusie overdraagbare ziekten op te lopen die zich misschien pas veel later
of onvoorspelbaar zullen openbaren. Die houding past in een gezondheidsbeleid waarbij elk
aanzienlijk risico moet worden vermeden om de risico's tot het laagst mogelijke niveau te
beperken (Hrudey & Leiss, 2003).
In 2013, na het opstellen van een Technische Nota25 (EDQM, 2012), publiceerde de Raad van
Europa de resolutie CM/Res(2013)3 waarin staat: “er lijkt voor personen die als man seks
hebben met mannen en voor sekswerkers een groot risico te bestaan om ernstige via
transfusie overdraagbare infecties op te lopen” (Bijlage 7). De HGR stelt vast dat deze
resolutie een belangrijke nuance introduceert omdat de gebruikte formulering blijkbaar
betrekking heeft op de seksueel actieve personen en niet op de personen die in het verleden
mogelijk seksuele betrekkingen met groot risico hebben gehad. Volgens deze resolutie zou
het ontbreken van seksuele betrekkingen tussen mannen dit criterium van een “ernstig risico”
ongedaan maken. De HGR vindt opnieuw geen nauwkeurig antwoord op de vraag of het hier
gaat om een groot risico om een ziekte op te lopen, een groot risico met betrekking tot de
ziekte zelf of de combinatie van beide.
Deze resolutie stelt ook voor — in tegenstelling tot richtlijn 2004/33/EG maar op basis van
dezelfde bewoordingen voor de seksuele gedragingen (zie Bijlage 7) — een tijdelijk uitstel toe
te passen voor de seksuele gedragingen en benadrukt dat dit betrekking heeft op een minder
groot blootstellingsrisico (Bijlage 7). Deze interpretatie werd ook door het Hof van Justitie van
de Europese Unie overgenomen in het arrest Léger van 29 april 2015 (HJEU, 2015), dat zich
op het voorwerp van de procedure concentreerde en geen andere incoherenties had
vastgesteld in de punten 2.1 en 2.2.2 van bijlage III van de bovengenoemde richtlijn. Volgens
de resolutie CM/Res(2013)3 moet dit “minder grote” risico op basis van epidemiologische
gegevens beoordeeld worden en lijkt men dus de prevalentie en incidentie van seksueel
overdraagbare infecties te gebruiken. Op basis van de medische kennis over ernstige
bloedoverdraagbare ziekten (viremie, screening, etc.) en van de periode die sinds het seksuel
risicogedrag is verstreken, kan aan potentiële donoren van wie het (grote) risico uit een ver
verleden dateert, toestemming worden gegeven om bloed te doneren na een oordeelkundig
bepaalde latentieperiode.
Afgezien van het voorgaande — en ingaand tegen de eisen van verenigingen die opkomen
voor de rechten van homoseksuelen en tegen diverse petities — is het duidelijk dat er niet
zoiets bestaat als het “recht voor iedereen om bloed te geven”, zoals ook blijkt uit een grondige
analyse van talrijke wetteksten (Brooks, 2004; Heyns & Crookes, 2005; Franklin, 2007).
Overigens behoort de bloeddonatie niet tot de rechten en vrijheden die erkend worden door
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie26. De bloeddonatie is een vrijwillig
gebaar dat van burgerzin getuigt. Een aantal medische aandoeningen verhindert echter niet
zozeer de kandidatuur om bloed te doneren, dan wel de aanvaarding van de donatie voor
therapeutisch gebruik. De donatie gebeurt vrijwillig, maar kan ook geweigerd worden.
25

In de beoordeling van de modelleringsstudies waren de werken van Germain et al. (2003), Anderson et al. (2009), Davison et
al. (2011) et Pillonel et al. (2011) verwerkt. Al deze studies gaan uit van een korte vensterperiode die overeenstemt met de
screening door NAT-analyse, en stellen een lichte verhoging van het residuele risico vast bij een tijdelijk uitstel tot 12 maanden
na de laatste seksuele betrekkingen. Deze studies tonen aan dat andere factoren een minstens even groot effect hebben op de
veiligheid van het transfusiebloed, te beginnen bij de correcte naleving van de uitstelregels.
26
cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:l33501
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Recent oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU, 2015) dat de
gedifferentieerde behandeling van MSM — “als dusdanig” — niet in strijd was met het recht
van de Unie (zie 2.2.11.2.) en dat deze uitsluiting “bijgevolg bijdraagt tot de algemene
doelstelling een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te verzekeren”
(cf. Art. 35 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie). Dit arrest bevestigt dat het
grondrecht van de ontvangers op de bescherming van de gezondheid en de hieruit volgende
verplichting om het risico van overdracht van besmettelijke ziekten te beperken, voorrang
hebben op de wil van personen om hun bloed te doneren (cf. resolutie CM/Res(2008)5; Bijlage
7).
Overeenkomstig de principes van de medische ethiek — eerbied voor personen (incl. hun
onafhankelijkheid), weldoen (inclusief geen schade toebrengen) en rechtvaardigheid — is het
antwoord op de vraag over de uitsluiting van MSM als bloedgevers altijd duidelijk geweest
(Brooks, 2012; CCNE, 2015; Riquin et al., 2016): in de huidige omstandigheden en bij gebrek
aan nieuwe wetenschappelijke gegevens mag geen enkel bijkomend transfusierisico worden
genomen. De eerbied voor de donoren wordt in fine duidelijk omschreven in de Resolutie
CM/Res(2013)3: “beslissingen over de selectie van de donoren zouden in verhouding moeten
staan tot het risico” (Bijlage 7).
In dat verband moet het evenwicht tussen het voorzorgbeginsel en de op de risico's gerichte
besluitvorming (Hergon et al., 2005; Brailsford et al., 2007; Leiss et al., 2008; Slowther et al.,
2013; Wilson et al., 2014; Hughes et al., 2015; de Kort et al., 2016) de eerbied voor de
ontvangers waarborgen en oog hebben voor de donoren. De recente aanbevelingen met
betrekking tot bloeddonaties door MSM (bv. NZBS, 2014; CBER, 2015; CBS, 2015; Sousa et
al., 2015; HHS, 2016) houden rekening met dit evenredigheidsbeginsel.

Alle wetteksten met betrekking tot bloedtransfusie zijn erop gericht (nieuwe) overdrachten
van infectieuze agentia tot een minimum te beperken en een verhoogde bescherming van
de gezondheid van de ontvangers te garanderen door toepassing van het voorzorgprincipe.
De bloeddonatie behoort niet tot de rechten en vrijheden van personen. Ze is een vrijwillig
gebaar dat wordt ingegeven door burgerzin en dat geweigerd kan worden.
De minimale kwaliteits- en veiligheidseisen worden beschreven door richtlijn 2004/33/EG,
die voorrang heeft op de nationale wetgevingen met betrekking tot bloedtransfusies. Wat
de geschiktheidscriteria in verband met de seksuele gedragingen betreft, leidden zijn
formulering en zijn omzetting echter tot tal van ongerijmdheden.
Beslissingen met betrekking tot de selectie van donoren zouden in verhouding moeten
staan tot het risico en gebaseerd moeten zijn op de prevalentie en de incidentie van
ernstige seksueel overdraagbare infecties, alsook op de medische kennis over hun
overdracht via het bloed (viremie, screening, geneesbaarheid, etc.).
Volgens sommige van de recentste interpretaties kan men potentiële donoren van wie het
seksueel gedrag met groot risico uit een ver verleden dateert, toestemming geven om hun
bloed te doneren na een oordeelkundig bepaalde latentieperiode.
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2.2.11.2. De bloeddonatie: verschillende behandelingen opgenomen in de wetgeving
Over de uitsluiting als bloedgever van mannen die seksuele contacten hebben (gehad) met
mannen zijn al verhitte discussies gevoerd, zowel op het politieke als op het
wetenschappelijke toneel, en niet alleen in België. Met name de verenigingen die opkomen
voor de rechten van homoseksuelen vinden de permanente uitsluiting bijzonder frustrerend
en discriminerend.
Zij beklagen zich over de link die systematisch gelegd wordt tussen mannelijke
homoseksualiteit, onveilige seksuele betrekkingen en HIV en benadrukken het recht op
vrijheid en seksuele autonomie. Sommigen beschouwen het geven van bloed als een recht
op zich en stellen de relevantie van bepaalde uitstelcriteria ter discussie (zie 2.2.11.1.).
Gedreven door een militante houding en een gevoelsmatige instelling zijn sommigen elk
opgelegd uitstel voor MSM gaan beschouwen als uitingen van homofobie en vijandigheid door
irrationele angsten (Pulver, 2007). Er is een tendens om de gevaren van aids voor de
gezondheid te minimaliseren en volledige gelijkheid te eisen (Flanagan, 1995), waarbij elke
vergelijking met heteroseksuelen die een groot risico lopen om seksueel overdraagbare
infecties over te dragen, wordt afgewezen. De meningsverschillen hebben ook geleid tot
rechtszaken bij nationale en internationale rechtbanken waarbij vooral de vonnissen in de
zaken Freeman v Canadian Blood Services & Attorney-General of Canada (Symington, 2011),
Cain v Australian Red Cross Society (Croome & Bartl, 2013) en vooral Léger v Ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes & Établissement français du sang
(HJEU, 2015 — Dunne, 2015; Hendriks, 2015; Pelosi, 2015; Pühler & Hübner, 2015;
Bakhschai & Kiessig, 2016; den Exter, 2016; Leblond, 2016; Tryfonidou, 2016) veel stof deden
opwaaien. Bovendien werd de permanente uitsluiting van MSM voor de rechtbanken betwist
wegens de melding van de permanente uitsluiting die als een schending van de privacy wordt
beschouwd. Geen van de vonnissen hield staande dat het voorwerp van de klachten in strijd
was met wettelijke rechten of vrijheden op voorwaarde dat de maatregelen noodzakelijk voor
de bescherming van de gezondheid en proportioneel waren.
Vele burgers willen onbaatzuchtig en belangeloos hun bloed geven. Donoren uit
maatschappelijke groepen waarmee zij zich identificeren kunnen het gevoel hebben
gediscrimineerd en afgewezen te worden (van den Burg & Magnusson, 2012; HGR, 2013).
Dat gevoel kan versterkt worden door het morele imago dat aan de status van bloedgever
verbonden is, een imago dat trouwens veelvuldig wordt gebruikt door de wervingscampagnes
van de bloedinstellingen en waarmee ze door hun uitstel niet vereenzelvigd kunnen worden.
Dat geldt met name voor de bloeddonatie door MSM. Bij deze personen wordt het gevoel dat
ze niet zoals de anderen behandeld worden, nog versterkt door het leed dat ze al ondervinden
door de stigmatisering en de bestaande sociale clichés (Fox, 2010; Galarneau, 2010;
Hatzenbuehler et al., 2010; Klugman, 2010; Altman et al., 2012; Galarneau, 2015; Pachankis
et al., 2015; Béranger et al., 2016; Riquin et al., 2016).
Vooral wegens haar universele en definitieve karakter wordt de uitsluiting ervaren als een
vorm van stigmatisering van de seksuele praktijk van een minderheidsgroep en niet als een
maatregel die een besmettingsrisico wil beperken op basis van een individuele beoordeling
(Wainberg et al., 2010; Bensing, 2011; Smith et al., 2011; Flanagan, 2012; Cohen et al., 2014;
Garner & Walker, 2014; Kesby & Sothern, 2014; Berkman & Shou, 2015; Ham, 2015;
Katikireddi et al., 2015; Béranger et al., 2016).
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Heel wat mensen vinden dat er sprake is van discriminatie telkens wanneer men
homoseksuelen rechten en mogelijkheden ontzegt die wel worden toegekend aan
heteroseksuelen, maar anderen wijzen dat standpunt af. Bepaalde verschillen in behandeling
die als discriminerend worden ervaren, kunnen ook te wijten zijn aan andere oorzaken dan
discriminatie (Cavanagh, 2000).
Niemand kan betwisten dat seksuele risciopraktijken van bloeddonoren, ongeacht hun
seksuele geaardheid, gevolgen kunnen hebben voor de virale veiligheid van
bloedcomponenten die bereid worden op basis van de betrokken donatie. Wanneer MSM
getroffen werden door uitsluitingsmaatregelen, gebeurde dat niet om hen te discrimineren27 of
hen schade te berokkenen, maar omdat men had vastgesteld dat specifieke gedragingen de
verspreiding van ernstige infectieziekten bevorderden en dit in veel hogere mate dan het geval
was voor de rest van de bevolking. Het probleem van de herhaalde niet-naleving van het
predonatiegesprek leidt bijgevolg tot een groter gezondheidsrisico voor deze donoren met
hoog infectierisico (zie 2.2.7.2. en 2.2.9.2b), zelfs als een gevoelige genoomscreening werd
uitgevoerd (Morris et al., 2005; Harritshoj et al., 2008; Kalus et al., 2009; Schmidt et al., 2009;
Laffoon et al., 2010; Álvarez et al., 2016).
In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie28 werd de seksuele geaardheid
toegevoegd aan de lijst van criteria die geen aanleiding mogen geven tot verschillen in
behandeling omdat ze discriminatie in de hand werken (ras, geslacht, leeftijd etc.). De
grondrechten en -beginselen van het Handvest zijn van toepassing op alle domeinen die
geregeld worden door de Europese wetgeving en hun wettelijke omzettingen door de
Lidstaten. Noteer dat het begrip “discriminatie” niet gedefinieerd wordt in de diverse
basisdocumenten met betrekking tot de rechten van de mens — deze documenten bevatten
enkel een niet-beperkende lijst van redenen om ze te verbieden (Altman, 2015). Uit onderzoek
van die redenen blijkt dat discriminatie omschreven kan worden als het feit dat daden,
praktijken of beleidslijnen een verschil in behandeling van bepaalde personen toepassen op
grond van criteria die betrekking hebben op de eigenschappen van de persoon en niet op zijn
daden of gedragingen.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in de zaak Léger (HJEU, 2015) dat de
permanente contra-indicatie voor een man die seksuele betrekkingen heeft gehad met een
man “geen afbreuk doet aan het non-discriminatiebeginsel als dusdanig” omdat het verschil
in behandeling “enkel betrekking heeft op het vraagstuk, van beperkte draagwijdte, van de
uitsluiting als bloedgever om de gezondheid van de ontvangers te beschermen” (Bijlage 8).
Ter herinnering: de bloeddonatie behoort niet tot de “rechten en vrijheden die door het
Handvest worden erkend”29 (zie 2.2.11.1.).
Voor dit arrest heeft het Hof zich vervolgens beroepen op het “evenredigheidsbeginsel”, een
algemeen juridisch principe dat inhoudt dat de middelen aangepast moeten zijn aan het
nagestreefde doel. Zo kan elke beperking op de uitoefening van de door het Handvest erkende
rechten en vrijheden op grond van artikel 52 worden toegepast als ze niet in strijd is met het
evenredigheidsbeginsel, d.w.z. als ze “noodzakelijk is [ ] en daadwerkelijk beantwoordt [ ] aan
door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen” (Bijlage 8).
27

De kritische analyse van Pulver (2007) toont aan dat dit beleid werd gevoerd ondanks de discriminerende effecten en niet
wegens die effecten, en dat met veel aandacht voor of in overleg met de homoseksuele gemeenschap in de Verenigde Staten.
Galarneau (2010) daarentegen houdt vol dat de tolerantie voor andere donorpopulaties die aan een soortgelijk risico zijn
blootgesteld, duidt op systematische en institutionele onderliggende discriminatie vanwege de Amerikaanse besluitvormers.
28
Noteer dat de seksuele geaardheid als beweegreden niet was opgenomen in vroegere internationale verdragen zoals het
Europees Verdrag der Rechten van de Mens. Het Handvest werd in 2000 afgekondigd, maar het verdrag van Lissabon, dat op 1
december 2009 in werking trad, gaf het zijn bindende karakter voor de Lidstaten. Bij niet-naleving van deze rechten kan elke
burger er zich nu op beroepen op grond van een tekst die het recht van de Unie ten uitvoer legt.
29
Toch is het vrij verrassend dat het Hof in punt 53 van dit arrest aangeeft dat “de permanente contra-indicatie voor bloeddonatie
bij een man die seksuele betrekkingen heeft gehad met een man […] een beperking vormt op de uitoefening van de door het
Handvest erkende rechten en vrijheden”, zonder dat de bloeddonatie in deze erkende rechten of vrijheden is opgenomen of bij
een van de in het Handvest opgesomde categorieën kan worden ingedeeld.
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De verantwoording van de doelstelling van algemeen belang stelt geen probleem (cf.
2.2.11.1.), maar de naleving van het evenredigheidsbeginsel is complexer, want: “wanneer
een keuze mogelijk is tussen meerdere geschikte maatregelen, moet bovendien die maatregel
worden gekozen die de minste belasting met zich brengt” (Bijlage 8).
De permanente uitsluiting van MSM dient niet alleen aan de doelstelling van algemeen belang
te beantwoorden, maar moet ook afdoende verantwoord worden op basis van de huidige
medische, wetenschappelijke en epidemiologische kennis. Ten slotte kan het Hof niet
voorbijgaan aan de kosten die aan al deze maatregelen verbonden zijn en benadrukt het dat
“de belasting die eruit voortvloeit [niet] buitensporig mag zijn ten opzichte van de nagestreefde
doelstellingen op het vlak van gezondheidsbescherming” (Bijlage 8).
In wezen geeft het arrest in de zaak Léger de nationale rechter opdracht de knoop door te
hakken. Op dat punt kreeg het arrest heel wat kritiek (Pühler & Hübner, 2016). Het Hof zou
geen oog hebben gehad voor een centrale doelstelling van de Europese wettelijke
voorschriften, namelijk het vaststellen van hoge gemeenschappelijke kwaliteits- en
veiligheidsnormen (cf. richtlijn 2002/98/EG, Annexe 7). Een andere kritiek was dat geen
rekening werd gehouden met de omstandigheid dat het verschil in behandeling betrekking
had op een volledige groep (en niet op elke persoon binnen die groep als individu) en het
arrest dus de stereotypen in stand houdt over onveilige seksuele praktijken, geëxtrapoleerd
naar homofiele en biseksuele personen die seksueel actief zijn of geweest zijn (Dubout, 2016;
Simon, 2016; Tryfonidou30, 2016). Hendriks (2015) van zijn kant levert kritiek op het gebruik
van een dergelijk buitenwettelijk criterium door het “College voor de rechten van de mens” van
Nederland, dat op die basis had geconcludeerd dat de permanente uitsluiting discriminerend
was.
Een groot risico om ernstige bloedoverdraagbare ernstige ziekten op te lopen, in combinatie
met het ontbreken van afdoende methoden om ieder besmettingsrisico uit te sluiten, zou
voldoende zijn om een permanente uitsluiting van MSM te verantwoorden.
Op die manier handhaaft het arrest van het Hof de mogelijkheid van een definitieve uitsluiting,
in tegenstelling tot het Australische arrest dat tot de afschaffing van een dergelijke permanente
uitsluiting leidde31 (Croome & Bartl, 2013) en het Canadese arrest, dat benadrukte dat er
onvoldoende bewijzen waren om de voortdurende verlenging32 van de uitsluitingsperiode te
rechtvaardigen (Symington, 2011).

30

Tryfonidou (2016) laat nog opmerken dat permanente uitsluiting in Frankrijk alleen wordt toegepast voor MSM, de enige
categorie van personen dus die definitief van bloeddonatie moet worden uitgesloten wegens hun risicogedrag. Het verschil in
behandeling zou gebaseerd zijn op het geslacht van de sekspartner van de mannelijke bloeddonoren.
31
Toch vestigde het arrest de aandacht op de billijkheid van een tijdelijk uitstel dat in Australië 12 maanden bedraagt na de
laatste seksuele betrekkingen tussen mannen.
32
“However, evidence was lacking of the existence of real concerns that would make a deferral period of 33 years necessary in
order to maintain the current level of safety. Certainly, there was no such evidence supporting the annual increase in the length
of the deferral period.”
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De HGR is evenwel van mening dat de redenering van Croome & Bartl (2013) over de
vaststelling dat de afschaffing van elke uitsluiting van MSM in Italië en Spanje geen effect
heeft, op een verkeerde voorstelling van de gegevens berust. Deze auteurs baseren hun
conclusie op tabellen die een overzicht geven van het (twee)jaarlijkse aantal door transfusie
verworven HIV-infecties en de vaststelling dat het aantal infecties niet is toegenomen na de
afschaffing van het MSM-criterium. Het jaarlijks aantal infecties ligt verbazingwekkend hoog.
Het effect van de afschaffing van het ongeschiktheidscriterium kan echter niet op deze manier
worden beoordeeld om de redenen die hoger al werden aangehaald (zie 2.2.9.2b). Het is ons
opgevallen dat het Spaanse rapport waarnaar verwezen wordt, vermeldt dat alle betrokken
transfusies in het buitenland hebben plaatsgevonden en dat ook het Italiaanse rapport staande
houdt dat een deel van de infecties uit een ander land komt. Ten slotte werd het aantal
gevallen, gemeld in het Italiaanse rapport waarnaar Croome & Bartl (2013) verwijzen,
geleidelijk gecorrigeerd met de toevoeging van honderden via transfusie overgedragen
infecties die in het laatst gepubliceerde rapport worden opgesomd (Camoni et al., 2015).
Een ander juridisch aspect dat in deze context wordt aangehaald, is de omstandigheid dat
geen toegang tot een goed of een dienst wordt geweigerd (HALDE, 2006). Dit argument werd
evenwel betwist in bepaalde Angelsaksische landen. In de zaak Cain v Australian Red Cross
Society voerden de advocaten aan dat de onthaalstructuur en de analyseprocedures als een
dienst kunnen worden beschouwd, tenminste in rechtsgebieden waar het begrip “dienst”
ruimer mag worden geïnterpreteerd (Croome & Bartl, 2013). In de Canadese zaak
(Symington, 2011) daarentegen had de wetgeving over de gelijkheid geen betrekking op de
bloedinstelling aangezien die geen deel uitmaakt van de diensten die afhankelijk zijn van de
regering. In Nederland is het “College voor de menselijke rechten” reeds lang van oordeel dat
het inzamelen en de bereiding van bloed onder de nationale wetgevingen betreffende de
goederen en diensten vallen — dit argument krijgt echter kritiek en wordt als kunstmatig
bestempeld (Hendriks, 2015).

Het seksuele risciogedrag van bloeddonoren, ongeacht hun seksuele geaardheid, kan
gevolgen hebben voor de virale veiligheid van bloedcomponenten die bereid worden op
basis van de betrokken donatie.
Wanneer MSM getroffen werden door uitsluitingsmaatregelen, gebeurde dat niet om hen te
discrimineren of hen schade te berokkenen, maar omdat men had vastgesteld dat
specifieke gedragingen de verspreiding van ernstige infectieziekten bevorderden en dit
in veel hogere mate dan het geval was voor de rest van de bevolking.
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Het discriminerende effect dat sommigen aan de kaak stelden, betreft alleen het probleem
— van beperkte omvang — van de uitsluitingen als bloedgever om de gezondheid van
de ontvangers te beschermen. De (permanente) uitsluiting van bloeddonatie is in die zin in
overeenstemming met het non-discriminatiebeginsel waarvan sprake is in de grondrechten
van de Europese Unie.
Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat, wanneer een keuze mogelijk is tussen meerdere
geschikte maatregelen, die maatregel moet worden gekozen die de minste belasting met
zich brengt.
Om misverstanden te vermijden, is het dan ook zeer belangrijk dat de bloedinstellingen en
gezondheidsautoriteiten nog uitdrukkelijker en systematischer de beweegredenen voor de
maatregelen bekendmaken.

2.2.11.3. Collectieve aanpak van het predonatiegesprek
Medische selectieprocedures voor bloedgevers op basis van risciogedrag worden universeel
gebruikt om het risico van via transfusie overdraagbare infecties te beperken, maar hun
doeltreffendheid wordt betwist in landen waar het residuele risico voor deze infecties klein is.
Toch kan gemakkelijk worden aangetoond dat het zinvol is door medische selectie donoren
met groot risico van HIV-transmissie en in mindere mate van HBV-transmissie uit te sluiten.
Om zich ervan te overtuigen dat het aantal infecties sterk kan worden verminderd, volstaat
het de prevalentie bij de nieuwe donoren en de incidentie bij de regelmatige donoren te
vergelijken met de overeenkomstige waarden bij de bevolking die in aanmerking komt om
bloed te doneren(Custer et al., 2015; Li et al., 2015; zie Figuur 7 voor HIV in België). Met de
vragenlijsten en de predonatiegesprekken alleen kunnen asymptomatische dragers van het
HCV en syfilis niet worden uitgesloten.
De meeste bloeddonoren lijken zeer onbaatzuchtig, empathisch en plichtsbewust te zijn. Deze
prosociale eigenschappen worden algemeen beschouwd als de belangrijkste beweegredenen
om bloed te geven (Steele et al., 2008; Liszewski et al., 2014; Hughes et al., 2015). In België
blijkt uit de lage prevalentie bij nieuwe donoren (Bijlage 5) dat de informatie vóór de
bloeddonatie en de medische selectie doeltreffend werken. De evolutie van de HIV-incidentie
bij regelmatige donoren is dan weer verontrustend (zie Tabel 7 en Figuur 6). Blijkbaar zijn de
inspanningen om bevattelijker didactisch materiaal en een duidelijkere predonatievragenlijst
ter beschikking te stellen, niet voldoende om de cijfers te verbeteren (Rugege-Hakiza et al.,
2003; O’Brien et al., 2008; Goldman et al., 2011; O’Brien et al., 2015). De predonatievragenlijst
is alleen doeltreffend als de donor oprechte, volledige en correcte antwoorden geeft. Dit advies
stelt helaas vast dat dit niet altijd het geval is en dat essentiële informatie kan worden
verzwegen, wat ook de redenen hiervoor zijn. Men heeft aangetoond dat het bijzonder
persoonlijke karakter van de vragen over bepaalde risico's van de seksuele activiteit niet op
prijs wordt gesteld door bepaalde kandidaat-bloedgevers. Die vragen zijn echter onvermijdelijk
als men het kleinst mogelijke risico wil nastreven. Eigenlijk bewijzen ze dat het onderliggende
doel er wel degelijk in bestaat na te gaan of er een risico is, al kunnen bepaalde
uitsluitingscriteria - als neveneffect - een epidemiologisch feit openbaar maken dat eigen is
aan een groep.
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Alle recente conferenties over dit vraagstuk (Chiavetta et al., 2003; ACBSA, 2010)
concludeerden dat meer informatie moet worden ingewonnen om de besluitvorming te
ondersteunen (EDQM, 2012; Epstein et al., 2014; Offergeld et al., 2014; Preuβel & Offergeld,
2015). In een gereglementeerd kader is het echter moeilijk aan betrouwbare gegevens te
komen voor het wijzigen van de criteria met betrekking tot bloeddonoren die een groot risico
lopen om ernstige ziekten over te dragen. Gelet op de epidemiologische en socioculturele
verschillen zijn vergelijkingen met de middelen die in andere landen worden ingezet, niet
overtuigend.
Er bestaan zelfs gegevens die erop duiden dat de huidige predonatiegesprekken slechts in
beperkte mate de sensibilisering van de bloeddonoren voor seksuel risciogedrag verbeteren
(O’Brien et al., 2006). Ten slotte kunnen er onvermoede verschillen zijn in de perceptie van
wat het betekent “een seksueel contact gehad te hebben” (Rawlings et al., 2006). Dat
verhindert niet dat in tal van landen nieuwe initiatieven worden genomen om de bestaande
vragenlijsten aanvaardbaarder te maken (bv. de donoren laten tekenen vóór ze de
vragenlijsten over de voor de ontvangers onveilige gedragingen invullen, alle vragen over
seksuele gedragingen met één gemeenschappelijk antwoord groeperen enz.).
In het kader van de ontwikkeling van kwaliteitsinitiatieven nodigen de goede praktijken die tot
doel hebben een hoog kwaliteitsniveau te bereiken, echter uit om geen rekening te houden
met vermijdbare tekorten in een vroeger stadium van de procedés.
Volgens de cijfers die in dit advies worden onderzocht, zou het aantal gevallen van HIVtransmissie via transfusie kunnen toenemen als men het criterium van de permanente
uitsluiting van MSM afschaft, ook al zou het op een laag niveau blijven dankzij de
doeltreffendheid van alle risicopreventiemaatregelen samen (zie 2.2.9.2b). Dit
epidemiologische feit, eigen aan een bevolkingscategorie, geeft niet noodzakelijk een
aanwijzing van de gezondheidstoestand van elk individu binnen de groep, maar om praktische
redenen berust de selectie van bloeddonoren op basis van risicogedrag altijd op een
collectieve aanpak. Die praktische aanpak wordt ingegeven door de omvang van het
therapeutisch gebruik van menselijk bloed, die maakt dat de kwaliteit en de veiligheid voor de
ontvangers moeten worden gewaarborgd (cf. richtlijn 2002/98/EG, Bijlage 7). In België worden
meer dan 650 000 donaties per jaar ingezameld. Om de selectie van die donoren te beheren,
moeten gesprekken worden gevoerd met ongeveer 12 000 mensen per week. De kandidaatbloeddonoren worden niet noodzakelijk door dezelfde personeelsleden ontvangen. Op basis
van de antwoorden op de predonatievragenlijst worden tientallen geschiktheidscriteria
gecontroleerd. In die omstandigheden is het moeilijk de vertrouwensrelatie te smeden die
nodig is om betrouwbare antwoorden te verkrijgen op vrij delicate vragen over het seksleven
van een persoon.
De kandidaat-donor behoudt de vrijheid om de vragen niet te beantwoorden en het staat de
bloedinstelling ook vrij om tot een uitstel over te gaan. In geval van overdracht van een ernstige
ziekte via de bloeddonatie die niet te wijten is aan een tekortkoming van de
opsporingstechnieken of aan een toevallige omstandigheid, maar het gevolg is van het
opzettelijk fout beantwoorden van vragen uit de predonatievragenlijst, zal de vraag naar de
juridische aansprakelijkheid van de donor worden gesteld indien kan worden bewezen dat
volledige en correcte antwoorden tot uitstel van de donatie zouden hebben geleid en de donor
zich hiervan bewust was en er duidelijk over ingelicht was.
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De meeste bloeddonoren lijken zeer onbaatzuchtige, empathische en plichtsbewuste
mensen te zijn, maar sommigen geven tijdens het predonatiegesprek onbetrouwbare
antwoorden die de gezondheid van de ontvanger in gevaar kunnen brengen.
Het bijzonder persoonlijke karakter van de vragen over bepaalde risico's van de seksuele
activiteit worden niet op prijs gesteld door bepaalde kandidaat-bloedgevers.
Om praktische redenen berust de medische selectie van de bloeddonoren op basis van
risciogedrag op een collectieve aanpak.
In een gereglementeerd kader is het moeilijk aan betrouwbare gegevens te komen voor het
wijzigen van de criteria met betrekking tot bloeddonoren die een groot risico lopen om
ernstige ziekten over te dragen.

2.2.12. De evenredigheid van de sanitaire securisatiemethoden
Op basis van de wetenschappelijke gegevens van dit rapport en van de hoger geciteerde
reglementaire context, kan de HGR de beslissende instanties de volgende denkpistes
aanreiken om voor elke ontvanger van bloeddonaties een maximale veiligheid te garanderen
en te vrijwaren, en om te trachten een antwoord te geven op het gevoel van stigmatisering dat
wordt ervaren door sommige MSM.
2.2.12.1. De voorwaarden voor de opheffing van elke vorm van uitsluiting
De voorstellen tot opheffing van elke vorm van uitsluiting benadrukken het voordeel voor de
maatschappij in termen van verstandhouding en sociale cohesie, door zich te baseren op het
extreem zwakke niveau van de huidige residuele risico’s voor de geïdentificeerde virale
agentia. Deze benadering stoelt dus op de doeltreffendheid van de meest performante
opsporingstechnieken en beveiliging van de bloedcomponenten.
Een ander argument dat vaak wordt ingeroepen ten gunste van deze opheffing is het voordeel
voor de volksgezondheid (enkele bijkomende procenten aan bloeddonaties), onder meer in
de landen die geconfronteerd worden met een structureel tekort aan bloedcomponenten. De
selectieprocedures voor donoren worden in die gevallen gericht op individuele criteria inzake
seksuele praktijken die worden beschouwd als afdoende risico-indicatoren.
Deze benadering gaat echter voorbij aan het belang van het voorzorgsprincipe en de huidige
uitsluitingscriteria bij het bereiken van deze zeer lage residuele risicostatus, zoals dat
momenteel in België het geval is. Deze benadering hecht veel meer belang aan het
discriminatiegevoel dan aan de noodzaak van de veiligheid van de donaties voor de
ontvangers.
Een ander belangrijk element in dit debat is dat de spectaculaire verbetering van de
heelkundige technieken, de orgaantransplantatietechnieken of nog de technieken voor
behandeling van ernstige bloedingen (HGR, 2015b) het beroep op bloedtransfusies sterk
verminderd heeft, in die mate dat België geen structurele schaarste kent in zijn
bloedbevoorrading (HGR, 2013).
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De HGR heeft de beschikbare informatie met betrekking tot HIV geëvalueerd in drie landen
die alle MSM-uitsluitingscriteria voor bloeddonaties hebben opgeheven — te weten Italië,
Spanje en Zuid-Afrika. Van deze drie landen vertoont enkel Spanje een verschil in de
incidentiepercentages bij de bevolking (CNEDGSPCI, 2015) dat vergelijkbaar is met dat in
België (zie Figuur 4). Daarentegen, in Italië en in Zuid-Afrika werd het uitsluitingscriterium
opgeheven aangezien overwegend heteroseksuelen besmet waren.
Spanje heeft bij de bloeddonoren een duidelijk toegenomen percentage van HIV, met
momenteel negen op tien HIV-besmette donaties afkomstig van een MSM-donor (Oyonarte,
2012) en een toenemend aantal recente HIV-infecties die positief gediagnosticeerd werden
via NAT, zonder dat ze positief waren volgens de immuno-enzymatische dosering (Benjamin
et al., 2011).
De gegevens uit Italië zijn minder duidelijk (zie 2.2.7.1.) maar het percentage
serogeconverteerde MSM onder de regelmatige donoren is met 19 % toegenomen na de
opheffing van het MSM-uitsluitingscriterium in Italië, terwijl het percentage gedaald is bij
heteroseksuele donoren (EDQM, 2012; Piccinini et al., 2014). Tot slot benadrukken Raimondo
et al. (2016) de nood aan meer bevattelijk educatief materiaal, aan een duidelijkere vragenlijst
om in te vullen vóór donatie, en aan doeltreffende informatiecampagnes om de bewustwording
rond seksueel gedrag met HIV-risico bij Italiaanse bloeddonoren te verbeteren.
Zuid-Afrika heeft in zijn globale bevolking te maken met zo’n hoge infectiegraad, dat er
bijkomende maatregelen werden ingevoerd om de veiligheid van de transfusieketen te
versterken door plasma in quarantaine te plaatsen (zie 2.2.12.7.). Gelet op de preliminaire
gegevens is het niet mogelijk om te beweren dat het percentage serogeconverteerde MSM
onder de regelmatige donoren (van erytrocytenconcentraten of bloedplaatjesconcentraten) is
veranderd na de opheffing van het MSM-uitsluitingscriterium in dit land.
Zoals in de analyse van de HGR vastgesteld, ontbreken er op dit ogenblik solide bewijzen om
de strategie van opheffing van gelijk welke uitsluiting te ondersteunen, zelfs voor landen waar
de prevalentie en de incidentie van HIV bij de heteroseksuele en bij de MSM-populatie
gelijkaardig zijn. Het gaat niet op om op dit moment deze maatregel zonder onderscheid door
te trekken naar de bloedinzameling in België, een land waar de HIV-prevalentie en -incidentie
op onweerlegbare wijze hoger liggen bij MSM dan de respectieve epidemiologische
paramaters bij heteroseksuelen. De incidentiegraad bij Belgische MSM is vandaag inderdaad
bijna 450 keer hoger dan die waargenomen bij heteroseksuele donoren.
Last but not least zal de wetgever duidelijk de verantwoordelijkheid moeten verduidelijken
ingeval er een ontvanger van met HIV of HCV besmet bloed afkomstig van een MSM-donor
klacht zou neerleggen op basis van de huidige wetgeving, die een tijdelijke (of permanente)
uitsluiting oplegt ten aanzien van donoren met een seksueel gedrag dat hen blootstelt aan
een (hoog) risico om (ernstige) bloedoverdraagbare infectieziekten op te lopen.
Het spreekt voor zich dat zodra het incidentiepercentage van de HIV-seropositiviteit bij de
MSM-populatie zal verminderen tot een niveau dat te vergelijken is met de algemene
bevolking, de fractie van het residuele risico dat is toe te schrijven aan MSM niet langer een
overheersend deel van het totaal residueel risico zal vormen, zodat de toelatingscriteria voor
MSM zouden kunnen worden aangepast aan de epidemiologische situatie. De vermindering
van transfusierisico’s is ook een kwestie van preventie-inspanningen die erop gericht zijn de
HIV-epidemie binnen de Belgische bevolking, en meer bepaald bij MSM, uit te roeien.

In afwachting dat de HIV-incidentie bij MSM hen niet meer van de algemene bevolking
onderscheidt en geen uitsluitingscriterium meer vormt voor bloeddonatie, zouden bloed of
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bloedcomponenten afkomstig uit bloeddonaties van MSM uitsluitend voorbehouden kunnen
worden voor wetenschappelijk onderzoek (HGR, 2013; CBS, 2014; Waller et al., 2016).
2.2.12.2. Het behoud van de permanente uitsluiting
Het behoud van het uitsluitingscriterium ten aanzien van MSM legt de focus op de doelstelling
en op de wettelijke verantwoordelijkheden van de transfusieprofessionals (zie 2.2.11.1.), die
streven naar de verbetering van de veiligheid van de bloedcomponenten door het principe te
volgen het risico zo laag te houden als dat redelijkerwijze mogelijk is. De facto vergt het
leveren van afdoende bewijzen over extreem lage risico’s (Hrudey & Leiss, 2003) dat er veel
middelen vereist zijn om te zorgen voor overtuigend bewijsmateriaal.
Het beheer van dergelijke risico’s behelst dan ook evenwichtige beslissingen die rekening
houden met de andere risico’s (bij voorbeeld wanneer er een tekort aan bloed is) en vergt ook
aandacht voor de overdracht van het risico (aan ontvangers van een transfusie), voor de
billijkheid (prioriteit aan de beheersing van hoge risico’s), voor de relatieve risico’s (bij
voorbeeld door bij voorkeur donoren met laag risico te mobiliseren), enz.
De selectieprocedures voor donoren richten zich op bepaalde personen die deel uitmaken van
sterk onderling verbonden seksuele contactnetwerken en die een significant toegenomen
risico inhouden om ernstige infectieziekten over te dragen via het bloed.
De analyse van de HGR geeft aan dat het bereiken van zeer lage residuele risico’s voor een
groot deel te danken is aan de combinatie van het gebruik van het voorzorgsprincipe, aan de
huidige selectiecriteria en aan screenings- en beveiligingstechnieken voor bloedcomponenten
die weliswaar performant zijn, maar daarom nog niet absoluut feilloos. De strategie van de
selectiecriteria voor donoren is overigens coherent met de preventiecampagnes die erop
gericht zijn de transmissie van HIV en van seksueel overdraagbare infecties tegen te gaan.
De risico evaluatie kan sterk verschillen naargelang zij gebeurt vanuit een individuele of een
collectieve benadering. De manier waarop een persoon de risico’s bij seksuele contacten
waarneemt en welke voorzorgen hij neemt om ze te verminderen, verschilt fundamenteel van
het standpunt van de verantwoordelijken voor bloedtransfusies die de missie hebben erover
te waken dat al het mogelijke wordt gedaan om te voorkomen dat patiënten door transfusie
worden besmet met infecties. HIV is een verraderlijk virus dat aanvankelijk slechts weinig of
lichte symptomen veroorzaakt. Indien de infectie over het hoofd wordt gezien en niet wordt
behandeld, dan veroorzaakt zij — meestal pas na enkele jaren — een immunodeficiëntie.
De HGR beklemtoont dat prevalentie én de veelvuldige partnerwissels binnen seksuele
contactnetwerken waarbinnen een persoon actief is, de determinerende elementen zijn.
Aangezien het MSM-segment binnen de totale bevolking klein is (in België geraamd op 1,5 %),
maar tegelijk ook tekent voor de helft van alle HIV-besmette personen (zie Figuur 4), is het
risico om in dit netwerk van seksuele contacten te worden besmet bijzonder hoog (zie Figuur
5). De verantwoordelijken voor de bloedveiligheid staan aldus voor de situatie om te beslissen
of het aanvaardbaar is het risico, dat inherent is aan bepaalde donoren, over te dragen op
ontvangers die niet beschikken over de autonomie om te beslissen wat er al dan niet met hen
gaat gebeuren (Leiss et al., 2008; Folléa, 2016).
Het kan inderdaad nuttig zijn zich in de plaats te stellen van een ontvanger die in de loop van
zijn leven enkele honderden keren een transfusie moet krijgen (bij voorbeeld een patiënt die
lijdt aan een hemoglobinopathie; Petermann et al., 2016): deze patiënt zal repetitief worden
blootgesteld aan een miniem risico, maar het gecumuleerde risico zal niet volledig
verwaarloosbaar zijn.
Ten andere, aangezien er gewoonlijk meerdere bloedcomponenten worden aangemaakt uit
één bloeddonatie en er vaak meerdere personen worden geïnfecteerd door één besmette

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 73 −

afname, zou het wenselijk zijn dergelijke overdrachten te voorkomen, want er bestaat geen
behandeling die AIDS geneest en de impact op de levenskwaliteit van besmette personen
raakt onvermijdelijk de gezondheid in haar drie aspecten: de fysieke, de mentale en de sociale
gezondheid.
De HGR herinnert eraan dat het aantal nieuwe diagnoses van seksueel overgedragen HIV in
België niet stabiel is, maar in de loop der jaren geëvolueerd is. De jongste tien jaar is de
incidentie voortdurend sterk toegenomen bij MSM (zie Figuur 5). Ook bepaalde andere
seksueel overdraagbare infecties zijn in deze periode toegenomen (zie Tabel 5). Overigens,
wat de opkomende virale infecties betreft, moet men — bij voorbeeld — het hoge
mutatiepotentieel van RNA-virussen niet onderschatten, waardoor op elk moment de
epidemiologische opmars kan veranderen.
Zo goed als alle HIV-transmissies via transfusie hadden voorkomen kunnen worden mochten
de donoren zich strikt hebben gehouden aan de vigerende uitsluitingscriteria en bij de
anamnese hun seksuele betrekkingen hadden gesignaleerd of mochten zij gebruik hebben
gemaakt van de vertrouwelijke zelfuitsluiting. In België werden er tussen 2007 en 2014 vier
HIV-infecties positief gediagnosticeerd via NAT, zonder dat ze positief waren volgens de
immuno-enzymatische dosering (d.w.z. recente infecties). Drie besmettingen werden
gedetecteerd bij de acht mannelijke donoren, goed voor 37,5 %, afkomstig van regelmatige
en “niet nader bepaalde” donoren (zie Figuur 6), wat een verhoogd transmissierisico voor deze
donoren suggereert. Omdat het om recente infecties gaat, zouden deze regelmatige donoren
zich hun seksueel “risico”gedrag moeten kunnen herinneren (Morris et al., 2005).
De rednering berust op epidemiologische gegevens alsook op het beginsel dat er geen enkel
bijkomend transfusierisico mag worden genomen, en niet op seksuele vooroordelen. Vanuit
dit standpunt vormt de permanente uitsluiting van MSM geen onrechtvaardige ongelijkheid in
behandeling, ook al kan deze praktijk als stigmatiserend worden ervaren door kandidaatbloeddonoren. Er wordt overigens geen toegang tot goederen of diensten ontzegd of een
persoonlijk recht geweigerd, maar het gaat over een maatregel waarvan het enige doel
bestaat een andere persoon ten goede te komen, in dit geval de patiënt die
bloedcomponenten ontvangt.
2.2.12.3. De modaliteiten voor donatie vanwege mannen die sinds meerdere maanden
geen seksuele betrekkingen meer hebben gehad met mannen
Deze benaderingswijze gaat uit van de vaststelling dat een infectierisico verdwijnt wanneer
het daaraan gelinkte risicogedrag wordt stopgezet en dat er bij de persoon, na een redelijke
termijn, kan worden overgegaan tot een opsporing van HIV en van andere overdraagbare
ziekten.
Net zoals voor andere praktijken vinden sommige professionals dat seksueel gedrag met hoog
risico om ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten op te lopen, kan worden beheerd door
een tijdelijk uitstel van bloeddonaties. De opsporingstests zijn namelijk zodanig doeltreffend
dat de prevalente infecties op een betrouwbare manier kunnen worden herkend. Een
voldoende lange uitstelperiode zou een betrouwbare manier zijn om te voorkomen dat de
infectie kan worden overgedragen in geval van een nieuwe infectie via gedoneerd bloed
tijdens de ‘stille vensterperiode’ van de tests (zie Figuur 3).

Vaak wordt gesteld dat deze wijziging in het risicomanagement het mogelijk zou maken om
de uitstelperiode voor MSM af te stemmen op de criteria die voor andere situaties gebruikt
worden die een gelijkaardig risico kunnen inhouden op transfusieoverdraagbare infecties. De
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hypothese van een betere compliance met de toelatingscriteria door de MSM-donoren, na de
invoering van een dergelijke hervorming, werd bevestigd door de publicatie van Australische
resultaten (Seed et al., 2010).
Het is niet mogelijk om de gevolgen van een herziening van de criteria te voorspellen, maar
mathematische modellen besluiten tot een lichte verhoging van het residueel risico in landen
met een relatief lage niet-nalevingsgraad van de uitstelcriteria. Desalniettemin hadden deze
landen — vooral Australië, Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Japan — de
detectiecapaciteit van hun NAT-opsporingstest voor HIV verbeterd vooraleer ze deze
verandering doorvoerden (Wilson et al., 2014) en sommigen gingen zelfs zover de individuele
NAT-screening in te voeren (zie Figuur 1).
De HGR heeft de impact van het invoeren van een tijdelijk uitstelcriterium in meerdere landen
geëvalueerd. Daaruit blijkt dat een verandering van het residueel HIV-risico voor ontvangers,
dat werd opgevolgd door middel van het aantal donaties die HIV-positief werden bevonden,
zo goed als niet-detecteerbaar is gebleven. De vergelijking tussen de voorspellingen van het
aantal infectieuze donaties met de realiteit toont aan dat de voorspellingen blijkbaar extreem
pessimistisch zijn geweest voor Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk (Germain,
2016). Bovendien was de impact op het aantal extra donaties miniem. Voor Japan zijn de
gegevens over het aantal donaties nog niet beschikbaar in de vorm van een publicatie, maar
nadat het tijdelijk uitstel van 12 naar 6 maanden werd ingekort, ingevoerd op het ogenblik
waarop de niet-nalevingsgraad van de uitstelcriteria laag was, is het aantal HIV-positief
bevonden donaties niet gestegen en blijft het zelfs dalen (zie Figuur 9).
Behalve in Japan is de compliance niet verbeterd en het zou kunnen dat MSM-donoren die
zich al niet hielden aan een permanent uitsluitingscriterium ook verder bloed zijn blijven geven
ondanks een tijdelijk uitstel. In het Verenigd Koninkrijk bij voorbeeld, leven 87 van de 251
MSM (34,7 %) het toelatingscriterium voor mannen die al minstens 12 maanden geen
seksuele contacten meer hebben gehad met mannen niet na (Davison et al., 2015b). Deze
ratio strookt inderdaad met de verklaringen die werden verzameld bij enquêtes bij MSM,
waarbij 31,3 tot 52 % te kennen geven dat ze niet zinnens zijn een tijdelijk uitstelcriterium te
respecteren (Grenfell et al., 2011; Custer et al., 2015b). Tijdens de eerste vijf jaar na het
invoeren van een uitstelperiode van een jaar in Australië, konden 5 MSM-donoren met een
positief screeningsresultaat voor HIV worden ondervraagd: ze hadden allemaal verzwegen
dat ze gedurende de voorbije 12 maanden seksuele betrekkingen met een man hadden gehad
(Seed et al., 2010).
Doorgaans werden er twee bewijsmiddelen aangevoerd om de uitsteltermijn op 12 maanden
te bepalen: het ontbreken van afdoende gegevens voor kortere termijnen en de
onderzoeksresultaten van Sanchez et al. (2005) die een stijging van HIV-infecties aantonen
bij MSM-donoren die de laatste 12 maanden seksuele betrekkingen hadden gehad. De HGR
heeft kennis kunnen nemen van de Japanse resultaten nadat het tijdelijke uitstel in april 2011
van 12 naar 6 maanden werd gebracht — maar het is mogelijk dat de regels in dit land
bijzonder goed worden nageleefd — en komt tot een andere conclusie dan Sanchez et al.
(2015) (zie 2.2.7.1.).
Wegens de onzekerheid met betrekking tot de effecten op het niet naleven van de
uitsteltermijn, dringt de HGR aan op de noodzaak om de notificatie te versnellen van
bloedoverdraagbare infectieziekten binnen het bewakingssysteem voor hemovigilantie en wel
gedurende één jaar na dergelijke verandering van het uitstelcriterium.
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De opportuniteit om in deze context een individuele NAT-opsporing in te voeren moet wellicht
ook economisch worden geëvalueerd, gelet op de erg hoge prijs van de testen voor een winst
van 37 % op de overeenkomstige ‘stille vensterperiode’ voor HIV (Byrne et al., 2011; LieshoutKrikke et al., 2012).
Tot slot moet nog een laatste aspect door de beslissende instanties worden bekeken: de
reactie van bepaalde bedrijven voor plasmafractionering die Belgisch plasma zouden kunnen
weigeren indien het permanent uitsluitingscriterium niet wordt aangehouden. Het is een feit
dat 90 % van het in België afgenomen plasma vandaag wordt gebruikt voor industriële
fabricage (L. Muylle, pers. comm.; HGR, 2011).
Er zou grote zorg moeten worden besteed aan de communicatie rond een dergelijke
verandering in het risicobeheer, want dit vernieuwingsvoorstel werd door sommigen al
afgeschilderd als een afleidingstactiek om de wil te verbergen de permanente uitsluiting te
behouden, wat dan weer zou kunnen leiden tot meer non-compliance ten aanzien van tijdelijke
uitstelcriteria. De harmonisering van de uitstelperiode voor MSM-donoren met de criteria die
voor andere praktijken gebruik worden die een gelijkaardig risico voor
transfusieoverdraagbare infecties kunnen inhouden, zou niet noodzakelijk een verbetering
van de compliance verzekeren. Ook moet er worden gewaakt over het risico van een
negatieve weerslag op het vertrouwen in de verantwoordelijken van de transfusieketen, die
vandaag nog de gevolgen kennen van de transfusie-besmettingen door HIV- en HCV in begin
van de jaren 80. De impact zou zich bij voorbeeld kunnen laten voelen in de naleving van
andere uitsluitingsregels. De communicatie van de resultaten van de evaluatie naar het grote
publiek en naar patiënten die regelmatig transfusies nodig hebben, moet dan ook heel
nauwgezet gebeuren. Daarbij moet duidelijk worden uitgelegd dat er bij de evaluatie van de
huidige medische, wetenschappelijke en epidemiologische kennis werd nagegaan dat de
gebruikte gegevens betrouwbaar en relevant zijn, en dat personen die een verhoogd risico op
overdraagbare infecties vertonen, niet in aanmerking komen om bloed te doneren.
De HGR wil de uitdrukkelijke aanbeveling formuleren om een eventuele aanpassing van de
toelatingscriteria te combineren met een overlegde sensibiliseringscampagne met het oog op
de verbetering van de naleving van de regels. Dat houdt in dat het debat moet worden
toegespitst op de plaats en de verantwoordelijkheid van degene die bloed geeft (Riquet et al.,
2016) en dat een gemakkelijk begrijpbare vragenlijst wordt ingevoerd, die op nationale schaal
is gestandaardiseerd en waarmee de antecedenten van de bloedgevers kunnen worden
nagegaan (de Kort et al., 2014).
2.2.12.4. De donatiemodaliteiten voor MSM die sinds meerdere maanden een gesloten
en exclusief koppel vormen
Er is geen HIV transmissierisico voor personen die verklaren dat ze een monogaam koppel
vormen (d.w.z. een gesloten en exclusief koppel) en waarvan beide partners negatieve
opsporingstests vertonen binnen 6 tot 12 maanden voorafgaand aan een bloeddonatie.
Nochtans, indien een potentiële donor in een monogame relatie leeft, dan is het toch nog
mogelijk dat zijn partner deze niet naleeft. Bijgevolg, zonder HIV-negatieve testresultaten voor
beide partners, bestaat er bij MSM nog een kans op een onbekende occasionele relatie, met
een gecorreleerd gemiddeld relatief risico van 55 (95 % CI: 15,4 tot 193,6) in vergelijking met
hetero’s met een nieuwe partner (zie Figuur 3).
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Geen enkele arts die bloed afneemt, is met zekerheid in staat om, via een ondervraging
voorafgaand aan de donatie, de mogelijkheid uit te sluiten dat een persoon in een gesloten
en exclusieve relatie (dus met inbegrip van een man die zichzelf als monogaam MSM
bestempelt) recent een HIV-, HBV of HCV-infectie heeft opgelopen.
Tot op heden heeft geen enkele vraag gesteld gedurende de pre-donatie bevraging op een
betrouwbare manier een subgroep MSM kunnen identificeren (bij voorbeeld op basis van
monogamie of beschermde seksuele betrekkingen) waarbij er nog geen sprake was van een
aanzienlijk toegenomen percentage HIV-infecties in vergelijking tot de gehele bevolking of tot
de geaccepteerde bloedgevers (Offergeld et al., 2014; Preuβel & Offergeld 2015). De trend
van de laatste 15 jaar toont aan dat bij MSM de meeste HIV-infecties toe te schrijven zijn aan
seksuele betrekkingen met de hoofdpartner. Enerzijds ligt de frequentie van onbeschermde
anale betrekkingen met partners in langdurige relaties rond de 80 % (zie Figuur 2), anderzijds
lijkt het percentage seksueel overgedragen HIV-infecties die te wijten zijn aan een probleem
bij gebruik van condooms voor mannen substantieel (Remis et al., 2014)33. Meer dan een
derde van de ‘non-compliant’ MSM donoren die in Nederland HIV-positief werden bevonden,
leefden in een vaste relatie (Schippers, 2015).
In Spanje — een land zonder uitsluitingscriterium i.v.m. seksuele betrekkingen tussen mannen
— stellen de centra voor bloedinzameling donoren niet enkel wegens seksuele betrekkingen
met meer dan één partner uit, maar ook wegens onveilige seksuele betrekkingen34: deze
maatregel kon niet verhinderen dat de incidentie van HIV bij bloeddonoren omhoog ging.
Bovendien zijn negen van 10 besmette donaties afkomstig van een MSM-donor (zie 2.2.9.2a).
Er werd melding gemaakt van een HIV-transmissie door een transfusie afkomstig van een
monogame MSM-donor bij wie de infectieoverdracht duidelijk niet kon worden vermeden
ondanks het consequente gebruik van condooms (Kalus et al., 2009). Dit illustreert nog maar
eens de bestaansreden van het voorzorgsprincipe.
In de toekomst zouden verbeterde vragenlijsten nuttig kunnen blijken om het risico bij
kandidaat bloedgevers beter te beoordelen, maar dit kan niet worden bevestigd als er geen
bewijs wordt geleverd aan de hand van een analyse van het aantal van negatieve virale
opsporingen (O’Brien et al., 2006; HHS, 2016). Er bestaan overigens gegevens die aantonen
dat MSM die doorgaans afkerig staan tegenover een tijdelijke uitsluiting van bloeddonatie, ook
de precieze vragen rond hun seksuele activiteit onaanvaardbaar vinden (Go et al., 2011).
2.2.12.5. De vereisten voor HIV-negatief bevonden donoren
Sommige kandidaat-donoren engageren zich in een volstrekt monogame seksrelatie en
kunnen het bewijs leveren dat ze een negatieve HIV-test hebben ondergaan vooraleer ze zich
als bloedgever aanmelden. Zij kunnen er — verkeerdelijk — van overtuigd zijn dat er geen
risico is op overdracht van HIV aangezien de ‘vensterperiode’ van de HIV-opsporingstest die
in België op elke donatie wordt uitgevoerd ongeveer 5,6 à 9 dagen duurt (zie Tabel 2). Deze
benadering vereist echter dat er tijdens de periode tussen de negatieve test en het moment
van de donatie geen seksuele betrekkingen hebben plaatsgevonden en dat deze termijn moet
worden bepaald in functie van de epidemie-evolutie van de ernstige seksueel overdraagbare
ziekten (HIV, HCV,etc.). Lieshout-Krikke et al. (2015) presenteerden een eerste evaluatie van
de voordelen van pre-donatie screening maar alleen bij donoren die in aanmerking komen op
basis van de bestaande criteria.

33
34

Voor bijkomend uitleg, zie Stone et al. (1999), THT (2011), Sanders et al. (2012) en Schippers (2015).
zie http://www.donarsangre.org/donantes-de-sangre/
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De HGR is van mening dat, rekening houdend met de huidige detectiemiddelen voor ernstige
bloedoverdraagbare infectieziekten, een uitstelperiode van 12 maanden gerespecteerd zou
moeten worden.
2.2.12.6. De voorwaarden voor donatie van pathogeengereduceerd plasma en
bloedplaatjes
Bloedoverdraagbare virussen zijn vaak aanwezig in plasma. Bepaalde ziekteverwekkers zoals
HIV kunnen daarenboven in de cellen doordringen of aggregeren op hun oppervlak. Plasma
en bloedplaatjesconcentraten worden dan ook behandeld met technieken voor
pathogeenreductie (zie Tabel 3). In het geval van industriële fractionering wordt het plasma
behandeld met de solvent-detergent methode, gevolgd door bijkomende virale inactiveringsen eliminatiefasen. Aangezien HIV 107 gEq/mL kan bereiken in plasma (Cohen et al., 2011)
is er een combinatie van methoden nodig. Zulke combinatie van methoden kon worden
gevalideerd voor de aanmaak van producten afgeleid van plasma (Dichtelmüller et al., 2010).
De Belgische instellingen voor bloedtransfusie beschikken eveneens over
pathogeenreductietechnieken voor transfusieplasma en voor bloedplaatjes.
Aangezien de genomische opsporing een uitstekende detectielimiet voor RNA-virussen heeft,
is het dus best denkbaar dat pathogeenreductietechnieken het mogelijk maken om dergelijke
residuele hoeveelheden infectieuze partikels te inactiveren/elimineren. Doch die technieken
moeten specifiek worden gevalideerd voor elk pathogeen, in realistische
gebruiksomstandigheden (HGR, 2015c), rekening houdend met — onder meer — het feit dat
HIV zich op bloedplaatjes kan aggregeren.
Sinds kort wordt er in enkele publicaties melding gemaakt van transmissie aan ontvangers via
transfusie van ziekteverwekkers die niet helemaal zijn geïnactiveerd/geëlimineerd en die in
geringe hoeveelheid aanwezig zijn in bloedplaatjesconcentraten (HGR, 2011b). Álvarez et al.
(2016) hebben nog maar pas een dergelijk geval beschreven voor HIV in viro-geïnactiveerd
plasma afkomstig van een regelmatige donor. Ter herinnering, ook Rujirojindakul (2015) heeft
een geval van besmetting van transfusieplasma beschreven ondanks een NAT-screening in
een minipool van 6. De HGR heeft na deze preliminaire beschrijving geen extra informatie
kunnen bemachtigen, meer bepaald met betrekking tot het eventueel gebruik van een
pathogeenreductietechniek.
Op dit ogenblik is er nog geen enkele pathogeenreductietechniek voorhanden voor
erythrocytenconcentraten.
In de toekomst zouden methoden voor de betere beveiliging van deze bloedcomponenten
kunnen leiden tot de acceptatie van pathogeengereduceerd plasma en van
pathogeengereduceerde bloedplaatjes die afkomstig zijn van risicodonoren.
2.2.12.7. De acceptatie van plasmadonaties in quarantaine
Deze werkwijze beveiligt plasmadonaties aan de hand van een retentieperiode die de
aanvaarding van een donatie slechts toelaat na de terugkeer van de donor en een negatieve
screening voor de nieuwe donatie. Dit plasma wordt enkel opnieuw getest voor pathogenen
waarvoor een screening wordt uitgevoerd om de transfusieketen te beveiligen, maar
aangezien het virus-geïnactiveerde plasma een tweede keer wordt getest bij terugkeer van
de donor, zal er geen enkele transfusietransmissie van HIV, HCV of HBV meer mogelijk zijn.
In het geval MSM worden geaccepteerd, suggereert de schatting van het aantal bijkomende
kandidaat-bloeddonoren (zie Tabel 10) dat het plasma van ongeveer 4 000 nieuwe donoren
in quarantaine zou moeten worden gehouden.
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Indien de donor niet terugkomt, dan zou het niet opnieuw geteste MSM-plasma bij voorbeeld
kunnen gebruikt worden in wetenschappelijk onderzoek (HGR, 2013; CBS, 2014; Waller et
al., 2016).
Er moet worden gezorgd voor de nodige organisatie om elke fout bij het vrijgeven uit
quarantaine te voorkomen (cf. het door Sobata et al. (2014) onthulde geval van transfusieoverdracht). Om geen andere componenten uit een afname van volledig bloed te moeten
uitsluiten en vernietigen, dient bovendien vers ingevroren plasma via aferese te worden
afgenomen.
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3. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
De seksuele riscioprakijken van bloeddonoren kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid
van bloedcomponenten die bereid worden op basis van de betrokken donatie. Een
ziekteverwekker die via seksueel contact wordt overgedragen, maar ook kan worden
doorgegeven via het gebruik van besmette bloedcomponenten, is HIV of het aidsvirus. Aids
kan met geen enkele behandeling genezen worden en het effect op de levenskwaliteit van de
besmette personen omspant onvermijdelijk de gezondheid in haar drie aspecten: hun fysieke,
mentale en sociale welzijn. Om de ontvangers zo goed mogelijk te beschermen tegen
dergelijke risico's en tegen toekomstige incidenten, werden geschiktheidscriteria voor
bloeddonatie ingevoerd en geleidelijk aangepast met het oog op een efficiënter beheer van
de infectierisico's.
Door de verspreiding van ernstige infectieziekten via specifieke seksuele gedragingen te
onderzoeken en te analyseren, werden maatregelen genomen om bepaalde personen
definitief uit te sluiten van bloeddonatie. Deze maatregelen worden gerechtvaardigd door de
toepassing van het voorzorgbeginsel. Polytransfusiepatiënten worden blootgesteld aan een
risico dat als uiterst klein wordt beschouwd, maar door het repetitieve karakter van de
blootstelling ontstaat een gecumuleerd risico dat niet meer volledig te verwaarlozen is.
Het risico van HIV-transmissie via transfusie heeft vandaag een historisch en ook in absolute
cijfers laag peil bereikt, maar dit hoge veiligheidsniveau werd verkregen door het
samengevoegde effect van diverse maatregelen en procedés. We denken hierbij onder meer
aan de technieken voor de opsporing en inactivatie van de ziekteverwekkers, maar ook aan
de toepassing van het voorzorgprincipe bij het opstellen van de predonatievragenlijsten. Er
bestaan dus diverse criteria om donoren die momenteel een veel kleiner risico lopen om een
infectie of ziekte (bv. syfilis) over te dragen, tijdelijk uit te sluiten.
De opsporingstechnieken en de methoden om bloedcomponenten te beveiligen, zijn zeer
doeltreffend maar niet onfeilbaar. Wanneer een besmette afname niet tijdig wordt opgespoord,
kunnen meerdere ontvangers een transfusie krijgen met componenten die uit dit bloed werden
gehaald en kunnen de ontvangers, die nog niet weten dat ze besmet zijn, op hun beurt de
ziekteverwekker doorgeven aan hun seksuele partner(s). Voor HIV bijvoorbeeld werd een
aantal gevallen van overdracht via transfusie gemeld, hoewel vooraf een gevoelige opsporing
van het virusgenoom had plaatsgevonden. Vrijwel al deze besmettingen hadden vermeden
kunnen worden als de donoren de geldende uitsluitings- of uitstelcriteria in acht hadden
genomen en ze seksuele risicocontacten hadden gemeld tijdens de anamnese of zichzelf
hadden uitgesloten van donatie. Bepaalde personen die deel uitmaken van seksnetwerken
met veelvuldige onderlinge contacten lopen een significant hoger risico om ernstige
besmettelijke ziekten over te dragen via het bloed.
De bloeddonatie behoort niet tot de rechten en vrijheden van personen: ze is een vrijwillig
gebaar dat wordt ingegeven door burgerzin en dat geweigerd kan worden. De controle van de
geschiktheid om bloed te doneren in het licht van de individuele seksuele praktijken wordt
wegens het intieme karakter van de verkregen informatie ervaren als een inmenging in het
persoonlijke leven van de donor. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de door de donoren zelf
verstrekte informatie vaak twijfelachtig. De predonatievragenlijst en het persoonlijke gesprek
met een gezondheidswerker die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de donatie lijken
uiteindelijk niet voldoende te zijn om nauwkeurig vast te stellen of seksuele blootstellingen het
risico voor de gezondheid van de ontvangers verhogen. In die omstandigheden en om een
maximale veiligheid van de bloeddonatie te waarborgen, opteert men in de dagelijkse praktijk
voor een collectieve aanpak per risicogroep.
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De epidemiologische feiten die eigen zijn aan een bevolkingscategorie, zijn uiteraard geen
aanwijzing van de gezondheidstoestand van elk individu dat deel uitmaakt van de groep.
—— Deel I: Bloeddonatie door MSM ——
Bij MSM liggen de prevalentie en de incidentie van diverse seksueel overdraagbare
aandoeningen hoger en deze groep werd eerder al in verband gebracht met de ontwikkeling
van epidemieën, met name van HIV. Volgens alle wetenschappelijke en epidemiologische
studies die in dit advies worden besproken, is het risico om HIV op te doen en over te dragen
veel groter bij deze mensen. Dit betekent echter niet dat een MSM een permanent en
onbeperkt risico vertoont, wanneer het vastgestelde risicogedrag zich niet meer voordoet en
de screeningtests negatief zijn, rekening houdend met de eventuele vensterperiode.
Volgens de cijfers die in dit advies worden onderzocht, zou het aantal gevallen van HIVtransmissie kunnen toenemen als men het criterium van de specifieke uitsluiting van MSM
afschafte, ook al zou het op een laag niveau blijven dankzij de doeltreffendheid van alle
risicopreventiemaatregelen samen. Anderzijds kan niet worden aangenomen dat het aantal
besmettingen zou toenemen bij een tijdelijk uitstel na het laatste seksuele risicocontact, zeker
niet als we bedenken dat een deel van de predonatievragenlijsten en -gesprekken al
vertekende resultaten geeft. Het risico van een toename kan worden ingeschat, maar is niet
objectief meetbaar als de donatie tot lang genoeg na een negatieve serologische test wordt
uitgesteld om een ernstige ziekte, opgelopen tijdens onveilige seksuele betrekkingen, te
kunnen opsporen.
In het licht van de huidige kennis over microbiologie lijkt de mogelijkheid van een ernstige
seksueel overdraagbare infectie die momenteel niet opspoorbaar is en zich pas in een laat
stadium klinisch openbaart, niet beschouwd te kunnen worden als een afdoende reden om
een permanente uitsluiting te rechtvaardigen wanneer de risicovolle situatie niet meer bestaat.
Dat zou wel een zeer doorgedreven toepassing van het voorzorgbeginsel zijn.
Na alle vaststellingen die in dit advies worden opgesomd, oordeelt de HGR dat de uitsluiting
als bloedgever van personen die seksuele betrekkingen tussen mannen hebben, verantwoord
wordt door de bekende epidemiologische gegevens (incidentie, prevalentie, opflakkering van
onveilige praktijken, co-infecties, transmissienetwerken) en door de ernst van de potentieel
overgebrachte ziekten. Dit strookt met de opdrachten van de bloedinstellingen, de
doelstellingen van algemeen belang en de evenredigheidsbeginselen.
Aanbevelingen
1. De HGR maakte een overzichtstabel met de strategieën die een hoog niveau van
bescherming van de gezondheid van de ontvangers waarborgen en die waarvoor de bewijzen
momenteel ontbreken of weinig overtuigend zijn. Die bewijzen moeten opnieuw beoordeeld
worden, rekening houdend met de evolutie van de epidemiologische kennis en de opvolging
van de in België verzamelde gegevens van de bloedbewaking.
2. Voor de wetenschappelijk bewezen opties (tijdelijk uitstel met 12 maanden, retentie van het
viro-geïnactiveerde plasma, plasma voor fractionering) kan men de regel van de permanente
uitsluiting kunnen veranderen zonder nog te wachten op aanvullende epidemiologische
resultaten uit andere landen waar al soortgelijke veranderingen werden doorgevoerd.
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Praktische onmogelijkheid om de eerste test uit te voeren in de
bloedinzamelcentra;
Terugkeren van de potentiële donoren na een bepaalde tijdsinterval
tussen het moment, waarop de screening negatif bleek, en de
bloeddonatie;
Heeft enkel impact op de prevalentie

3. Het ongeschiktheidscriterium voor MSM Uitbouwen van een specifiek netwerk
afschaffen voor viro-geïnactiveerd plasma Vrijgavefouten volledig uitsluiten
dat veilig werd gemaakt door in quarantaine
te worden geplaatst

c) screening vóór de bloeddonatie

Zeer hoge kostprijs

b) opsporing van het virusgenoom en
serologische analyse, technieken voor
pathogeenreductie
(met name voor individuele opsporing)

Vergt hiertoe opgeleid personeel;
Niet-aanvaarden van intieme vragen door de donoren

a) individuele risicobeoordeling

en zich enkel nog baseren op:

MSM Overdracht van een risico aan kwetsbare ontvangers;
Onvoorspelbare overdracht van opkomende ziekteverwekkers;
Effect op de naleving van de regels moete worden gemonitord;
Verantwoording van permanente uitsluitingen en contra-indicaties voor
bloeddonatie

Steeds vaker werden de regels niet nageleefd.

1. De permanente uitsluiting handhaven

2. Het ongeschiktheidscriterium
afschaffen

Belangrijkste moeilijkheden

Strategieën

Ja

Neen

Ja

Wetenschappelijke
bewijzen van de
veiligheid

De hoofdtekst van het advies bevat een meer gedetailleerde beschrijving. Om de onderliggende modaliteiten te begrijpen, is het essentieel dat
rekening wordt gehouden met deze beschrijving.

Overzichtstabel van beveiligingsstrategieën voor de gezondheidsbescherming

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

– 83 –

Uitbouwen van een specifiek netwerk met een risico van fouten;
Vrijgavefouten volledig uitsluiten;
De individuele beoordeling van de risico's moet gevalideerd worden;
Aanvaarding door de fractioneringsbedrijven?

6. Het ongeschiktheidscriterium MSM
afschaffen
voor
plasma
dat
virogeïnactiveerd
werd
met
industriële
fractioneringsprocessen

7. Tijdelijk uitstel voor MSM invoeren voor Uitbouwen van een specifiek netwerk met een risico van fouten;
plasma dat viro-geïnactiveerd werd met Vrijgavefouten volledig uitsluiten;
Aanvaarding door de fractioneringsbedrijven?
industriële fractioneringsprocessen

Recente gegevens van één land met een andere cultuur dan de
Belgische

gemonitord na een
Recente gegevens van twee landen met andere demografische verandering
van het criterium)
kenmerken of culturen dan België

b) 12 maanden na de laatste seksuele
betrekkingen

c) 6 maanden na de laatste seksuele
betrekkingen

Recente gegevens van één land met andere demografische kenmerken
dan België

a) meer dan 12 maanden na de laatste
seksuele betrekkingen

Ja

Te valideren

?

(gedurende minimaal 5 jaar

Ja voor de
bloeddonoren buiten
België

Overdracht van een uiterst klein risico aan kwetsbare ontvangers;
Onvoorspelbare overdracht van opkomende ziekteverwekkers;
Effect op de naleving van de regels moet worden gemonitord

5. Invoering van tijdelijk uitstel voor MSM

Te valideren
(ontbreken van
betrouwbare gegevens)

Hoge kostprijs van de technieken;
Uitbouwen van een specifiek netwerk met een risico van fouten;
Vrijgavefouten volledig uitsluiten;
De individuele beoordeling van de risico's moet gevalideerd worden;
Validering van alternatieve methodes

4. Het ongeschiktheidscriterium voor MSM
afschaffen voor plasma en bloedplaatjes die
aan
pathogeenreductie
werden
onderworpen

3. Tegen de achtergrond van zelfvoorziening in bloedcomponenten (namelijk het voorkomen van
een tekort) is een wijziging van het criterium voor permanente uitsluiting van MSM niet nodig. Qua
infectie-risico gezien kan de overschakeling op uitstel met 12 maanden overwogen worden.
4. De invoering van een tijdelijk uitstel voor MSM moet noodzakelijkerwijs vergezeld gaan van
aangepaste epidemiologische monitoring, responsabilisering van de donoren en voorlichting en
informatieverstrekking door transfusiespecialisten. Om gegevens voor België te verzamelen,
beveelt de HGR aan een studie uit te voeren waarin de infectieuze merkers bij twee MSM-groepen
die aan de overige donatiecriteria voldoen, met elkaar worden vergeleken: aan de ene kant bij
MSM, die hun laatste seksuele betrekking tussen 6 en 12 maanden geleden hadden, aan de
andere kant bij MSM die sinds ten minste 12 maanden geen MSM-betrekking meer hadden.
5. Het doorgedreven gebruik van opsporingstechnieken kan de gevolgen van een volledige
afschaffing van de uitsluitingsmaatregelen niet volledig compenseren omdat rekening moet worden
gehouden met de vensterperiode en omdat het in de praktijk niet mogelijk is alle potentieel
gevaarlijke of nog onbekende infectieuze agentia op te sporen. Zelfs de meest geavanceerde
technieken kunnen de praktische beperkingen van de predonatiegesprekken (bijzonder persoonlijk
karakter van de vragen over bepaalde risico's die aan de seksuele activiteit verbonden zijn,
twijfelachtige betrouwbaarheid van de antwoorden) niet compenseren.
6. Wanneer een van de methoden voor pathogeenreductie gevalideerd wordt, zou de toepassing
van deze technieken op plasma in eenheidsverpakkingen of op bloedplaatjes eveneens kunnen
worden beschouwd als een wetenschappelijk onderbouwde beveiligingstechniek.
7. Onafhankelijk van een eventuele verandering van de regel betreffende de uitsluiting als
bloedgevers van MSM moet een groots opgezette responsabiliseringscampagne worden opgezet
die de burgers informeert over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van een ontvanger die zich
vaak in een kwetsbare positie bevindt en zelf niet kan kiezen wiens bloed hij zal ontvangen.
8. De situatie van alle categorieën van personen op wie een uitsluiting van toepassing is, moet
opnieuw bekeken worden wanneer een beslissing tot wijziging van de criteria wordt genomen
(recent herzag de HGR al de uitsluitingscriteria met betrekking tot hemochromatosepatiënten en
personen met verhoogd risico van Creutzfeldt-Jakob).
9. De HGR bevestigt dat, aangezien bloeddonatie een vrijwillig gebaar en geen recht is, een
uitsluiting niet kan worden gelijkgesteld met een beperking op de uitoefening van een dergelijk
recht. Het recht van de ontvangers op de bescherming van de gezondheid en de hieruit volgende
verplichting om het risico van overdracht van besmettelijke ziekten te beperken, hebben voorrang
op de wil van personen om hun bloed te doneren.
10. De donor is verantwoordelijk voor de oprechtheid van de verklaringen die hij aflegt tijdens het
predonatiegesprek.
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2012;26:119-28.
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5. BIJLAGEN
Bijlage 1. Overdracht van HIV via transfusie van bloedcomponenten ondanks een
genoomscreening
Niet alle gevallen van overdracht via transfusie worden opgespoord, leiden tot een virale infectie
bij de ontvanger of worden gepubliceerd. Een besmette patiënt kan ook overlijden aan de
onderliggende aandoeningen.
Naast de in Tabel 12 vermelde transmissiegevallen werden andere gevallen van overdracht
beschreven, maar die houden eerder verband met mutaties van het virale RNA dan met de grootte
van de minipool die gebruikt werd bij de genoomscreening (Schmidt et al., 2009; Chudy et al.,
2012) of met een fout bij de vrijgave uit quarantaine (Sobata et al., 2014).
Tabel 12. Overdracht via transfusie van HIV van donoren die zich in de vensterperiode bevonden
bij de genoomscreening.

Publicatie§
Hilt, 2002
Stramer et al., 2003
Delwart et al., 2004
Najioullah et al., 2004
Phelps et al., 2004
Satake, 2004
Harritshoj et al., 2008
Kalus et al., 2009
Laffoon et al., 2010
Anonymous, 2013
Schreiber, 2013
Salles et al., 2013
Davis, 2015
MXPress, 2015
Rujirojindakul, 2015
Álvarez et al., 2016
Vermeulen, 2016
§

Besmette
component∆
EC, FFP
EC, FFP
EC
EC
EC, FFP
EC
EC, BC
BC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC, FFP
FFP, BC
EC

Grootte van
de minipool
16
16
24
24
16
50
96
24
16
96
96
6
?
?
6
44
1

Land
USA
USA
USA
Frankrijk
USA
Japan
Denemarken
Duitsland
USA
Oostenrijk
Oostenrijk
Brazilië
USA
China
Thailand
Spanje
Zuid-Afrika

De publicatiedatums stemmen niet noodzakelijk overeen met het jaar van de besmetting of de opsporing.
EC = erytrocytenconcentraat; FFP = fresh frozen plasma, vers ingevroren plasma; BC = bloedplaatjesconcentraat.

∆

Ten gevolge van een langere vensterperiode eigen aan de immuno-enzymatische opsporingstests
is het aantal gevallen van overdracht door transfusie groter wanneer de opsporing uitsluitend door
serologie gebeurt.
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Bijlage 2. Nieuwe HIV-infecties met onbekende waarschijnlijke transmissiewijze en seksuele
identiteit
Het aantal mannen voor wie de waarschijnlijke transmissiewijze van HIV onbekend blijft, is de
voorbije jaren gestegen tot een ratio van twee mannen per vrouw.
Tabel 13. Evolutie van het aandeel van de mannen in de nieuwe HIV-infecties waarvan de
waarschijnlijke transmissiewijze onbekend blijft in België (A. Sasse, pers. comm.).

Seksuele identiteit
Jaar van de
diagnose

Totaal

Mannen
(%)

Mannen

Vrouwen

Niet gekend

1997

158

114

4

276

57,2

1998

150

129

6

285

52,6

1999

159

148

12

319

49,8

2000

160

131

14

305

52,5

2001

163

150

8

321

50,8

2002

148

129

16

293

50,5

2003

156

137

8

301

51,8

2004

137

116

3

256

53,5

2005

157

130

7

294

53,4

2006

147

104

4

255

57,6

2007

152

114

4

270

56,3

2008

173

100

4

277

62,5

2009

177

112

3

292

60,6

2010

189

123

2

314

60,2

2011

192

105

0

297

64,6

2012

215

113

1

329

65,3

2013

187

96

0

283

66,1

2014

218

96

0

314

69,4
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Bijlage 3. Berekening van de incidentie van HIV-infecties in België
We nemen 2013 als voorbeeld om de berekening te illustreren voor personen die de leeftijd hebben
om bloed te geven, d.w.z. 18 tot en met 65 jaar.
Het aantal vastgestelde nieuwe HIV-infecties35, gemeld door het monitoringprogramma voor
HIV/aids (Sasse et al., 2015) bedroeg:
376 diagnoses bij personen die heteroseksuele contacten aangeven;
- 421 diagnoses bij personen die MSM-contacten aangeven.
Als we die incidenties koppelen aan de grootte van de respectieve populaties (zie Tabel 4),
verkrijgen we de volgende incidenties:
- bij heteroseksuelen: 376/6 902 386 = 5,4 diagnoses/ 100 000 personen;
- bij MSM: 421/106.000 = 397,0 diagnoses/ 100 000 personen.

35

De aantallen werden niet geëxtrapoleerd naar de gevallen waarvoor de gegevens over de transmissiewijze ontbreken (zie Tabel 13)
omdat de HGR vindt dat het niet-aangeven van bepaalde seksuele contacten (zie deel 2.2.5.2.) kan leiden tot onverwachte
kwaliteitsverschillen voor die gevallen.
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Bijlage 4. Vergelijking van de incidentieratio's in Italië
In de berekening van de relatieve risico's voor MSM in Tabel III van Suligoi et al. (2013) is een fout
geslopen. De HGR heeft de limieten van het 95 %-betrouwbaarheidsinterval herberekend door
eerst de ratio tussen de proporties aan een log-transformatie te onderwerpen, vervolgens een
betrouwbaarheidsinterval op logaritmische schaal te berekenen volgens de delta-methode
uitgaande van een normale verdeling, en ten slotte opnieuw de transformatie uit te voeren.
Ter illustratie van de berekeningen:
θ = x1/n1 ∕ x2/n2; pour x1 = 19, n1 = 1 000 000, x2 = 7, n2 = 1 000 000:
logθ = 1/19 – 1 ∕ 1 000 000 + 1/7 – 1 ∕ 1 000 000 = 0,05 + 0,14 = 0,19
SE(logθ) = √0,19 = 0,44
1,96 x SE(logθ) = 0,86
2,7 x 10(-0.86) = 0,4 et 2,7 x 10(+0.86) = 19,4

Het relatieve risico is tussen 1999 en 2009/2010 meer dan 2,6 keer groter geworden bij de MSM
en 1,5 keer groter bij de heteroseksuelen (Tabel 14). Aangezien in de bovengrens van het
betrouwbaarheidsinterval voor het relatieve risico voor heteroseksuele donoren de waarden van
het relatieve risico voor MSM verrekend zijn, is het verschil niet statistisch significant. Die conclusie
is toe te schrijven aan het overwicht van heteroseksuele besmette donoren in Italië (Piccinini et al.,
2014).
Tabel 14. Aandeel van de regelmatige en de nieuwe donoren van wie door immunoenzymatische analyse is vastgesteld dat ze HIV-positief zijn, ingedeeld volgens de
waarschijnlijke seksuele transmissieweg, in Italië, gegevens voor 1999 tot 2009/2010
(correctie van Suligoi et al., 2013).

Heteroseksueel

MSM
Aantal HIVpositieve
donoren
(per miljoen)

Relatief risico
(95 % CI)

Aantal HIVpositieve
donoren
(per miljoen)

Relatief risico
(95 % CI)

1999
(referentie)

7∆

1

17

1

2009

19

2,7 (0,4 – 19,5)

26

1,5 (0,4 – 6,4)

2010

18

2,6 (0,3 – 19,7)

26

1,5 (6,3 – 13,3)

Jaar van
afname

∆

geraamd door Suligoi et al. (2013). Bovendien wijzen de auteurs erop dat in de gegevens voor 1999 slechts 66 % van alle
transfusiecentra vertegenwoordigd is.

De HGR deed deze vergelijking ook over door het totale aantal donoren als noemer te gebruiken
voor de MSM of de relatieve risico's tussen mannelijke donoren te onderzoeken, maar door de
samenvoeging van de gegevens konden de cijfers voor de regelmatige donoren niet afzonderlijk
worden geanalyseerd.
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Bijlage 5. Methoden voor de raming van het residuele risico van overdracht van HIV door
transfusie
De orde van grootte van het residuele risico is momenteel zo laag dat de rechtstreekse studies om
ze te bepalen, te omvangrijk zouden zijn. Bijgevolg werden wiskundige modellen ontwikkeld om dit
risico in te schatten op basis van beperktere gegevens en redelijkerwijs aanvaardbare hypothesen
voor bepaalde types bloeddonaties.
Het model “incidentie/vensterperiode” is de voorspellingsmethode die het vaakst wordt gebruikt
door epidemiologen die de chronologie van de herhaalde donaties kunnen raadplegen in een
databank (Lackritz et al., 1995; Schreiber et al., 1996; Kleinman et al., 1997). In dit model is het
residuele risico van HIV-overdracht door transfusie evenredig aan de incidentie van de infectie bij
de donorpopulatie en aan de lengte van de vensterperiode voor de gebruikte opsporingstests.
Bij de klassieke voorspellingsmethode volgens Schreiber et al. (1996) worden deze twee factoren
gebruikt om het residuele risico als volgt te berekenen:

residueel risico = incidentie x (vensterperiode/365)

De berekeningsparameters zijn:
- incidentie = aantal incidentele gevallen/persoonsjaren (P-J);
- incidentie gevallen = donoren die tijdens de periode serogeconverteerd zijn;
- P-J = de som van de intervallen in dagen tussen de eerste en de laatste donatie van elke
donor, uitgevoerd tijdens de studieperiode / 365;
- vensterperiode = gemiddelde periode in dagen tussen het tijdstip van de infectie en dat van
de donatie, tijdens dewelke de opsporingstest onvoldoende gevoelig is om de
aanwezigheid van HIV op te sporen.
Dit model bepaald een verandering in de status van de bloeddonor, namelijk de conversie van een
seronegatieve naar een seropositieve status. Daarom wordt de incidentie uitsluitend berekend voor
regelmatige donoren die ten minste twee keer bloed hebben gegeven tijdens de bestudeerde
periode. Vervolgens wordt de virusincidentie voor alle donoren geprojecteerd op basis van
seroconversiecijfers die alleen afkomstig zijn van de regelmatige donoren. De vastgestelde
incidentie bij de regelmatige donoren moet dan naar boven worden gecorrigeerd om de hogere
incidentie bij de nieuwe donoren te verrekenen. Het aantal infecties bij nieuwe donoren is in het
algemeen namelijk dubbel zo hoog als dat bij regelmatige donoren — een vaststelling die bevestigd
wordt door een groot aantal studies (Sanchez et al., 2005; Likatavičius et al., 2007; Zou et al.,
2012).
Recenter werd een methode ontwikkeld om rechtstreeks de incidentie voor alle donoren te ramen
op basis van het aantal donaties dat negatief was voor antistoffen maar positief voor viraal RNA
(Busch et al., 2005). De prevalentie van het virus bij nieuwe donoren kan eveneens gebruikt worden
om de incidentie te ramen (Zou et al., 2008). Deze methoden hebben echter maar een beperkte
relevantie omdat ze een grote hoeveelheid gegevens vergen. Een alternatief bestaat erin het risico
te wegen op basis van de parameterverhouding tussen nieuwe en regelmatige donoren (Zou et al.,
2012). Bij de screening van nieuwe donoren worden echter zowel recente als oudere infecties
opgespoord. Daarom gebruikten Bruhn et al. (2015) een verfijnd nieuw ramingsmodel dat
aantoonde dat het residuele risico voor Europa bij de regelmatige donoren rechtstreeks kan worden
uitgebreid tot de nieuwe donoren.
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Om de evolutie van het residuele risico na de invoering van de genoomscreening in België te
onderzoeken, baseerde de HGR zich op een gewijzigd klassiek model (HGR, 2005; Sasse, 2015)
dat uitgaat van een maximaal interval van één jaar tussen de donaties voor alle donoren. Met dit
model kan de evolutie per kalenderjaar gevolgd worden. Het resultaat is recht evenredig aan het
aantal opgespoorde gevallen (zie Figuur 5).
De HGR merkt echter op dat de periode met seroconversierisico significant kan verschillen
naargelang het klassieke model van Schreiber et al. (1996) of deze methode wordt gebruikt
wanneer een groot aantal eenmalige donoren één keer bloed geeft tijdens een korte
onderzoeksperiode. Het gewijzigde model houdt namelijk rekening met de risicoperiode die loopt
vanaf het begin van de onderzoeksperiode tot de eerste donatie en verlengt ze tot na de laatste
donatie — wanneer er geen risico is — zelfs al werd het bloed slechts één keer gegeven in het
begin van het jaar (Figuur 10). Bij een dergelijke berekening wordt het aantal persoonsjaren dus
overschat. Omgekeerd houdt de klassieke voorspelling geen rekening met deze periodes en houdt
ze dus alle eenmalige donoren uit de raming (Figuur 10). Op die manier wordt het aantal
persoonsjaren onderschat. Anderzijds is het niet aan te bevelen de onderzoeksperiode langer dan
twee jaar te laten duren (B. Custer, pers. comm.).
Figuur 10. Vergelijking van de risicoperiodes voor seroconversie die gebruikt worden in
respectievelijk
het
klassieke
of
het
gewijzigde
voorspellingsmodel
“incidentie/vensterperiode”.
Elke kolom stemt overeen met een maand en elke rij met een regelmatige of een occasionele bloeddonor. Een
donkerder vak geeft het moment van een bloedafname aan. De klassieke methode houdt alleen rekening met de
intervallen tussen de eerste en de laatste donatie (groene vakken), de gewijzigde methode neemt het hele jaar in
aanmerking, inclusief de dagen vóór de eerste (blauwe vakken) en na de laatste (grijze vakken; zonder
seroconversierisico) donatie.
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Het aandeel van de Belgische donoren die tijdens een kalenderjaar niet terugkomen, kan worden
afgeleid uit de gegevens36 voor 2013: 1 – (82 609 ∕ 153 345) = 46 %. Dat is een niet te verwaarlozen
percentage dat de raming van de incidentie en dus van het residuele risico verandert.
Alvorens de chronologie van de donaties tot de laatste donatie te onderzoeken voor
honderdduizenden donoren over een tiental jaren, wilde de HGR zich eerst een beeld vormen van
het type gegevens dat essentieel zou zijn.
Hiertoe evalueerde de HGR een deel van de beschikbare gegevens voor 2013.
1. Het aantal persoonsjaren kon worden geraamd op basis van de som van de intervallen
tussen de eerste en de laatste donatie voor 82.609 van 153 345 regelmatige donoren. Het
resultaat is 49 139 (G. Vandewalle, pers. comm.), wat overeenstemt met 32 % van de
waarde die verkregen werd met het maximale interval van één jaar per donor.
36

Tabel 3, Bijlage 7, in Verbrugge et al. (2014); G. Vandewalle, pers. comm.
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2. De som van de intervallen tussen het begin van het jaar en de laatste donatie kon berekend
worden voor 3 545 regelmatige donoren (V. Deneys, pers. comm.). Het verkregen resultaat
is 837 879 of 64,8 % van de waarde die verkregen werd met het maximale interval.
Deze raming bevestigt dat het klassieke model van Schreiber et al. (1996) niet geschikt is voor een
korte onderzoeksperiode van één jaar, en dat de periode zonder risico na de laatste donatie
overeen kan stemmen met maar liefst 35 % van het interval dat in de snelle berekening wordt
gebruikt.
De HGR onderzocht ook in welke mate er asymmetrieën zouden moeten zijn in de verdeling van
de datums van de laatste donatie over een kalenderjaar (Figuur 11). Hij stelt vast dat de frequentie
van de laatste donatie vrij stabiel blijft tijdens de eerste 7 maanden van het jaar, om vervolgens
geleidelijk toe te nemen en een drie keer hoger niveau te bereiken aan het einde van het jaar.
Figuur 11. Verdeling van de datums van de laatste donatie over 2013 voor 3 545 regelmatige
donoren (gegevens V. Deneys, pers. comm.).
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In dit stadium dient te worden opgemerkt dat Yasui et al. (2002) reeds door simulatie hadden
aangetoond dat er een verschil tussen de raming op basis van het klassieke model en het
werkelijke risico bestaat wanneer bijvoorbeeld de helft van de donoren meer dan drie keer vaker
bloed geeft dan de andere helft. Deze auteurs wijzen er ook op dat het met het klassieke model
moeilijk is het risico per kalenderjaar in te schatten.
Daarom raamde de HGR de incidenties met een risicoperiode voor seroconversie van twee
kalenderjaren, inclusief een correctie van het interval van de laatste 365 dagen naar 65 % per
donor (Tabel 15). Bovendien wordt een vensterperiode van 9 dagen toegepast (cf. deel 2.2.3.).
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Tabel 15. Evolutie van de incidentie van HIV-besmettingen en berekening van het residuele risico
bij regelmatige donoren in België (2007 – 2015).

Jaar van
afname

§

Aantal
persoonsjaren
(P-J) §

Aantal
HIVpositieve
donoren

Incidentie
(per miljoen P-J)

Residueel risico
(per miljoen
donaties)

2007 – 2008

486 644

400 102

3

7,5

0,19

2008 – 2009

495 107

408 362

4

9,8

0,24

2009 – 2010

491 140

405 986

4

9,9

0,24

2010 – 2011

487 256

401 870

1

2,5

0,06

2011 – 2012

489 188

403 123

8

20,0

0,49

2012 – 2013

480 309

398 265

17

42,3

1,05

2013 – 2014

461 904

382 282

13

33,9

0,84

2014 – 2015

447 493

370 493

5

13,5

0,33

blauw: risicoperiode voor seroconversie bepaald met het maximale interval van 730 dagen per donor
groen: gecorrigeerde periode (65 % van het maximale interval voor het tweede jaar)

De gemiddelde incidentie tijdens de voorbije 9 jaar kon worden vastgesteld op 17,4 incidentele
gevallen per miljoen persoonsjaren (Tabel 16). We moeten vaststellen dat dit cijfer hoger is dan de
geraamde waarden voor diverse buurlanden - bijvoorbeeld het dubbele van de waarden voor
Nederland en Frankrijk en het driedubbele van het Verenigd Koninkrijk. Het is wel lager dan dat
voor Duitsland. Voor België bedraagt het gemiddelde residuele risico 0,43 per miljoen donaties of
één besmetting per 2 325 000 regelmatige donaties.
Let wel, de snelle ramingsmethoden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de gewoonten van
de bloeddonoren en de opsporingsmodaliteiten dezelfde zijn voor alle inzamelcentra. Bovendien
suggereren bepaalde gegevens dat de seroconversie-intervallen voor HIV langer kunnen zijn dan
verwacht (Schreiber et al., 2002); de kans is dus kleiner dat deze donoren recent besmet werden.
De gebruikte vensterperiode ten slotte stemt overeen met die van de opsporingstest en niet met
de individuele periode van een donor, die stochastisch varieert (Weusten et al., 2002; Bish et al.,
2014). Met deze methode kan men echter de risico's inschatten die eigen zijn aan verschillende
categorieën van donoren en voorspellen in hoeverre het residuele risico eventueel zal toenemen
als de geschiktheidscriteria voor bloeddonatie worden versoepeld.
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Tabel 16. Ramingen van de incidentie van HIV bij regelmatige bloeddonoren in de buurlanden na
de invoering van de genoomscreening.

∆

Land

Incidentie
(per miljoen P-J)

Onderzoeksperiode

Referentie

Nederland

9

2005 – 2014

van de Laar et al.,
2015c

Duitsland

20,0

2006 – 2012

an der Heiden et al.,
2015

België

17,4

2007 – 2015

—

Frankrijk

13,6
9

2006 – 2008
2011 – 2013

Pillonel et al., 2012
Pillonel et al., 2015

Verenigd
Koninkrijk

9,2
7,9
6,1

2005 – 2007∆
2007 – 2009
2010 – 2013

Davison et al., 2011
SaBTO, 2011
PHE, 2013

genoomscreening gedeeltelijk (56 %) ingevoerd

Tegen alle verwachtingen in stelt de HGR vast dat het percentage HIV-infecties bij nieuwe donoren
niet dubbel zo hoog is als het percentage infecties bij regelmatige bloedgevers in België. Voor 2013
wordt de verhouding tussen de incidenties in deze twee groepen van donoren als volgt bepaald:
- 2 overdrachten bij 53 144 nieuwe donoren = 37,6 diagnoses/miljoen personen;
- 9 overdrachten bij 234 411 regelmatige donoren = 38,4 diagnoses/miljoen personen;
- verhouding tussen de incidenties: 37,6 ∕ 38,4 = 1,0.
Het wegen van het residuele risico volgens het aandeel van de twee groepen donoren (18,4 %
nieuwe donoren en 81,6 % regelmatige donoren) wordt dan ook achterhaald.
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Bijlage 6. Model om te voorspellen welk effect een verandering van het geschiktheidscriterium voor MSM zal hebben op de veiligheid van bloedcomponenten
Wanneer het ongeschiktheidscriterium met betrekking tot het bestaan van seksuele contacten
tussen mannen wordt afgeschaft, kan onmogelijk worden voorspeld welk percentage nieuwe
donoren uit de MSM-groep daadwerkelijk bloed zal komen geven. Dit percentage kan verschillen
van het gebruikelijke percentage effectieve donoren - namelijk 4 %. Enerzijds is het mogelijk dat
vele MSM die bloed willen geven, nu al donor zijn (cf. niet-nalevingspercentage 4 %; zie deel
2.2.7.2). Anderzijds kan de media-aandacht voor bloeddonaties door MSM eventueel een betere
werving van nieuwe donoren tot gevolg hebben. Volgens Belanger et al. (2013) bijvoorbeeld
zeggen drie op vier MSM bloed te willen geven.
Het door de HGR gekozen model (Figuur 12) houdt rekening met de aanwezigheid van MSM onder
de huidige donoren en een gewoon percentage effectieve nieuwe donoren uit de MSM-groep. De
ramingen van het residuele risico gebeuren voor de volledige MSM-populatie als het
ongeschiktheidscriterium met betrekking tot het bestaan van seksuele contacten tussen mannen
wordt afgeschaft. Die ramingen moeten gecorrigeerd worden op basis van de beperkte omvang
van de populatie die werkelijk in aanmerking komt, mocht een tijdelijk uitstel van enkele maanden
of jaren worden ingevoerd.
De modellering houdt rekening met de volgende waarnemingen en ramingen (Figuur 12):
- voor bloeddonatie in aanmerking komende heteroseksuele en MSM-populaties die
overeenstemmen met de cijfers in Tabel 4;
- een huidig niet-nalevingspercentage van het geschiktheidscriterium voor MSM van 4 %
(zie deel 2.2.7.2);
- een percentage nieuwe donoren uit de MSM-groep gelijk aan het vastgestelde percentage
donoren in de heteroseksuele populatie, namelijk 4,1 % (zie Tabel 10).

MSM

106 000

6,9 miljoen

284 000 { 4,1 % }

{4,1 %
}

Donoren

Vrouwen & mannen

(4 240)

Populatie die in aanmerking
komt voor bloeddonatie

Figuur 12. Schema van de basisparameters die gebruikt worden om de gevolgen van een
verandering van het MSM-geschiktheidscriterium voor de veiligheid van de
bloedcomponenten te voorspellen — gegevens voor 2014.

{ } percentage effectieve bloeddonoren bij de populatie die in aanmerking komt om bloed te geven
( ) 4 % niet-naleving van het MSM-geschiktheidscriterium door de MSM-bevolking, wat overeenstemt met ongeveer 1,5%
van de nieuwe en regelmatige donoren
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Het aantal opgespoorde HIV-gevallen en het residuele risico dat een besmette bloedcomponent
onopgemerkt in de bloedbevoorrading terechtkomt, worden allebei gestaafd door het nietnalevingspercentage van de geschiktheidscriteria. Dit niet-nalevingspercentage wordt bepaald
door de verhouding tussen de incidentie bij de populatie die in aanmerking komt om bloed te geven
en het overeenkomstige percentage bij de effectieve bloedgevers.
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Bijlage 7. Relevante uittreksels van de voornaamste wetteksten
Wetgeving Europese Unie
- Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Art. 35): « Bij de bepaling en de uitvoering
van het beleid en het optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de
menselijke gezondheid verzekerd »
- Richtlijn 2002/98/EG: « Gezien de omvang van het therapeutische gebruik van menselijk bloed
moeten de kwaliteit en de veiligheid van bloed en bloedbestanddelen worden gewaarborgd …»
- Richtlijn 2002/98/EG: « Het is daarom essentieel dat er communautaire bepalingen komen om te
waarborgen dat de kwaliteit en veiligheid van bloed en bloedbestanddelen, ongeacht het beoogde
gebruik, in de hele bloedtransfusieketen in alle lidstaten op een vergelijkbaar peil staan, mede gelet
op het vrije verkeer van personen binnen de Gemeenschap. Dankzij de vaststelling van hoge
kwaliteits- en veiligheidsnormen zal bij de bevolking het vertrouwen groeien dat bloed en
bloedbestanddelen van menselijke oorsprong, afkomstig van donaties in een andere lidstaat, aan
dezelfde voorwaarden voldoen als die uit hun eigen land. »
- Richtlijn 2002/98/EG: « Het is zaak bloed en bloedbestanddelen voor therapeutische doeleinden
of voor gebruik in medische hulpmiddelen af te nemen bij personen met een dusdanige
gezondheidstoestand dat de donatie geen schadelijke gevolgen heeft en dat elk gevaar van
overdracht van besmettelijke ziekten tot een minimum wordt beperkt. Elke bloeddonatie behoort
getest te worden volgens voorschriften die de waarborg bieden dat alle nodige maatregelen zijn
genomen om de gezondheid van individuele personen die bloed en bloedbestanddelen ontvangen,
veilig te stellen. »
- Richtlijn 2004/33/EG: permanente uitsluiting: « Personen die als gevolg van hun seksueel
gedrag een groot risico hebben om ernstige bloedoverdraagbare infectieziekten op te lopen »;
tijdelijk uitstel: « Personen die als gevolg van hun gedrag of activiteit een risico hebben een
bloedoverdraagbare infectieziekte op te lopen».
- Resolutie CM/Res(2008)5: « … blood establishments should be responsible for the final
acceptance or deferral of donors on the grounds of a risk assessment based on regularly updated
epidemiological data, and bearing in mind the right of blood recipients to the protection of their
health, and the resulting obligation to minimise the risk of transmission of infectious diseases.
These rights and obligations override any other considerations, including individuals’ willingness
to donate blood ».
- Resolutie CM/Res(2013)3: « … decisions for donor selection should be proportionate to risk and
based on epidemiological data in order to ensure sustained safety of the blood supply ».
- Resolutie CM/Res(2013)3: « … there appears to be a high risk of acquiring severe transfusionrelevant infections for persons engaging in male-to-male sexual acts and sex workers ».
- Resolutie CM/Res(2013)3: « Decide on a temporary deferral policy for a given risky sexual
behaviour only when having demonstrated that this sexual behaviour does not put the donors at
high risk of acquiring severe infectious diseases that can be transmitted by blood ».
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Richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie
- Blood donor selection (WHO, 2012): permanente uitsluiting: « Individuals whose sexual behaviour
put them at high risk of transfusion-transmissible infections »; « permanent deferral of MSM as
blood donors should continue … as the safest option, based on the principle of risk reduction to
“as low as reasonably achievable”»; « In conditions where emerging evidence suggests that
deferral criteria may be relaxed, a precautionary approach is recommended until good evidence
of safety becomes available ».
- Blood donor selection (WHO, 2012): tijdelijk uitstel « Current sexual contacts of individuals whose
sexual behaviours put them at high risk of transfusion-transmissible infections » evenals « Former
sexual contacts … » tot 12 maanden na het laatste seksuel contact.
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Bijlage 8. Relevante uittreksels uit het arrest Léger v Min. Santé & EFS
- Arrest van 29 april 2015 (HJEU, 2015): wijst erop dat « de permanente uitsluiting »« de wezenlijke
inhoud van het non-discriminatiebeginsel [eerbiedigt]. Deze beperking doet immers geen afbreuk
aan het beginsel als zodanig, voor zover zij slechts betrekking heeft op de vraag, waarvan de
reikwijdte beperkt is, naar de uitsluitingen van bloeddonatie ter bescherming van de gezondheid
van de ontvangers ».
- Arrest van 29 april 2015 (HJEU, 2015): bepaalt dat om « niettemin [te] voldoe[n] aan de
voorwaarden van artikel 52, lid 1, van het Handvest om gerechtvaardigd te zijn », alle maatregelen
noodzakelijk en evenredig moeten zijn zodat zij « daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie
erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de
rechten en vrijheden van anderen ».
- Arrest van 29 april 2015 (HJEU, 2015): noodzaakvereiste: « vast[ge]stel[d] … op basis van de
huidige medische, wetenschappelijke en epidemiologische kennis en gegevens »; « na te gaan of
… de gegevens … betrouwbaar zijn, en … nog altijd ter zake doen »; evenredigheidsvereiste:
« wanneer een keuze mogelijk is tussen meerdere geschikte maatregelen, die maatregel moet
worden gekozen die de minste belasting met zich meebrengt, en dat de veroorzaakte nadelen
niet onevenredig mogen zijn aan de nagestreefde doeleinden »; « na te gaan of de vooruitgang
op het terrein van de wetenschap en de gezondheidstechniek, waarbij met name rekening wordt
gehouden met de kosten …, het mogelijk maakt een hoog niveau van bescherming van de
gezondheid van de ontvangers te waarborgen, zonder dat de belasting die hiervan het gevolg is,
onevenredig is aan de nagestreefde doeleinden »; « na te gaan of met behulp van de vragenlijst
en het persoonlijke gesprek met een bevoegde gezondheidswerker … nauwkeuriger de
gedragingen kunnen worden geïdentificeerd die een risico vormen voor de gezondheid van de
ontvangers ».
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6. 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 (wie zijn we?).
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 alsook het wetenschappelijk secretariaat werd waargenomen door
Roland HÜBNER.

BRUSSELMANS Koen

LOIX Sébastien

bloed en bloedcomponenten;
moleculaire en celbiologie
moleculaire en celbiologie;
transfusie
voorkomen van seksuel
overdraagbare aandoeningen
anesthesiologie; intensive zorgen

MUYLLE Ludo
SASSE André
SZABO Bertrand

blood, weefsels en cellen
epidemiologie
transfusie

VAN DER LINDEN Philippe
ZAAIJER Hans

anesthesiologie
virologie; bloed overdraagbare
ziekten

ZACHEE Pierre

hematologie

HÜBNER Roland
LAGA Marie

WIV
HGR
ITG Antwerpen
Hôpital Jolimont La
Louvière
UA; UZA; FAGG
WIV
CHR Verviers East
Belgium
CHU Brugmann
AMC - Universiteit van
Amsterdam; SANQUIN
Bloedvoorziening (NL)
ZNA

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het
advies.
COMPERNOLLE Veerle

immunohematologie; transfusie

DENEYS Véronique

immunohematologie; transfusie

LAMBERMONT Micheline

transfusie

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.
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Dienst voor het Bloed,
Rode Kruis - Vlaanderen;
UGent
Etablissement de
transfusion sanguine,
UCL Mont-Godinne
Service du Sang, Croix
Rouge de Belgique; ULB

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 1849
en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet
dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te
wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid
netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de Raad
zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen
uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit
en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft
hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te
komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De
sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de
deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke
belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke
belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke validatie van de
adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, samengesteld uit 30 leden van de
pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die
gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst
mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een mail
sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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